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Kaavoitusaloite: Ouluntien liikennealueen asemakaavamuutos (Akm 241)

693/10.1002.100203/2018

KH § 346 Raahen kaupunki ja Esa Koutonen ovat neuvotelleet ase ma kaa va-
muu tok sen aloittamisesta. Asemakaavan muutos tulisi koskemaan
Kou to sen omistuksessa olevan Raahen Motocafen kiinteistön lisäksi
ko ko kaupunginosan 17. kortteleita 1 ja 3. Asemakaavan muutoksen
ta voit tee na on ajanmukaistaa vanhentunut asemakaava (MRL 61§),
mah dol lis taa olemassa olevien toimintojen jatkuminen alueella lii ken-
teel li ses ti turvallisesti ja joustavasti huomioiden toiminnan luonteen
jat kos sa. Alue on liikenteellisesti vaativa ja se sijoittuu kau pun ki ku val-
li ses ti merkittävälle paikalle. Asemakaava mahdollistaa nykyisten yri-
tys toi min to jen toimimisen alueella sekä laajentaa vähäisessä määrin
Raa hen Motocafen rakennusoikeutta.

 Kaavoitettavan maa-alueen omistus jakautuu Raahen kaupungin
(1,91 ha), Esa Koutosen (0,3471 ha) ja Pikalinja E. Niemi ja Kump pa-
nit Oy:n (0,3830 ha) kesken.

 Asiasta on järjestetty työneuvottelu alueen toimijoiden kesken
24.4.2018, jossa paikalla olivat Pikalinja E. Niemi ja Kumppanit. Oy:n,
Raa hen Motocafe:n sekä Kiint. Oy Raahen Ouluntie 45 (Hakalan Ko-
ne kli nik ka) edustajat. Toimijat eivät ole Motocafeta lukuunottamatta
esit tä neet toiveita toiminta-alueidensa asemakaavoituksen suhteen.

 Kaavan tavoitteet palvelevat Raahen kaupungin tavoitetta turvallisen,
ter veel li sen ja viihtyisän kaupunkiympäristön luomiseksi (MRL 54§),
se kä Raahen Motocafen tavoitetta kehittää toimintaansa sekä kiin-
teis tön sä turvallisuutta. Kaavoituskustannusten jakamisesta on so vit-
tu Raa hen kaupungin ja Esa Koutosen kesken niin, että hän vastaa
ko ko nais kus tan nuk sis ta yhdessä Raahen kaupungin kanssa suh teu-
tet tu na omistamansa kiinteistön pinta-alaan. Muilta alueen toimijoilta
ei pe ri tä kaavoituskustannuksia, sillä heidän omistamansa alueet on
ra jat tu mukaan suunnittelualueeseen Raahen kaupungin aloitteesta;
van hen tu neen asemakaavan muuttamisen sekä lii ken ne tur val li suu-
teen ja viihtyisän kaupunkikuvan muodostamiseen liittyvistä syistä.

 Ouluntien liikennealueen asemakaavan aluerajaus tarkentuu ase ma-
kaa van laadinnan yhteydessä. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan
alu eel le liikennesuunnitelma, joka huomioi alueen moot to ri ajo neu vo-
lii ken teen ja isoissa määrin koululais- sekä päiväkotiliikenteestä koos-
tu va kevyen liikenteen solmukohdat ja niiden turvallisuutta pa ran ne-
taan. Lisäksi alueelle tehdään rakennusinventointi ja kau pun ki ku val li-
nen selvitys.
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 Alueen asemakaavan laatimisesta on järjestetty pienhankintojen tar-
jous kil pai lu, jonka kautta asemakaavanlaatijaksi valikoitui  Sweco
Ym pä ris tö Oy, kaavanlaatijana toimii arkkitehti Mikko Törmänen (YKS
143). Tarjouskilpailuissa arvioitiin kokonaistaloudellista edullisuutta
niin, että laatutekijöiden osuutta painotettiin (hinta 40%, laatu 60%).
Kaa van laa din nan hankintapäätöksestä on tehty ehdollinen vi ran hal ti-
ja pää tös 4.10.2018.  ja Esa Koutosen kanssa on laadittu sopimus
kaa van laa din taan liittyvien kustannusten jaosta. Sopimus on sitova,
jos/kun Raahen kaupunginhallitus päättää asemakaavoituksen aloit-
ta mi ses ta.

 Raahen kaupungin hallintosäännön mukaan (§ 23, kohta 23) kau pun-
gin hal li tus päättää kaavoituksen aloittamisesta.

 Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalon esitys 8.10.2018:

 Esitän että kaupunginhallitus:
 käynnistää asemakaavan (MRL 50§ ja 51§) laatimisen Ou lun-

tien liikennepalvelualueelle.
 toteaa, että suunnittelualueen tarkka rajaus määräytyy ase ma-

kaa va pro ses sin yhteydessä
 toteaa, että asemakaavan laatimisesta aiheutuvista kus tan nuk-

sis ta vastaavat yhdessä Raahen kaupunki ja Esa Koutonen,
Kou to nen suhteessa omistamansa kiinteistön kokoon nähden.  

 toteaa, että Raahen kaupunki vastaa asemakaavan laadinnan
oh jauk ses ta ja valvonnasta. Hankkeen vetäjinä toimivat kaa voi-
tus pääl lik kö Anu Syrjäpalo ja kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala.

 asemakaava lisätään Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan
seu raa van päivityksen yhteydessä.

Suunnittelualueen rajaus 8.10.2018, liite 1/5.

Sopimus kaavoituskustannusten jakamisesta 4.10.2018, liite 2/5. EI
JUL KI NEN

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo.

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kaupunginhallitus

 hyväksyy kaavoitusaloitteen ja päättää käynnistää ase ma kaa-
van (MRL 50§ ja 51§) laatimisen Ou lun tien lii ken ne pal ve lu alu-
eel le

 toteaa, että suunnittelualueen tarkka rajaus määräytyy ase ma-
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kaa va pro ses sin yhteydessä

 toteaa, että asemakaavan laatimisesta aiheutuvista kus tan nuk-
sis ta vastaavat yhdessä Raahen kaupunki ja Esa Koutonen,
Kou to nen suhteessa omistamansa kiinteistön kokoon nähden

 toteaa, että Raahen kaupunki vastaa asemakaavan laadinnan
oh jauk ses ta ja valvonnasta. Hankkeen vetäjinä toimivat kaa voi-
tus pääl lik kö Anu Syrjäpalo ja kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

 asemakaava lisätään Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan
seu raa van päivityksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esitteli
asiaa ko kouk ses sa ja poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo
17.30.

KELA § 121
 Raahen kaupunginhallitus on hyväksynyt Esa Koutosen kaa voi tus-

aloit teen Ouluntien liikennealueen asemakaavan muutoksesta
15.10.2018 § 346 ja päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen
laa din nan Raahen kaupungin ohjaamana ja valvomana kon sult ti työ nä
(Sweco Ympäristö Oy). Asemakaava lisätään Raahen kaupungin
kaa voi tus oh jel maan seuraavan päivityksen yhteydessä.

 Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 17. kaupunginosassa ja
kä sit tää korttelit 1 ja 3 sekä kortteleihin liittyvät katu-, liikenne- ja vi-
her alu eet.

 Suunnittelualueen katu-, liikenne- ja viheralueet sekä korttelin 1 tontti
6 ovat Raahen kaupungin omistuksessa. Korttelin 1 tontti 5 sekä kort-
te lin 3 tontti 1 ovat yksityisessä omistuksessa.

 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,48 ha.

 Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ouluntiehen, etelässä Ra ta ka-
dun varren tontteihin, idässä Ouluntien ja Ratakadun muodostamaan
ris teys alu ee seen ja lännessä Miljoonaperän asuinalueeseen.

 Korttelit ovat rakentuneet voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.
Kort te lis sa 3 sijaitsee liikennöinti- ja rahtiyritys. Korttelissa 1 toimivat
huol to ase ma sekä korjaamo. Asemakaavan muutoksen tavoitteena
on, että maankäyttö säilyy nykyisen kaltaisena.

 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alueen lii ken ne tur val li suu-
den ja kaupunkikuvan parantaminen, mahdollistaa olemassa olevien
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toi min to jen jatkuminen alueella sekä jouhevoittaa alueen halki kul ke-
vaa kevyttä liikennettä sekä moottoriajoneuvoliikennettä. Lisäksi
suun nit te lu alu een rakennuskannan arvot tutkitaan ja määritellään alu-
een mahdollinen täydennysrakentaminen.

 Asemakaavoitusta varten laaditaan liikennejärjestelyiden yleis suun ni-
tel ma, liikenneselvitys, kaupunkikuvallinen selvitys sekä kult tuu ri his to-
rial li ses ti arvokkaan rakennuskannan inventointi.

 Kaavan laatimiseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
val mis tu nut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja täy-
den ne tään tarpeen mukaan kaavoitusprosessin aikana.    

 Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esittelee asian kokouksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 27.11.2018, liite 1/5

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kehittämislautakunta

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (lii te1/5)

 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta Raahelaisessa,
kau pun gin internetsivuilla ja teknisen keskuksen ilmoitustaululla

 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta postitse suun nit te-
lu alu eel la sijaitsevien kiinteistöjen omistajille, suun nit te lu alu ee-
seen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille ja vuok ra mie hil le.

Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

KELA § 36 Raahen kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitusaloitteen Ou lun-
tien liikennealueen asemakaavan muutoksesta 15.10.2018 § 346 ja
päät tä nyt käynnistää asemakaavan muutoksen laadinnan Raahen
kau pun gin ohjaamana ja valvomana konsulttityönä (Sweco Ympäristö
Oy).

 Raahen kaupungin kehittämislautakunta on hyväksynyt ko kouk ses-
saan 27.11.2018 osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päät tä nyt
ase ma kaa va työn vireilletulosta.

 Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muutoksen laatiminen
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si säl tyy Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2019 (KH hyv.
14.1.2019 § 4).

 Raahen ruutukaavakeskustan länsireunalla sijaitseva lii ken ne pal ve lu-
alue on osa ydinalueen palveluverkkoa. Suunnittelualue on kau pun-
gin keskustan välittömässä läheisyydessä. Suunnittelualue si jait see
kau pun ki ku val li ses ti keskeisellä paikalla alueellisen pääväylän ja kau-
pun gin keskustaan johtavan sisääntuloväylän, Ratakadun, var rel la.
Suun nit te lu alue rajautuu pohjoisessa Ouluntiehen, etelässä Ra ta ka-
dun varren tontteihin, idässä Ouluntien ja Ratakadun muo dos ta maan
ris teys alu ee seen ja lännessä Miljoonaperän asuinalueeseen.

 Asemakaavan muutos koskee 16. kaupunginosan korttelin 66 tonttia
10, 16. kaupunginosan puistoaluetta, katualuetta, 25. kaupunginosan
ka tu aluet ta, 17. kaupunginosan korttelin 1 tontteja 5 ja 6, 17. kau pun-
gin osan korttelin 3 tonttia 1 sekä kortteleihin liittyviä katu- ja vi her-
aluei ta.

 Korttelit ovat rakentuneet voimassaolevan asemakaavan mukaisesti.
Kort te lis sa 3 sijaitsee liikennöinti- ja rahtiyritys. Korttelissa 1 toimivat
huol to ase ma ja autokorjaamo.

 Suunnittelualueen katu- ja viheralueet sekä korttelin 1 tontti 6 ovat
Raa hen kaupungin omistuksessa. Korttelin 1 tontti 5 sekä korttelin 3
tont ti 1 ovat yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala
on noin 3,49 ha.

 Suunnittelualue on voimassa olevassa Raahen keskeisten taa ja-
ma-aluei den osayleiskaavassa (KV hyv. 11.4.2007) palvelujen ja asu-
mi sen aluetta P-ak, jossa on tiivistämisen ja eheyttämisen tar vet ta.
Ase ma kaa van muutos toteuttaa Raahen keskeisten taa ja ma-aluei den
osa yleis kaa van periaatteita.

 Alueen nykyisten toimintojen kehittämismahdollisuuksien tur vaa mi-
nen, liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen ja kau-
pun ki ku van kehittäminen ovat keskeiset kaavamuutoksen tavoitteet.
Li säk si asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa van-
hen tu nut asemakaava (MRL 61 §). Keskeisenä lähtökohtana alueen
suun nit te lus sa on kaupunkikuvallisesti merkittävä asema ja lii ken ne-
tek ni nen vaativuus.

 Asemakaavamuutosta varten alueelle laadittiin liikennejärjestelyiden
yleis suun ni tel ma, liikenneselvitys, kaupunkikuvallinen selvitys sekä
kult tuu ri his to rial li ses ti arvokkaan rakennuskannan inventointi, joihin
ase ma kaa va luon nos perustuu.

 Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavamuutostyön ja lii ken ne-
suun nit te lun lähtökohdaksi järjestettiin toimijoiden haastattelu
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19.11.2018. Aikaisempien liikenteellisten selvitysten ja toimijoiden
kans sa käytyjen neuvottelujen pohjalta laadittiin useita liikenteen rat-
kai su vaih to eh to ja. Vaihtoehtotarkastelujen pohjalta laadittiin koh tee-
seen liikennejärjestelyjen yleissuunnitelma.

 Asemakaavamuutos on laadittu samanaikaisesti alueelle laaditun lii-
ken ne sel vi tyk sen ja liikennejärjestelyjen yleissuunnitelman kanssa.
Lii ken ne sel vi tyk sen laadinnasta on vastannut Solutra Oy.

