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TEKNINEN LAUTAKUNTA § 163 21.11.2013
TEKNINEN LAUTAKUNTA § 44 10.04.2014
KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 147 10.12.2019
KAUPUNGINHALLITUS § 6 20.01.2020

Akm 227: Raahen kaupungin 36. kaupunginosan (Ollinsaari) korttelin 3629 asemakaavan
muutos (Nikolantie 3)

921/10.1002.100203/2013

TELA § 163 Asemakaavan muutos sisältyy Raahen kaupungin teknisen lautakun-
nan 11.3.2013 hyväksy mään vuoden 2013 asemakaavoitusohjel-
maan.

 Asemakaavan muutosalue käsittää Ollinsaaren kaupungin osassa si-
jaitsevan Pajuniityntien, Vanhan Valtatien, Nikolantien ja Poikalanku-
jan rajaaman korttelin 3629 suojaviher-  ja katualueineen.

 Alueen ym päristö on rakentunutta omakotitaloaluetta. Suunnit telu-
alueen etelä puolella kulkee valtatie n:o 8.

 Suunnittelualue on Raahen kaupungin omistuksessa.

 Suunnittelualueella sijaitsee 1950-lu vulla rakennettu vanha Palon
kansakoulu ja vanha opet tajain asuin talo, muutoin alue on rakentu-
maton.

 Kaava-alueen pin ta-ala on noin 2,5 hehtaaria.

 Asemakaavamuutoksen ta voitteena on kehittää olevan pientaloalu-
een täydennyk seksi viihtyi sä uusi pienta lovaltai nen asuin alue, joka
posi tiivisella ta valla luo omalei maista pai kan henkeä.

 Asia esitellään kokouksessa.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.10.2013, liite 1/3.

Valmistelija: kaavasuunnittelija Jaana Pekkala

Päätösesitys (palvelukeskuksen johtaja):

 merkitään osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi

 ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan
vi reilletulosta Raahelaisessa, kaupungin Internet-sivuil la ja kau-
pungin ilmoitustaululla

 ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan
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vi reilletulosta postitse suunnittelualueella sijaitsevien kiinteis tö-
jen omistajille, suunnittelualueeseen rajautuvien kiin teistöjen
vuok ramie hille ja yksityisille maanomistajille

 Tekninen lautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Kaavoitusharjoittelija Anu Syrjäpalo esitteli asian lautakunnalle.

 Kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen ja kaavoitusharjoittelija Anu Syr-
jäpalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo
18.25.

TELA § 44 Raahen kaupungin tekninen lautakunta on 21.11.2013 hyväksynyt
osallistumis- ja arviointi suunnitelman sekä päättänyt asemakaavatyön
vireilletulosta.

 Asemakaavatyössä on tutkittu erilaisia maankäyttöratkaisuja alueen
täydennysrakentamiseksi ja rivitalotonttien muodostamiseksi. Vaihto-
ehtoisista maankäyttörat kaisuista on laadittu tieliikennemeluselvityk-
set. Selvityksissä on tar kasteltu v. 2030 ennusteliikenteen mukaan
laskettuja melutasoja se kä päivällä että yöllä.

 Asemakaavaluonnoksen pohjaksi on valittu vaihtoehto C mm. liiken-
nemelun osalta. Vaihtoeh dolla C voidaan parhaiten taata, etteivät tie-
liikenteen aiheuttaman yö- ja päivämelun ohjearvot tule ylittymään.

 Suunnittelualueen rakennuskanta on inventoitu ja Palon vanhasta
kansakoulusta on laadittu tekninen kuntoarvio. Suunnittelualueelle on
laadittu tieliikennemeluselvitys.

 Asemakaavaluonnos mahdollistaa vetovoimaisen, viihtyisän ja liiken-
teellisesti turvallisen sekä lapsiystävällisen rivitaloasuntoalueen ra-
kentamisen Raahen keskus tan ja palvelujen läheisyyteen, jossa tul-
laan hyödyntämään olemassa olevaa kunnallisteknistä verkostoa.
Kaavaluonnos mahdollistaa kah deksan rivitalotontin rakentamisen,
johon on mahdollista sijoittaa 14 rivitaloa ja joista kuusi tonttia on yh-
den rivitalon tontteja.

 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkala esittelee asian kokouksessa.

 Asemakaavan muutosluonnos 1:1000 17.3.2014, liite 1/3.

 Havainnekuva ja tieliikennemeluselvityskartat, liite 2/3.

 Kaavaselostus 17.3.2014, liite 3/3.
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 Rakennushistoriallinen inventointi, 17.10.2013, liite 4/3.

