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Akm 227: PALONKOULUN ASEMAKAAVA 
RAKENNUSTAPA- / SUUNNITTELUOHJEET 
Liittyen Raahen kaupungin 36. kaupunginosan (Ollinsaari) korttelin 3629 asemakaavan muutok-
seen (Nikolantie 3) 

Hyväksytty __.__.2020 § __ 

 

Tontin rakentamisessa tulee noudattaa laadittua rakennustapaohjetta. Tontin haltijan tulee toi-
mittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyk-
siä ja merkintöjä. Ohje on tontinluovutuksessa rakentajaa ja tontin haltijaa sitova. Rakennusta-
paohjeiden tarkoituksena on ohjata alueen rakentamista siten, että alueesta muodostuu sopu-
suhtainen ja viihtyisä asuinalue. 
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1 YLEISTÄ 

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 
36. kaupunginosassa Ollinsaaren alueella, 
noin 2 kilometriä kaupungin keskustasta ete-
lään. Asemakaavan tavoitteena on kehittää 
aluetta kaupunkikuvallisesti ja täydennysra-
kentaa aluetta siten, ettei Ollinsaarentien ja 
Nikolantien varteen sijoittuneiden asuinpien-
talojen muodostama katunäkymä katkea. Ta-
voitteena on muodostaa korttelista viihtyisä 
ja kiinteä asuntoalue, joka liittyy luontevasti 
olemassa olevaan ympäristöön ja täydentää 
olemassa olevaa katukuvaltaan melko yhte-
näistä Nikolantien ja Ollinsaarentien varteen 
sijoittunutta pientaloaluetta. Asemakaavan 
muutoksen ja näiden rakennustapaohjeiden 
tavoitteena on kehittää olevan pientaloalu-
een täydennykseksi viihtyisä uusi asuinalue, 
joka positiivisella tavalla luo omaleimaista 
paikan henkeä.  

Uusien asuintonttien mittakaava, korttelira-
kenne ja mitoitus soveltavat suomalaista 

rakennusperinnettä, mutta sen vastapainoksi 
rakennusten selkeälinjainen julkisivujäsen-
tely sekä harkittu materiaalin- ja värinkäyttö 
kuvastavat omaa rakentamisajankohtaansa 
modernin arkkitehtuurin keinoin.  

Alueen suunnittelun ja toteutuksen haas-
teena on Valtatien n:o 8:n ja osittain myös 
Pajuniityntien liikenteestä aiheutuva melu. 
Meluhaitan ehkäisemiseksi tonttien toimin-
nallinen suunnittelu ja rakennusten sijoittelu 
tulee toteuttaa niin, että rakennukset ja niihin 
liittyvät aidat rajaavat piha-aluetta meluläh-
teen puolelta. Näin rakennusten taakse syn-
tyy liikennemelulta suojassa oleva oleske-
lupiha. Piha-alueiden suojaamisen vuoksi 
kortteli näyttäytyy ulospäin sulkeutuneena ja 
suojaisana. Vastapainoksi korttelin sisäosien 
toteuttamista on pyritty ohjaamaan mahdolli-
simman avaraan ja puutarhamaiseen toteu-
tustapaan.

2 TONTIN RAKENTAMINEN, RAKENNUSTEN SIJOITTELU JA PIHAJÄRJESTELYT 

Tontit on tarkoitettu yhtiömuotoisesti toteutet-
taville kytketyille pientaloille tai pari- ja rivita-
loille. Osa rakennuksista on määrätty kaksi-
kerroksisiksi. Osalle rakennusten julkisivuista 
on esitetty ääneneristävyysvaatimus, joka 
useimmissa tapauksissa toteutuu normaalilla 
seinärakenteella (poikkeuksena Vanhan 
Valtatien vastaisella reunalla oleva 
meluesterakenne, jonka toteutuksesta on 
annettu tarkempia ohjeita kohdassa 5). 

