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Akm 244: Aikuiskoulutuskeskuksen alue, asemakaavanmuutos

45/10.1002.100203/2020

KELA § 6 Asemakaavanmuutos perustuu Raahen kaupungin ja Ruona Oy:n vä-
lil lä solmitun 9.12.2019 voimaan tulleen kaupan ehtoihin. Ase ma kaa-
van muu tos sisällytetään Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan
2020 (KH 20.12.2018).

 Suunnittelualue sijaitsee Välikylässä Raahen kaupungin 38. kau pun-
gin osan (Varvi-Välikylä) korttelissa 3828 osoitteessa Rautaruukintie
35. Alue on Rautaruukintien ja Valtakadun risteyksessä lii ken ne alu-
ee seen ja metsään rajautuvalla alueella. Alueen läheisyydessä on
Vä li ky län asuinalue. Asemakaavan muutos koskee Raahen kau pun-
gin 38. kaupunginosan kiinteistöä 678-38-3828-1 ja osaa kiinteistöstä
678-413-38-2. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,4 ha.

 Suunnittelualueelle on rakennettu oppilaitosrakennus, entinen Raa-
hen Aikuiskoulutuskeskus, ja kolme talousrakennusta ase ma kaa vas-
sa osoitetuille rakennusaloille. Valtakadun katualue kulkee suun nit te-
lu alu een läpi.

 Suunnittelualue on voimassa olevassa lääninhallituksen 3.12.1998
vah vis ta mas sa ”38. kaupunginosan, Varvi - Välikylä, asemakaava ja
ase ma kaa van muu tok ses sa” Ak 143 osoitettu opetustoimintaa pal ve-
le vien rakennusten korttelialueena aikuisoppilaitosta varten mer kin-
näl lä YO-1. Korttelialueen 3828 suunnitellun rakentamisen muo dos ta-
mi nen ei vähennä kaupungin virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden
mää rää.

 Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 11.4.2007 § 20
hy väk sy mä ”Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava, Raahe
2030”. Suunnittelualue on osoitettu julkisten palvelujen alueeksi PY
alue va raus mer kin näl lä. Merkinnän PY mukaan alue varataan pää-
asias sa kunnan, valtion ja muiden julkisten yhteisöjen toimintoja var-
ten. Alueelle saa sijoittaa vähäisessä määrin myös muita työ paik ka-
toi min to ja ja asumista.

 Suunnittelualue on Raahen kaupungin omistuksessa.

 Ruona Oy on ostanut Raahen kaupungilta entiset Raahen Ai kuis kou-
lu tus kes kuk sen omistamat rakennukset Välikylässä. Kau pun gin val-
tuus to hyväksyi kaupan 28.10.2019 § 95 ja kauppa on tullut voimaan
9.12.2019. Raahen kaupunki on vuokrannut Ruona Oy:lle kiinteistön
678-38-3828-1, jolla rakennukset ovat.
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 Kaupunginhallitus myönsi 14.10.2019 § 318 luvan käyttää kiinteistöä
ko ne pa ja- ja rakennustoimintaan ja sitä tukevaan toimintaan sekä
muu hun yritys toimintaan asemakaavoitusprosessin ajan.

 Asemakaava muutetaan korttelissa 3828 Välikylässä 38. kau pun gin-
osas sa (Varvi-Välikylä). Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on tut-
kia korttelialueen käyttötarkoitus ja rakentamistehokkuus vastaamaan
ton til le sijoitettavaksi suunniteltua teollisuustoimintaa. Ase ma kaa van-
muu tok ses sa huomioidaan viereinen Välikylän olemassa oleva asuin-
alue. Asemakaavalla ratkaistaan suunnittelualueeseen liittyvät lii ken-
teen järjestelyt.

 Asemakaavan muutos ei noudata tarkoitukseltaan yleiskaavaa. Tä-
män johdosta asemakaavoituksessa tulee huomioida, mitä maan-
käyt tö- ja rakennuslaki edellyttää muun muassa yleiskaavan tar koi-
tuk ses ta (MRL 35§) ja sisältövaatimuksista (MRL 39§).