 Tekninen kuntoarvio, Palon koulu, Kiratek Oy, 29.10.2013, liite 5/3.

 Tieliikennemeluselvitys, Promethor, 3.3.2014, liite 6/3.

Valmistelija: kaavasuunnittelija Jaana Pekkala

Päätösesitys (teknisen palvelukeskuksen johtaja)

 tekninen lautakunta

 hyväksyy asemakaavan muutosluonnoksen

 asettaa asemakaa van luonnoksen nähtäville 30 vrk ajak si tekni-
seen palvelukes kukseen ja kaupungin internet-sivuille

 pyytää asemakaavan luonnoksesta lausunnot Pohjois-Pohjan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Poh-
jan maan lii tolta, Museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan museol-
ta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta,  Raahen Vesi Oy:ltä, Raa-
hen Energia Oy:ltä, Ele nia Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä ja Raahen kau-
pungin ympäristölautakunnalta

 ilmoittaa asemakaavan luonnok sen nähtävilläolosta Raahelai-
sessa, kaupungin Internet-sivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla

 il moittaa asemakaavan luonnoksen nähtävilläolosta postitse
suunnit telualueen yksityisille maanomistajille ja vuokramiehille

Tekninen lautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Tämä asiakohta tarkistettiin kokouksessa.

 Jaana Pekkala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo
18.35.

KELA § 147 Asemakaavan muutos sisältyy Raahen kaupungin teknisen lau ta kun-
nan, kehittämislautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymiin vuo-
sien 2013-2019 kaavoitusohjelmiin.

 Alueen suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 55 hy-
väk sy mään Mettalanmäen osayleiskaavaan, jossa suunnittelualue on
osoi tet tu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Nykyisessä voimassa
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ole vas sa asemakaavassa alue on osoitettu yleisten rakennusten kort-
te li alu eek si Y, joka ei vastaa Mettalanmäen osayleiskaavan tavoitteita
ja on siten maankäytöltään vanhentunut. Suunnittelualueen ete lä-
osaan on yleiskaavassa osoitettu meluntorjuntatarve. Osayleiskaavan
yh te nä keskeisenä lähtökohtana on yhdyskuntarakenteen tii vis tä mi-
nen ja eheyttäminen. Alueen asemakaavan laadinta tukee yleis kaa-
van maankäytön tavoitteita.

 Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä Raahen
kes kus tas ta Ollinsaaren kaupunginosassa valtatien n:o 8 ja Pa ju nii-
tyn tien välissä. Pinta-alaltaan 2,46 hehtaarin suuruinen suun nit te lu-
alue on Raahen kaupungin omistuksessa. Alue tukeutuu Raahen
kau pun gin olemassa oleviin kaupallisiin ja julkisiin palveluihin. Alu eel-
la sijaitsee nykyään Palon kansakoulu ja opettajien asuntola, muutoin
alue on rakentumaton ja vajaakäyttöinen.

 Palon vanhasta kansakoulusta ja opettajien asuinrakennuksesta on
laa dit tu inventointiraportti ja tekninen kuntoarvio. Kuntoarvion mu-
kaan rakennuksissa on todettu kosteudesta sekä rakenteiden ja tek-
nis ten järjestelmien korkeasta käyttöiästä johtuvia vaurioita ja ra ken-
nus ten on todettu rakenteiltaan ja pintamateriaaleiltaan olevan elin-
kaa ren sa lopussa. Rakennuksia ei ole arvotettu valtakunnallisesti,
maa kun nal li ses ti tai paikallisesti arvokkaiksi.

 Aluetta halkaisee Raahen Vesi Oy:n runkovesijohto, oja ja Elenia
Oy:n sähkölinja. Sähkölinjan muuttaminen maakaapeliksi on par hail-
laan käynnissä ja uuden puistomuuntamon rakentaminen suun nit te lu-
alu eel le on huomioitu kaavaehdotuksessa.

 Suunnittelualueen eteläosaa sivuaa Pohjanmaan rantatie v. 1785, jo-
ka on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi ra-
ken ne tuk si kulttuuriympäristöksi.

 Suunnittelualueen ympäristö on pääosin rakentunutta oma ko ti ta lo-
aluet ta. Alueella on valmis katuverkko, hyvät kevyen liikenteen yh tey-
det ja se on kunnallistekniikan piirissä. Maaperäselvityksen mukaan
alu een rakennettavuus on hyvä.