Rakennukset sijoitetaan tontille asemakaa-
vassa esitetyllä tavalla. Nuolimerkintä raken-
nusalan sisällä määrää rakentamaan raken-
nusalueen rajaan kiinni. Rakennusalan si-
sällä oleva viivamerkintä kertoo rakennuksen 
harjan suunnan.  

Korttelin reuna-alueilla tonttien katualueen 
puoleiseen rakentamisalueen rajaan kiinni si-
joitetut rakennukset ja aidat muodostavat yh-
tenäisen julkisivun liikennealueiden 

suuntaan. Kiinnostavan katunäkymän ai-
kaansaamiseksi rakennusmassat tulee pilk-
koa pienempiin yksiköihin laadittua havain-
nekuvaa mukaillen (kansikuva).  

Pihajärjestelyt ja pysäköinti 

Tontin sisäiset ajoyhteydet on suunniteltava 
niin, että pelastusajoneuvot ja muuttoautot 
pääsevät lähelle rakennusten sisäänkäyn-
tejä. Jätehuolto sijoitetaan tontilla katokseen 
tai syväkeräysastioihin tonttiliittymän lähei-
syyteen. Autopaikat tulee toteuttaa katettuina 
vieraspaikkoja lukuun ottamatta. 

Rakentamatta jäävät korttelialueen osat, joita 
ei käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin, on hoi-
dettava puistomaisessa kunnossa. Piha-alu-
eiden suunnittelussa tulee käyttää viher-
suunnittelun ammattilaista. Pihoilla käytettä-
vät kalusteet ja istutukset tulee sovittaa alu-
een yleiseen luonteeseen ja arkkitehtuuriin.
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1. Näkymä sisäpihalle.

Päärakennukset 
Rakennusten tulee olla muodoiltaan, julkisi-
vujäsentelyltään, -materiaaleiltaan ja -väri-
tykseltään pelkistetyn selkeitä. Sisäänkäynti 
asuntoihin on järjestettävä tontin sisäpihan 
puolelta. Katualueeseen rajautuvan asuinra-
kennuksen päätyyn tulee sijoittaa ikkunoita. 
Päärakennuksen runkosyvyys saa olla enin-
tään 9 metriä. Korttelissa 3629 rakennus-
massan enimmäispituudeksi on määrätty 
24 metriä. 

Vesikaton iv-laitteet kootaan rakennuksen 
hahmoa korostaviksi kattopiipuiksi. Julkisi-
vun ja vesikaton varusteet ja tekniset laitteet 
(esim. aurinkokennot ja -kerääjät) tulee sovit-
taa osaksi rakennuksen ulkoarkkitehtuuria.  

Päärakennusten tilat sijoitetaan yhden yhte-
näisen harjakaton alle, jonka kattokaltevuus 
on ympäristöä mukaillen 1:1,5 - 1:2. Alueella 

ei sallita auma- tai mansardikattoja eikä ri-
kottua harjakattoa. 

Autonsäilytyspaikat ja talousraken-
nukset sekä muut piharakennukset 

Talousrakennusten ja autokatosten hahmon 
tulee olla alisteinen verrattuna päärakennuk-
seen ts. talousrakennusten on oltava rungol-
taan selvästi asuinrakennusta kapeampia ja 
korkeudeltaan matalampia. Julkisivumateri-
aalien, värisävyjen ja katemateriaalin suh-
teen noudatetaan asuinrakennusten mää-
räyksiä. Talousrakennusten rakenteissa tu-
lee huomioida naapurien rakennusalojen lä-
heisyydestä johtuvat palosuojausvaatimuk-
set.  

Piharakennukset ovat yleensä harjakattoisia 
ja niiden kattokaltevuus on päärakennuksen 
kattoa loivempi. Alle 4 m leveissä talousra-
kennuksissa kattomuoto on pulpettikatto. 

