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Raahen keskeisten alueiden liikennejärjestelmäsuunnitelma 
 
132/08/0800/2013 
 
MST  § 7 Liikennesuunnitelma on laadittu Raahen kaupungin keskeiselle taaja-

ma-alueelle. Suunnitelmassa tarkennetaan osayleiskaavatyön yhtey-
dessä tehdyn liikennejärjestelmäsuunnitelman liikenneratkaisuja sekä 
määritetään toimenpiteitä, joilla edesautetaan määritettyjä liikenteel-
listen periaatteiden toteutumista. Liikennejärjestelmässä on sovittu 
alueen ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteenverkot. Tämän suunnit-
telun keskeisenä tavoitteena on selvittää liikenneverkon toimivuus ja 
toimivuuden vaatimat toimenpiteet sekä eri kulkumuotojen kehittämis-
mahdollisuudet. Erityinen painoarvo suunnittelussa on ollut kevyen lii-
kenteen ja joukkoliikenteen tulevaisuuden järjestämistavan arvioinnis-
sa. 

           
 Liikennesuunnittelutyö on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa liikenne-

turvallisuussuunnittelun kanssa. Suunnitelman laatimisessa on näin 
voitu hyödyntää liikenneturvallisuussuunnitelman kyselyt sekä synkro-
noida suunnitelmaprosessit toisiaan täydentämään. 

 
 Liikennesuunnitelmassa ei kuitenkaan ratkaista valtatien 8 ja kanta-

tien 88 asemaa Mettalanmäellä. Valtatietä 8  ja kantatietä 88 koske-
vat liikenneratkaisut käsitellään erikseen Valtatien 8 Vaasa - Oulu -
yhteysvälin kehittämisselvityksessä, joka on parhaillaan vireillä Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten ja Liikenneviraston yhteistyönä. Kehittämisselvitys tu-
lee määrittämään yhtenäiset valtatien kehittämiskriteerit koko yhteys-
välille Vaasa-Oulu ottaen huomioon tiehen tukeutuvan maankäytön 
asettamat tarpeet.  

  
 Liikennesuunnitelmaa tarkistetaan myös parhaillaan laadittavan Raa-

hen pohjoisen vyö-hykkeen liikennesuunnittelun myötä. Raahen vah-
vat maankäytön kasvualueet pohjoisessa edellyttävät nyt laadittua lii-
kennesuunnitelmaa tarkentavaa suunnittelutyötä, jossa koko pohjoi-
sen alueen kehätiekokoojan sijainti määritetään. Pohjoisen vyöhyk-
keen liikennesuunnittelu tukee samanaikaisesti alueella vireillä ole-
vien asemakaavojen laadintaa. Raahen kaupunginhallitus on hyväk-
synyt kokouksessaan 18.2.2013 Kaupunginlahdenrannan ja Pitkän-
karin maankäyttövisioiden käsittelyn yhteydessä Pohjoisen vyöhyk-
keen liikennesuunnitelman asetettavaksi nähtäville. 

 
 Liikenneinsinööri Tuomo Ojakoski esittelee asian kokouksessa.  
 
 Raahen keskeisten alueiden liikennejärjestelmäsuunnitelma, liite 1/7. 
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 Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma, liite 2/7. 
 
 Raahen liikennejärjestelyjä ja Mettalanmäen kauppakeskuksen ase-

makaavaa koskeva neuvottelumuistio, liite 3/7.  
 
 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen 
 
 Päätösesitys(kaavoituspäällikkö): 
 
 Maankäytön suunnittelutoimikunta päättää 
 

 hyväksytään Raahen keskeisten alueiden liikennejärjestelmä-
suunnitelma 

 

 asetetaan liikennejärjestelmäsuunnitelma nähtäville 30 vrk ajak-
si tekniseen palvelukeskukseen, Ruskatie 1 Pattijoki ja kau-
pungin Internet-sivuille 

 

 pyydetään liikennesuunnitelmasta lausunnot Pohjois-Pohjan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Liikennevi-
rastolta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan mu-
seolta, Museovirastolta, Raahen kaupungin ympäristölauta-
kunnalta, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä, Raahen 
Vesi Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, PPO-Yhtiöt Oy:ltä, Joki-
laaksojen pelastuslaitokselta, Elenia Verkko Oy:ltä ja Ympäristö-
terveydenhuollolta 

 

 ilmoitetaan liikennejärjestelmäsuunnitelman nähtävillä olosta 
kaupunkilehti Raahelaisessa, teknisen palvelukeskuksen il-
moitustaululla sekä kaupungin Internet-sivuilla  

 
 
 Maankäytön suunnittelutoimikunta: Hyväksyi esityksen. 