 Raahen kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt ko kouk ses-
saan 10.4.2014 asemakaavan luonnoksen sekä päättänyt asettaa
sen mielipiteiden esittämistä varten nähtäville. Asemakaavan muu-
tos luon nos on ollut nähtävillä 14.4.-19.5.2014 teknisessä pal ve lu kes-
kuk ses sa ja kaupungin internetsivuilla. Lisäksi kaavaluonnoksesta
jär jes tet tiin kaavatilaisuus osallisille 16.4.2014.

 Nähtävänä olon aikana on jätetty yksi mielipide.
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 Luonnoksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
lii ken ne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Mu-
seo vi ras tol ta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Raahen kaupungin ym-
pä ris tö lau ta kun nal ta, Raahen Energia Oy:ltä, Raahen Vesi Oy:ltä, Eli-
sa Oyj:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Vattenfall Verkko Oy:ltä
ja Elenia Oy:ltä.

 Lausuntonsa ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus, Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Raa-
hen kaupungin rakennusvalvonta, Raahen Vesi Oy, Elisa Oyj ja Ele-
nia Oy.

 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mu seo-
vi ras to, Elisa Oyj ja Elenia Oy ovat ilmoittaneet, ettei heillä ole huo-
mau tet ta vaa asemakaavaluonnoksesta.

 Kaavatyön kuluessa on käyty neuvotteluja Raahen Energia Oy:n, Ele-
nia Oy:n, Raahen Vesi Oy:n, Kiinteistö Oy Kummatin sekä Raahen
kau pun gin rakennusvalvonnan kanssa.

 Meluselvityksen mukaan suunnittelualueen merkittävimmät me lu läh-
teet ovat valtatie n:o 8 ja Pajuniityntie. Kaavaluonnosvaihtoehtojen
me lu mal lin nus ten perusteella kaava-alueelle on valittu me lun tor jun-
nan kannalta paras suunnitteluratkaisu, jota on edelleen eh do tus vai-
hees sa kehitetty. Liikennemelua torjutaan rakennusmassoilla ja ai-
doil la, korttelin 3629 eteläosaan on osoitettu yhtenäinen pi ha ra ken-
nuk sis ta ja aidoista muodostuva meluntorjuntarakenne, joka tulee to-
teut taa viimeistään samaan aikaan tonteille rakennettavien asuin ra-
ken nus ten kanssa. Asemakaavassa on osoitettu toimenpiteet val ta-
tien n:o 8 ja Pajuniityntien liikennemelun torjumiseksi.

 Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asuinrakennusten ra ken-
ta mi sen lähelle Raahen keskustaa. Suunnittelualueelle on esitetty
kak si korttelia, jotka on jaettu seitsemään eri kokoiseen tonttiin. Ta-
voit tee na on muodostaa kortteleista viihtyisä ja kiinteä asuinalue, joka
liit tyy luontevasti olemassa olevaan ympäristöön ja täydentää ole-
mas sa olevaa Nikolantien ja Poikolankujan sijoittuneen pien ta lo alu-
een rakennuskantaa. Alueen tonttijako muodostetaan asemakaavalla
si to vak si. Alueen rakennusoikeus on yhteensä 7350 k-m2.

 Suunnittelualueen eteläosaan on osoitettu kapea puistokaistale, jolle
si joi te taan puistomuuntamo suoja-alueineen.

 Saadun palautteen perusteella asemakaavan muutosta on kehitetty
edel leen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty. Suun nit-
te lu alu eel le on laadittu rakennustapaohjeet.
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 Asemakaava toteutetaan vaiheittain. Alueen rakentamista ohjataan
ase ma kaa va mää räyk sil lä ja rakennustapaohjeella, jota tulee nou dat-
taa.

 Asemakaavan muutos vastaa kaupungin rivi- ja paritalotonttien ky-
syn tään, monipuolistaa kaupungin tonttitarjontaa, voimistaa kau pun-
gin elinvoimaa, lisää asumisvaihtoehtoja keskustan läheisyyteen ja
tu kee kaupungin kehitystavoitteita.

 Asemakaavan loppuunsaattaminen suoritetaan kaavoitusyksikön val-
vo ma na konsulttityönä.