 Asemakaavoitus kuulutetaan vireille, kun asemakaavan laativa kon-
sult ti on valittu.

 Kaavoitusmenettelyyn sisältyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on valmistunut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja
täy den ne tään tarpeen mukaan kaavoitusprosessin aikana.

 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa on sovittu pidettäväksi
17.1.2019 viranomaistyöneuvottelu, jossa käsitellään yleis kaa voi tus-
tar peen korvaavien selvitysten ja vaikutusarvioinnin laajuutta. Vi ran-
omais neu vot te lun johdosta voi aiheutua tarkennuksia nähtäville ase-
tet ta vaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

 Asia esitellään kokouksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 19.12.2019, liite 1/6

Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Järvinen

Päätösesitys (kaavoituspäällikkö Syrjäpalo):

 kehittämislautakunta:

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite1/6)

 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta Raahelaisessa,
kau pun gin internetsivuilla ja teknisen keskuksen ilmoitustaululla

 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta postitse suun nit-



RAAHEN  KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA                    3

KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 6 14.01.2020
KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 55 16.06.2020

te lu alu een ja siihen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille ja
vuok ra mie hil le.

 Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavasuunnittelija Outi Järvinen esitteli
asiaa kokouksessa.

KELA § 55
 Akm 244: Aikuiskoulutuskeskuksen alueen asemakaavanmuutoksen

luon nos on valmistunut. Asemakaavan muutos koskee Raahen kau-
pun gin 38. kaupunginosan kiinteistöä 678-38-3828-1 ja osaa kiin teis-
tös tä 678-413-38-2. Suunnittelualue on Raahen kaupungin omis tuk-
ses sa.

 Aikuiskoulutuskeskuksen alue, (Akm 244) asemakaavanmuutos, on
tul lut vireille kaavoitusohjelmassa vuodelle 2020. Kaavoitusprosessia
ja vuorovaikutuskäytäntöjä kuvaava osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel-
ma valmistui 19.12.2019 ja se asetettiin täydennettynä nähtäville vi-
reil le tu lo kuu lu tuk sen yhteydessä 29.2.2020. Asiakirjaa täydennetään
kaa voi tus pro ses sin edetessä.

 Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on tutkia korttelialueen käyt tö-
tar koi tus ja rakentamistehokkuus vastaamaan tontille sijoitettavaksi
suun ni tel tua teollisuustoimintaa. Asemakaavanmuutoksessa huo mioi-
daan viereinen Välikylän rakentunut asuinalue. Asemakaavalla rat-
kais taan suunnittelualueeseen liittyvät liikenteen järjestelyt.

 Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria. Ase ma kaa va-
muu tos mahdollistaa korttelissa 3828 teollisuustoiminnan, jonka toi-
min nan laadulle ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TY). TY-kort-
te li alu een laajuus on hieman pienentynyt voimassa olevan kaavan
YO-1 korttelialueeseen verrattuna, sillä raskaan liikenteen mah dol lis-
ta mi nen rakennuspaikalta Valtakadun kautta Rautaruukintielle edel-
lyt tää Valtakadun katualueen laajentamista. Asemakaavassa on ym-
pä ris tön laatua koskevia määräyksiä tekstimääräyksinä pi ha suun nit-
te lun, istutusten, aitaamisen sekä rakennusten aluejulkisivun osalta.

 Korttelin rakennusalan länsi-luoteisrajalle on määrätty vii va mer kin näl-
lä rakennettavaksi näkösuoja-aita, jotta teollisen toiminnan aktiivisin
toi min ta pi ha saadaan eristettyä Välikylän metsäalueen ja siellä kul ke-
vien polkujen virkistysympäristöstä. Korttelialueen 3828 suunnitellun
ra ken ta mi sen muodostaminen ei vähennä kaupungin vir kis tys käyt-
töön tarkoitettujen alueiden määrää.

