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Maankäytön suunnittelutoimikunta § 8 18.03.2015
KAUPUNGINHALLITUS § 113 30.03.2015

Raahen keskustan kaavarunko

198/10.1002.100203/2015

MST § 8 Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen nimesi päätöksellään 20.3.2014 §
17 työryhmän Raahen keskusta-alueen kaavarungon laatimiseen.
Työ ryh mä on kokoontunut useita kertoja puheenjohtajanaan Kari Kar-
ja lai nen ja jäseninä Timo Tamminen (sihteeri), Mathias Holmén, Pasi
Ala ta lo, Risto Karhu ja Kaija Seppänen. Elinkeinoelämää ovat työ ryh-
mäs sä edustaneet Tarmo Kokkola, Ari Pohjola, Kirsi Asunmaa ja
Heik ki Kuru. Konsulteiksi työryhmään kaupunginjohtaja kutsui ark ki-
teh ti Esko Puijolan Arkkitehtistudio EMP Oy:stä ja insinööri Tuomo
Oja kos ken Insinööritoimisto Solutra Oy:stä.

 Raahen keskustan kaavarungon laadinta on jatkoa Raahen kau pun-
gin hal li tuk sen kokouksessaan 12.12.2011 § 380 asettaman kau pun-
ki ra ken ne toi mi kun nan työskentelylle. Keskusta-alueen kaavarunko on
vuo sien 2014 ja 2015 kaavoitusohjelman kärkihanke, joka tulee oh-
jaa maan tulevien asemakaavamuutosten laadintaa. Kaavarunkotyötä
on esitelty kaupunginvaltuustolle alustavaa evästyskeskustelua var-
ten valtuuston kokouksen 12.1.2015 yhteydessä.

Kaavoitustyön ajankohtaisuus

 Raahen liike-elämä on vanhastaan sijoittunut ruutukaava-alueen ete-
lä osaan, mutta viime vuosina toiminnot ovat laajentuneet Kok ko lan-
tien ja Ouluntien suuntiin. Kokkolantien suunta on edelleen vah vis tu-
mas sa suunnitellun Mettalanmäen kauppakeskuksen myötä. Kes kus-
tan ulkopuoliset kaupalliset palvelut perustuvat henkilöauton käyttöön
ja sisältävät mm. tilaa vaativaa vähittäiskaupan palveluita.

 Kaupallisten palveluiden siirtyminen pääteiden varteen heikentää lii-
ke kes kus tan asemaa asiointi- ja palvelualueena ja sen myötä kau-
pun gin ydinkeskustan merkitystä.

 Kaavarungolla valmistellaan toimia, joilla kaupungin keskustan pai no-
ar voa muuhun taajamarakenteeseen nähden vahvistetaan. Pal ve lui-
den ohella keskustan tulee edustaa koko kaupunkiseudun ihmisiä ja
elin kei no elä mää, sen tulee sisältää työpaikkoja, keskusta-asumista ja
ta pah tu mia kaupungin elävässä ilmapiirissä.

Kaavarunkoluonnos

 Liikekeskusta on kaupungin kokoon nähden sopivan pienialainen. Se
on helppo hahmottaa ja sieltä löytyvät monipuoliset palvelut nopeasti.
Yh del lä pysäköinnillä alueella voi hoitaa monia asioita ja kä ve ly mat-



RAAHEN  KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA                    2

Maankäytön suunnittelutoimikunta § 8 18.03.2015
KAUPUNGINHALLITUS § 113 30.03.2015

kat pysyvät luontevan lyhyinä. Tämä on keskustan vahvuus, joka voi-
daan säilyttää tulevaisuudessakin rakentaen tiivistäen ja täydentäen.

 Liikekeskustaa on toteutettu pitkään korostaen sen mataluutta ja ho ri-
son taa li suut ta. Kaavarungossa on otettu korkeussuunta vahvasti mu-
kaan keskustan näkyvyyden lisäämiseksi ja merellisten maisemien
hyö dyn tä mi sek si keskusta-asumisessa.