 
 Mathias Holmèn poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana 

klo 19.50. 
 
MST  § 35 Raahen keskeisten alueiden liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältäen 

myös pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelman on ollut julkisesti 
nähtävillä 11.3. - 12.4.2013 välisen ajan ja siitä on pyydetty viralliset 
lausunnot. 

 
 Lausuntonsa ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Raahen seudun hy-
vinvointikuntayhtymä, Raahen Vesi Oy, Jokilaaksojen pelastuslaitos, 
PPO-Yhtiöt Oy sekä Ympäristöterveydenhuolto. 
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 Nähtävilläolon aikana ei jätetty mielipiteitä eikä kommentteja liikenne-

järjestelmäsuunnitelmasta. 
 
 Lausunnoissa korostuvat mm. tuleva erillinen valta- ja kantatietasoi-

nen suunnittelu, jota ei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista 
käsitellä. Tarkistuksia onkin tehty raportin päätieverkko-osuutta kos-
keviin teksteihin. Vireillä olevan Vaasa - Oulu yhteysvälin kehittämis-
selvityksen yhteydessä ratkaistaan myös Raahen osalta valta- ja kan-
tatieratkaisut. Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen liikenne ja infra - vastuualueen lausunnossa todetaan mm. 
seuraavaa: 

  
 "Yhteenvetona Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuu-

alue toteaa, että Raahen kaupungin ja ELY-keskuksen tiiviillä, maan-
käytön ja liikennesuunnittelun vuorovaikutteisella yhteistyöllä on lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmassa päästy hyvään lopputulokseen." 

  
 "Raahen kaupunki on maankäytön suunnittelun tueksi laatinut pohjoi-

sen vyöhykkeen alueelle liikennesuunnitelman. Suunnitelma on ta- 
 voitteiltaan modernin suunnittelun mukaisesti autoriippuvuutta vähen-

tävä ja jalankulun sekä pyöräilyn toimintaedellytykset mahdollistava 
suunnitelma. Suunnitelmassa on hyvin huomioitu pohjoisen vyöhyk-
keen liittyminen ympäröivään maankäyttöön ja liikenneverkkoon." 

 
 Raahen keskeisten alueiden liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja Poh-

joisen vyöhykkeen liikennesuunnitelmaa koskevat lausunnot ja niiden 
vastineet esitellään kokouksessa.  

 
 Raahen keskeisten alueiden liikennesuunnitelma ja Pohjoisen vyö-

hykkeen liikennesuunnitelma/ lausunnot ja vastineet 27.5.2013, liite 
1/4. 

 
 Raahen keskeisten alueiden liikennesuunnitelma 10.10.2013, liite 2/4. 
 
 Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma 10.10.2013, liite 

3/4. 
 
 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen 
 
 
 Päätösesitys (kaavoituspäällikkö): 
 
 Maankäytön suunnittelutoimikunta: 
 

 hyväksyy annetut vastineet lausuntoihin, liite 1/4 
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 Maankäytön suunnittelutoimikunta esittää kaupunginhallitukselle 
 

 hyväksytään Raahen keskeisten alueiden liikennesuunnitelma ja 
Pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma liitteiden 2/4 ja 3/4 
mukaisessa muodossa 

 
 
 Maankäytön suunnittelutoimikunta: Hyväksyi esityksen. 
 
 Insinööritoimisto Solutra Oy:n edustaja Tuomo Ojakoski esitti asian 

toimikunnalle. 
 
KH  § 543 Raahen keskeisten alueiden liikennesuunnitelma ja Pohjoisen vyö-

hykkeen liikennesuunnitelma/lausunnot ja vastineet 27.5.2013. 
 
 Liite 1/5. 
 
 Raahen keskeisten alueiden liikennesuunnitelma 10.10.2013. 
 
 Liite 2/5. 
 
 Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma 10.10.2013. 
 
 Liite 3/5. 
 
 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen. 
 
 
 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen):  
 
 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, 
 

 hyväksytään Raahen keskeisten alueiden liikennesuunnitelma ja 
Pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma liitteiden 2/5 ja 3/5 
mukaisessa muodossa. 

 
 
 Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen. 
 
 Merkitään, että liikenneinsinööri Tuomo Ojakoski esitteli asiaa kau-

punginhallituksen kokouksessa. 
 