 Suunnittelualueella on voimassa Raahe 2030, keskeisten taa ja-
ma-aluei den osayleiskaava (KV 11.4.2007 § 20). Yleiskaavassa
suun nit te lu alue on pääosin osoitettu aluevarausmerkinnällä PY =



RAAHEN  KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA                    4

KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 6 14.01.2020
KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 55 16.06.2020

alue varataan pääasiassa kunnan, valtion ja muiden julkisten yh tei sö-
jen toimintoja varten. Alueelle saa sijoittaa vähäisessä määrin myös
mui ta työpaikkatoimintoja ja asumista. Korttelialuetta ympäröi V = vir-
kis tys alue. Suunnittelualue sijaitsee Rautaruukintien ja Valtakadun
ris teyk ses sä liikennealueeseen ja metsään rajautuvalla alueella.

 Asemakaavan muutos ei noudata käyttötarkoitukseltaan yleiskaavaa.
Tä män johdosta asemakaavoituksessa tulee huomioida, mitä maan-
käyt tö- ja rakennuslaki edellyttää muun muassa yleiskaavan tar koi-
tuk ses ta (MRL 35§) ja sisältövaatimuksista (MRL 39§).

 Yleiskaavallisen poikkeaman vuoksi asemakaavatyön yhteydessä
laa dit tiin kaavamuutosalueen lähiympäristöstä yleiskaavallinen kart ta-
tar kas te lu. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että korttelin 3828
käyt tö tar koi tuk sen muutos soveltuu hyvin yleiskaavan muuhun ko ko-
nai suu teen eikä asemakaavamuutoksen voida nähdä vaikeuttavan
voi mas sa olevan yleiskaavan tarkistamista ja päivittämistä sisältönsä
osal ta jatkossa.

 Lausunnot pyydetään kunnan / seutukunnan asianosaisilta tahoilta
osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan
elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan lii-
tol ta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jokilaaksojen pe las tus lai tok sel-
ta, Raahen kaupungin hallintokunnilta, Raahen Vesi Oy:ltä, Raahen
Ener gia Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä, DNA Oyj:ltä ja Telia Finland Oyj:ltä.

 Arkkitehti Merja Isteri ja kaavasuunnittelija Outi Järvinen esittelevät
asian kokouksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 3.6.2020, liite 1/7

Akm 244: Aikuiskoulutuskeskuksen alueen asemakaavanmuutos,
kaa va se los tus, luonnos 3.6.2020, liite 2/7

Akm 244: Aikuiskoulutuskeskuksen alueen asemakaavanmuutos,
kaa va kart ta, kaavamerkinnät ja -määräykset, luonnos 3.6.2020, liite
3/7

Havainnepiirros 1:2000, 3.6.2020, liite 4/7

Aikuiskoulutuskeskuksen alueen asemakaavamuutos, meluselvitys
12.5.2020, liite 5/7

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen):

 kehittämislautakunta



RAAHEN  KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA                    5

KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 6 14.01.2020
KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 55 16.06.2020

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman

 hyväksyy Akm 244: Aikuiskoulutuskeskuksen alueen ase ma-
kaa van muu tos luon nok sen

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

 asettaa asemakaavanmuutosluonnoksen 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 asemakaavanmuutosluonnoksesta 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

 ilmoittaa asemakaavanmuutosluonnoksen nähtävilläolosta
suun nit te lu alu ee seen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille
ja vuokramiehille

 valtuuttaa kaavasuunnittelija Outi Järvisen tekemään kaa va se-
los tuk seen tarvittavat saavutettavuutta parantavat muutokset
en nen nähtäville asettamista

 Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoitusarkkitehti Merja Isteri ja Outi Jär-
vi nen esittelivät asiaa kokouksessa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Isteri osallistui kokoukseen klo
18.23 - 18.46 asian esittelyn ajan.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Mathias Holmén poistui kokouksesta
asian käsittelyn jälkeen klo 18.49.

 Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

 17.6.2020

Liitteet Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 3.6.2020
Liite 2: Akm 244: Aikuiskoulutuskeskuksen alueen
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asemakaavanmuutos, kaavaselostus, luonnos 3.6.2020
Liite 3: Akm 244: Aikuiskoulutuskeskuksen alueen
asemakaavanmuutos, kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset,
luonnos 3.6.2020
Liite 4: Havainnepiirros 1:2000, 3.6.2020
Liite 5: Aikuiskoulutuskeskuksen alueen asemakaavamuutos,
meluselvitys 12.5.2020