3 KAUPUNKIKUVA 

Pohjanmaan rantatien vaikutus alueen 
toteutukseen 

Suunnittelualueen eteläreunassa kulkeva 
Vanha Valtatie on osa maakunnallisesti ar-
vokasta Pohjanmaan rantatien linjausta. Tie-
osuudella on jossain määrin säilyneitä 

piirteitä vanhasta rantatiestä, mistä syystä 
tieosuus ja sen ympäristö on kulttuurihistori-
allisesti arvokasta. Arvokas ympäristö aset-
taa laadullisia vaatimuksia mm. Vanhan Val-
tatien vastaisten melurakenteiden (autoka-
toksista ja aidasta koostuva julkisivu) suun-
nittelulle ja toteutukselle.  
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Tielinjauksen luonne tulee huomioida myös 
alueelle sijoittuvan puistomuuntamon toteu-
tuksen laatutasossa. Vaatimaton peltiver-
hottu muuntamo ei ole sellaisenaan sallittu 
toteutustapa, vaan muuntamo tulee verhota 
alueen kulttuuriympäristöä kunnioittavalla ta-
valla. 

 
2. Esimerkki muuntamon käsittelystä: Muun-
tamo verhottu kuvioidulla corten teräslevyllä.  

Kaupunkikuvallinen kohokohta (Paju-
niityntien ja Nikolantien kulmaus) 

Pajuniityntien ja Nikolantien kulmaukseen 
muodostuu kaupunkikuvallisesti tärkeä 

kohta, jonka toteutukseen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Tontin kulmaukseen tulee 
sijoittaa maisemallinen kiintopiste, joka voi 
olla esimerkiksi valaistu maisemapuu, lippu-
tanko tai jokin muu mastoaihe. Kiintopiste voi 
olla myös korttelia rajaavaan aitaan liittyvä 
elementti, kuten valaistu muotoaihe aidan 
kulmauksessa tai alueen aiempaan käyttöön 
(Palon kansakoulu) liittyvä maalaus. Sivulla 
9. olevan havainnekuvan etualalla on esitetty 
esimerkki mahdollisesta valaistusta muotoai-
heesta. 

 
3. Oulun Hiukkavaaran monitoimitalon piha-
aidan yksityiskohta. 

4 JULKISIVUN JA KATON MATERIAALIT JA VÄRIT 

Julkisivut  

Julkisivujen päämateriaalin tulee olla puuta. 
Päämateriaalia käytetään selkeänä yhtenäi-
senä pintana sokkelista räystääseen saakka 
eikä kenttälaudoitusta sallita. Myöskään julki-
sivun pääväristä poikkeavia nurkka- peite- tai 
ikkunanpielilautoja ei sallita.  

Julkisivuvärityksessä tulee käyttää alkuperäi-
sille rintamamiestaloille tyypillisiä selkeitä 
vaaleita sävyjä. Vierekkäiset rakennukset 
ovat eri värisävyä. Puujulkisivut käsitellään 
sävyyn kuulto- tai peittomaalilla. Myös kelta- 
ja punamultaa voidaan käyttää. Valkoista vä-
riä ei sallita rakennuksen ulkopinnoilla eikä 
yksityiskohdissa. 
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4. Esimerkkejä päärakennuksen julkisivuvärimalleista (Kuvat: Uula Color Oy perinnevärikartta) 
  

 
5. Katujulkisivussa aidat tai matalammat talousrakennukset rytmittävät näkymää. Rakennuksesta 
toiseen vaihteleva väritys antaa alueelle mielenkiintoisen ilmeen ja luo identiteettiä yksittäisille ra-
kennuksille. Vaikka alueen katujulkisivu on ilmeeltään sulkeutunut, antaa rakennusten väleistä 
pilkottava puusto ja muu kasvillisuus viitteitä viihtyisästä pihaympäristöstä. 

Vesikatot  
Katon väri on tumman harmaa. Sallitut katto-
materiaalit ovat tiilikate tai konesaumattu pel-
tikate. Räystäsrakenteen tulee olla ilmeel-
tään kevyt ja alta avoin. Korkeita räystäslau-
toja ei sallita. Lumien putoaminen katualu-
eelle ja kulkuväylille tulee estää lumiestein.  