 
KV  § 142 Raahen keskeisten alueiden liikennesuunnitelma ja Pohjoisen vyö-

hykkeen liikennesuunnitelma/lausunnot ja vastineet 27.5.2013. 
 
 Liite 1/5. 
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 Raahen keskeisten alueiden liikennesuunnitelma 10.10.2013. 
 
 Liite 2/5. 
 
 Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma 10.10.2013. 
 
 Liite 3/5. 
 
 
 Päätösesitys (kaupunginhallitus):  
  
 kaupunginvaltuusto  
 

 hyväksyy Raahen keskeisten alueiden liikennesuunnitelman ja 
Pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelman liitteiden 2/5 ja 3/5 
mukaisessa muodossa. 

 
 
 Kaupunginvaltuusto: Merkittiin liikenneinsinööri Tuomo Ojakosken 

esittely tiedoksi.  
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston kokous keskeytettiin klo 19.40 

ruokatauon ajaksi ja Jarmo Uutela poistui kokouksesta tässä vai-
heessa. Valtuuston kokous jatkui klo 20.30 ja varajäsen Tapio Riekki 
saapui kokoukseen Jarmo Uutelan tilalle tämän asian käsittelyn jat-
kuessa. 

 
 Keskustelun kuluessa Viljo Lehmusketo esitti Raahen vasemmistolii-

ton valtuustoryhmän esityksenä, että Raahen keskeisten alueiden lii-
kennesuunnitelma ja Pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma, liit-
teet 2/5 ja 3/5, palautetaan uudelleen valmisteltaviksi ja että liikenne-
suunnitelmat tuodaan valtuuston päätettäväksi alueelle nyt valmiste-
lussa olevien asemakaavojen hyväksymiskäsittelyn yhteydessä. Li-
säksi Viljo Lehmusketo esitti Raahen vasemmistoliiton valtuustoryh-
män esityksenä, että hyväksymiskäsittelyn yhteydessä tulee valtuus-
tolle esittää liikennesuunnitelmien tarkat kustannuslaskelmat ja suun-
nitelmien alustava toteuttamisaikataulu. Joni Lackström kannatti Leh-
muskedon esitystä. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupungin-

hallituksen esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, joten kau-
punginvaltuuston tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi pu-
heenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannatta-
vat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA, ja ne jotka kannat-
tavat Viljo Lehmuskedon Raahen vasemmistoliiton valtuustoryhmän 
nimissä tekemää esitystä äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväk-
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syttiin. 
 
 Annetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 33 JAA-

ääntä ja Viljo Lehmuskedon Raahen vasemmistoliiton valtuusto-
ryhmän nimissä tekemä esitys sai 10 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, 
että kaupunginvaltuusto on äänin 33-10 hyväksynyt kaupunginhalli-
tuksen esityksen asiassa. 

 
 Kaupunginhallituksen esitystä kannattivat (JAA): 
 Pirkko Ahokas-Tuohinto, Marina Alapere, Antero Aulakoski, Maija-

Leena Hirvonen, Matti Honkala, Päivi Iivonen, Jussi Isokoski, Aimo 
Karppinen, Tuula Kellola, Jussi Kemilä, Inkeri Kerola, Teija Larikka, 
Kari Laurila, Liisa Lumijärvi, Kari Malkamäki, Hanna-Leena Mattila, 
Jarmo Myllymäki, Sari Niemelä, Ari Ohinmaa, Leila Oikarinen, Pasi 
Parkkila, Reijo Pelkonen, Tapio Riekki, Marko Salmela, Saila Salon-
saari, Pyry Suonsivu, Paavo Törmi, Jari Törmikoski, Pirkko Valtanen, 
Hannu Vanhala, Urpo Viitala, Pertti Vuori, Aulis Ylikulju (33). 

 
 Äänestyksessä hävinnyttä Viljo Lehmuskedon Raahen vasemmistolii-

ton valtuustoryhmän nimissä tekemää esitystä kannattivat (EI): 
 Katja Hänninen, Joni Lackström, Viljo Lehmusketo, Tarja Ollanketo, 

Niko Peltokangas, Asser Siuvatti, Markku Siuvatti, Matti Tyybäkinoja, 
Unto Valpas, Jouko Vasankari (10). 

 
 Kirjallisena jätetty Viljo Lehmuskedon/Raahen vasemmistoliiton ryh-

mäpuheenvuoro, liite 4/5. 
 
 
 
 
 Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta 

oikeaksi todistaa  
 11.12.2013 
    
 