 Kaavaa laativa konsultti (Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, Satu
Fors, projektipäällikkö, arkkitehti) esittelee asemakaavan muu tos eh-
do tuk sen kokouksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.10.2013, päivitetty
10.12.2019, liite 1/10

Kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
10.12.2019, liite 2/10

Tieliikennemeluselvitys, Promethor Oy, 1.9.2014, liite 3/10

Asemakaavan muutosehdotuksen kaavaselostus 10.12.2019, liite
4/10

Asemakaavan muutosehdotus, kaavakartta, kaavamerkinnät ja mää-
räyk set 10.12.2019, liite 5/10

Rakennustapa – ja suunnitteluohjeet 10.12.2019, liite 6/10

Havainnekuvat, liite 7/10

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen):

 kehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 merkitään tiedoksi päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(lii te 1) sekä tieliikennemeluselvitys 1.9.2014 (liite 3).

 hyväksytään kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau sun-
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toi hin ja mielipiteisiin, 10.12.2019 (liite 2).

 hyväksytään Raahen kaupungin 36. kaupunginosan (Ollinsaari)
kort te lin 3629 (Nikolantie 3) asemakaavan muutosehdotus liit-
tei den 4/10 ja 5/10 mukaisesti.

 asetetaan asemakaavan muutosehdotus MRL 65 §:n ja MRA
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau-
pun gin teknisen keskuksen ilmoitustaululle, Ruskatie 1 Pattijoki
ja kaupungin internetsivuille.

 pyydetään asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot Poh-
jois-Poh jan maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta,
Poh jois-Poh jan maan liitolta, Museovirastolta, Poh jois-Poh jan-
maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Raahen Vesi
Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elenia Oy:ltä, Vattenfall Verkko
Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä, DNA Oyj:ltä, Telia Finland Oyj:ltä ja Raa-
hen kaupungin lupa- ja valvontajaostolta, Raahen kaupungin
kun ta tek nii kal ta sekä teknisen keskuksen maankäyttö- ja mit-
taus yk si kös tä.

 ilmoitetaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta
Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moi-
tus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) sekä kaupungin in ter net si vuil-
la.

 ilmoitetaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta
suun nit te lu alu een ja siihen rajautuvien kiinteistöjen  maan omis-
ta jil le ja vuokramiehille.

 järjestetään osallisten informointia varten kaavoittajan ta paa mi-
nen asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillöoloaikana.

Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Hanna Jokela ja Jaana Pekkala esittelivät
asiaa ko kouk ses sa, Hanna Jokela poistui kokouksesta asian esittelyn
jälkeen klo 19.09.

KH § 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.10.2013, päivitetty
10.12.2019, liite 1/6

Kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
10.12.2019, liite 2/6

Tieliikennemeluselvitys, Promethor Oy, 1.9.2014, liite 3/6
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Asemakaavan muutosehdotuksen kaavaselostus 10.12.2019, liite 4/6

Asemakaavan muutosehdotus, kaavakartta, kaavamerkinnät ja mää-
räyk set 10.12.2019, liite 5/6

Rakennustapa- ja suunnitteluohjeet 10.12.2019, liite 6/6

Havainnekuvat, liite 7/6

 Konsultti Satu Fors Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:stä esittelee
asiaa kaupunginhallitukselle kokouksessa.

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kaupunginhallitus

 merkitsee tiedoksi päivitetyn osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel-
man (liite 1) sekä tieliikennemeluselvityksen 1.9.2014 (liite 3)

 hyväksyy kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau sun toi-
hin ja mielipiteisiin, 10.12.2019 (liite 2)

 hyväksyý Raahen kaupungin 36. kaupunginosan (Ollinsaari)
kort te lin 3629 (Nikolantie 3) asemakaavan muutosehdotuksen
liit tei den 4/6 ja 5/6 mukaisesti

 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau-
pun gin teknisen keskuksen ilmoitustaululle, Ruskatie 1, Pattijoki
ja kaupungin internetsivuille

 pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot Poh-
jois-Poh jan maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta,
Poh jois-Poh jan maan liitolta, Museovirastolta, Poh jois-Poh jan-
maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Raahen Vesi
Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elenia Oy:ltä, Vattenfall Verkko
Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä, DNA Oyj:ltä, Telia Finland Oyj:ltä ja Raa-
hen kaupungin lupa- ja valvontajaostolta, Raahen kaupungin
kun ta tek nii kal ta sekä teknisen keskuksen maankäyttö- ja mit-
taus yk si kös tä

 ilmoittaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta
Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moi-
tus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) sekä kaupungin internetsivuilla
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 ilmoittaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta
suun nit te lu alu een ja siihen rajautuvien kiinteistöjen  maan omis-
ta jil le ja vuokramiehille

 järjestää osallisten informointia varten kaavoittajan tapaamisen
ase ma kaa van muutosehdotuksen nähtävillöoloaikana.

Kaupunginhallitus:  Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että konsultti Satu Forss ja kaavoitusarkkitehti
Jaa na Pekkala esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Jakelu Kaavoitus 
Jaana Pekkala