 Keskustan nykyinen rakenne on avoin ja osittain keskeneräisen nä-
köi nen. Laajat tuuliset pysäköintikentät hallitsevat ympäristöä. Kaa va-
run gon tiivistämistavoite voidaan toteuttaa vain varaamalla tilaa ih mi-
sen viihtymiselle ja toimille maantasossa ja toteuttamalla merkittävä
osa autopaikkatarpeesta rakenteissa. Kaavarunko sisältää maan alai-
set pysäköintikerrokset, jotka täydentyvät vähitellen yhtenäisenä toi-
mi vak si pysäköintilaitokseksi.

 Arkkitehti Esko Puijola Arkkitehtistudio EMP Oy:stä ja insinööri Tuo-
mo Ojakoski Solutra Oy:stä esittelevät asian kokouksessa.

 Raahen keskustan kaavarunko 10.3.2015, liite 1/3.

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen.

Päätösesitys (kaupungingeodeetti):

 maankäytön suunnittelutoimikunta esittää kaupunginhallitukselle:

 hyväksytään Raahen keskusta-alueen kaavarunkoluonnos liit-
teen 1/3 mukaisessa muodossa

 asetetaan kaavarunkoluonnos nähtäville 30 vrk ajaksi tekniseen
pal ve lu kes kuk seen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin in ter net
-si vuil le

 järjestetään nähtävilläoloaikana kaavarunkoluonnosta koskeva
tie do tus ti lai suus Kauppaporvarin Fregattisalissa

 pyydetään kaavarunkoluonnoksesta 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, Elisa Oyj:ltä sekä Raahen kaupungin ym pä ris tö-
lau ta kun nal ta.

 ilmoitetaan kaavarunkoluonnoksen nähtävilläolosta kau pun ki-
leh ti Raahelaisessa, teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla
se kä kaupungin internet-sivuilla
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Maankäytön suunnittelutoimikunta: Hyväksyi esityksen.

 Arkkitehti Esko Puijola ja insinööri Tuomo Ojakoski esittelivät asian
kokouksessa. Tämän asiakohdan aikana oli paikalla myös Heimo
Karihtala Solutra Oy:stä.

 Tuomo Ojakoski ja Heimo Karihtala poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen klo 17.32.

KH § 113 Raahen keskustan kaavarunko 10.3.2015.

 Liite 1/4.

 Arkkitehti Esko Puijola ja insinööri Tuomo Ojakoski esittelevät asian
kau pun gin hal li tuk sel le kokouksessa.

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen.

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen):

 kaupunginhallitus

 hyväksyy Raahen keskusta-alueen kaavarunkoluonnoksen liit-
teen 1 mukaisessa muodossa

 asettaa kaavarunkoluonnoksen nähtäville 30 vrk ajaksi tek ni-
seen palvelukeskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin in-
ter net -sivuille

 järjestää nähtävilläoloaikana kaavarunkoluonnosta koskevan
tie do tus ti lai suu den Kauppaporvarin Fregattisalissa

 pyytää kaavarunkoluonnoksesta 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, Elisa Oyj:ltä sekä Raahen kaupungin ym pä ris tö-
lau ta kun nal ta

 ilmoittaa kaavarunkoluonnoksen nähtävilläolosta kaupunkilehti
Raa he lai ses sa, teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla sekä
kau pun gin internet-sivuilla.

Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.
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 Merkittiin pöytäkirjaan, että arkkitehti Esko Puijola ja insinööri Tuomo
Oja kos ki esittelivät asian kaupunginhallitukselle kokouksessa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Päivi Iivonen saapui kokoukseen klo
17.05 tämän asiakohdan esittelyn aikana.

 Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

 14.4.2015

 Leena Räsänen
 hallintosihteeri