 Asemakaavatyössä tutkittiin kolmea maankäyttövaihtoehtoa, joiden
poh jal ta asemakaavaluonnos on laadittu.

 Asemakaavan muutosluonnos on valmistunut. Osallistumis- ja ar-
vioin ti suun ni tel maa on päivitetty.

 Asemakaavan muutoksessa maankäyttö säilyy nykyisen kaltaisena.
Ase ma kaa van muutos sallii nykyisten yritystoimintojen säilymisen se-
kä lisää vähäisessä määrin rakennusoikeutta. Asemakaavan muu tok-
sel la mahdollistetaan alueen maltillinen kehittäminen sekä kau pun ki-
ku vaa parantava hallittu tonttialueen laajentaminen ja katualueiden
ke hit tä mi nen. Liikenteen toimivuus- ja turvallisuustekijöiden nykyistä
pa rem pi hallinta kaduilla ja korttelialueilla on keskeinen suunnittelun
pää mää rä.

 Asemakaavan muutoksella muodostuu toimitilarakennusten kort te li-
alu eet KTY-5 ja KTY-8 sekä huoltoasema- ja liikerakennusten kort te-
li alue LHK-1.

 Toimitilarakennusten korttelialueelle KTY-5 saa rakentaa liike- ja toi-
mis to ra ken nuk sia sekä moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon
tar koi tet tu ja tiloja. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja ra ken nus oi-
keus 2000 k-m2. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan ny kyis-
ten toimintojen säilyminen ja kehittäminen.

 Toimitilarakennusten korttelialueelle KTY-8 saa rakentaa liike- ja toi-
mis to ra ken nuk sia sekä tavaraliikenteen kuljetusvälineiden säi ly tyk-
seen ja huoltoon tarkoitettuja tiloja. Kokonaisrakennusoikeus on 1400
k-m2. Alueelle sallitaan myymälätilojen rakentamista.

 Huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialueelle LHK-1 saa rakentaa
huol to ase ma ti lo jen yhteyteen ravintola- ja myymälätiloja. Suurin sal lit-
tu kerrosluku on kaksi ja rakennusoikeus 1300 k-m2.

 Katualueiden tilavaraukset ja katulinjaukset perustuvat lii ken ne jär jes-
te lyi den yleissuunnitelmiin. Merkittävimmät liikennejärjestelyiden
yleis suun ni tel man mukaiset muutokset katualueilla ovat Ouluntien
uu del leen linjaus sekä Ouluntien ja Saaristokadun liittymäalueen
muu tok set. 
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 Kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen Sweco Ympäristö Oy:stä esit te-
lee asian kokouksessa.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 19.3.2019, liite 1/4

Asemakaavan muutosluonnos 19.3.2019, liite 2/4

Kaavaselostus 19.3.2019, liite 3/4

Ouluntien liikennepalvelualueen liikenneselvitys 19.3.2019, liite 4/4

Kaupunkikuvallinen selvitys, liite 5/4

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan inventointi, liite 6/4

 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kehittämislautakunta

 merkitsee tiedoksi päivitetyn osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel-
man ja Ouluntien liikennepalvelualueen liikenneselvityksen,
kau pun ki ku val li sen selvityksen ja kulttuurihistoriallisesti ar vok-
kaan rakennuskannan inventoinnin.

 hyväksyy Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu-
tos luon nok sen.

 ilmoittaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta
Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moi-
tus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla.

 asettaa asemakaavan muutosluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA
30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau-
pun gin tekniseen keskuksen ilmoitustaululle ja kaupungin in ter-
net si vuil le.

 pyytää asemakaavan muutosluonnoksesta lausunnot Poh-
jois-Poh jan maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta,
Poh jois-Poh jan maan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jo-
ki laak so jen pelastuslaitokselta, Raahen Vesi Oy:ltä, Raahen
Ener gia Oy:ltä ja Elisa Oyj:ltä.
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 ilmoittaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta
suun nit te lu alu eel la sijaitsevien kiinteistöjen omistajille, suun nit-
te lu alu ee seen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille ja vuok-
ra mie hil le.

 järjestää avoimen yleisötilaisuuden asemakaavan muu tos luon-
nok sen nähtävilläolon aikana.

Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala ja kaa-
voi tus ark ki teh ti Mikko Törmänen sekä liikennesuunnittelija, DI Tuomo
Oja kos ki esittelivät asiaa kokouksessa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsi Ylisirniö saapui kokoukseen asian
kä sit te lyn aikana klo 17.20.

 Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

 26.3.2019

 Leena Räsänen