 
6. Vesikaton värimalli (tumma harmaa). 

5 AITAAMINEN JA PIHA 

Tiealueiden puoleiset tontin osat 

Tontit on aidattava puuaidalla liikennealuei-
den puoleisilta korttelin sivuilta (Pajuniityn-
tien, Nikolantien, Vanhan Valtatien ja Poika-
lankujan puoleiset korttelialueen reunat). Ai-
dan korkeus ja ääneneristävyysvaatimus 
vaihtelee korttelin eri osissa sivulla 6. esite-
tyn kaaviokuvan mukaisesti. Suunnittelussa 
tulee huomioida, että mikäli tontilta 5 halu-
taan kulku Vanhalle Valtatielle, tulee kulku-
yhteys toteuttaa limittyvistä aidoista muodos-
tuvan melulukon kautta kaaviokuvan mukai-
sesti. 

Jotta rakenteen meluntorjuntaominaisuudet 
saadaan maksimoitua, tulee erityisesti Van-
han Valtatien ja Pajuniityntien puoleisilla 
korttelin osilla rakentaa aita samaan linjaan 

rakennuksen julkisivun kanssa. Näissä ta-
pauksissa aidan ulkopuolelle jäävän tontin 
osan istuttaa ja pitää kunnossa tontinhaltija. 
Lauta-aitojen sisäpuolelle suositellaan istu-
tettavaksi pensasaitoja tai puuryhmiä.  

3-3,5 metriä korkeiden aitojen ja niihin liitty-
vien talousrakennusten tiealueiden puoleis-
ten seinien tulee täyttää 25 dB:n ääneneris-
tävyysvaatimus. Vaatimus täyttyy mm. seu-
raavilla rakenteilla: 

• vähintään 20 mm vaneri 
• 6 mm vaneri + 20 mm lomalaudoitus 
• 20 mm täyspontattu lautarakenne 

Muiden aitojen osalta aidan ääneneristävyy-
den tulee olla vähintään 15 dB, joten ne 
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voidaan toteuttaa esim. normaalina loma-
laudoitusaitana. 

 
7. Kaaviokuva korttelialueen tiealueiden puo-
leisille reunoille sijoittuvien aitojen korkeu-
desta. 

Vaikka vähäisempi ääneneristävyysvaatimus 
mahdollistaa harvemman aitarakenteen, tu-
lee aitojen olla ulkoasultaan yhteneviä koko 

suunnittelualueella. Aidan värinä tulee käyt-
tää harmaata – koko väriskaala tummasta 
harmaasta vaaleaan on sallittu.  Rakennuk-
sen julkisivuun liittyvän aidan tulee kuitenkin 
olla eri sävyä kuin rakennuksessa.  

 
8. Vanhan Valtatien puoleinen meluaitara-
kenne saa koostua esim. harjakattoisista au-
tokatoksista ja niiden väleihin sijoitetuista ai-
doista tai pulpettikattoisista varastoista.  

Tonttien väliset raja-aidat 

Korttelin sisäosat on pidettävä mahdollisuuk-
sien mukaan luonteeltaan avoimina. Yhtenä 
suunnittelulähtökohtana on luoda edellytyk-
set viihtyisän ja luonteeltaan avoimen kortte-
lipihan muodostumiselle, joten tonttien väli-
set rajat voidaan aidata pensasryhmin tai 
muulla tavalla matalahkolla kasvillisuudella 
rajaamalla. Muunlainen korttelin sisäosien ai-
taaminen ei ole sallittua. Pihan eri osien hie-
rarkian vahvistamiseksi luonteeltaan yksityi-
set asuntopihat voidaan kuitenkin aidata 
puurakenteisella riittävän korkealla aidalla.  

6 LISÄTIETOJA 

Lisätietoja alueen tonttien hakemisesta, kaavamääräyksistä, rakennussuunnittelusta ja rakennus-
luvan hakemisesta tarjoavat Raahen kaupungin rakennusvalvonta ja kaavoitus. 

 
9. Näkymä suunnittelualueelle koillisesta. 
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