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Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutos

1326/10.1002.100203/2016

TELA § 105 Rautatalon tontin asemakaavan muutoksen laatiminen sisältyy Raa-
hen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2016.

 Raahen kaupunginhallitus on hyväksynyt rakennusliike Lapti Oy:n
kaa voi tus aloit teen 30.5.2016 § 233 ja päättänyt käynnistää ase ma-
kaa van muutoksen laadinnan Raahen kaupungin ohjaamana ja val-
vo ma na konsulttityönä (Linja Arkkitehdit Oy).

 Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa ja
kä sit tää korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä katualuetta. Suunnittelualue on
Raa hen kaupungin omistuksessa. 

 Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Sovionkatuun, lännessä oi keus-
ta lon tonttiin, idässä Kauppakatuun ja etelässä Laivurinkatuun (kä ve-
ly ka tu).

 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaupungin asuin- ja lii ke-
kes kus tan kehittäminen tehokkaamman ja tiiviimmän kau pun ki ku val li-
ses ti laadukkaan ja viihtyisän asuinympäristön synnyttämiseksi. Voi-
mas sa olevan yleiskaavan mukaan asemakaavoituksella tulee luoda
viih tyi siä kaupunkitiloja, kehittää nykyistä kaupunkikuvaa ja parantaa
ym pä ris tön laatua.

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

 Asia esitellään kokouksessa.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.9.2016, liite 1/3.

 Valmistelija: kaavasuunnittelija Mathias Holmén

 Päätösesitys (palvelukeskuksen johtaja):

 tekninen lautakunta

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite1/3)
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 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta Raahelaisessa,
kau pun gin internetsivuilla ja teknisen palvelukeskuksen il moi-
tus tau lul la

 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 vuokramiehille.

 Tekninen lautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Lisäksi lautakunta edellyttää, että kaavoitustyön yhteydessä Rau ta ta-
los ta laaditaan täydellinen dokumentointi Raahen kaupungin his to ri-
aan liit ty vä nä merkittävänä rakennuksena.

 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkala esitteli asian lautakunnalle.

KELA § 64 Rautatalon tontin asemakaavan muutoksen laatiminen sisältyy Raa-
hen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2017 (KH hyv. 9.1.2017 § 5). 

 Raahen kaupunginhallitus on 30.5.2016 päättänyt kaavamuutoksen
käyn nis tä mi ses tä Rakennusliike Lapti Oy:n kaavoitusaloitteen poh jal-
ta. Kaavoituskonsultiksi hyväksyttiin Linja Arkkitehdit Oy. 

 Raahen kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt ko kouk ses-
saan 15.9.2016 osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt
ase ma kaa va työn vireilletulosta.

 Suunnittelualue sijoittuu rakennettuun ympäristöön Raahen kes kus-
tan kaupallisten palveluiden yhteyteen kävelykadun varrelle. Suun nit-
te lu ale käsittää kaupunkikeskustassa sijaitsevan Sovionkadun, Kaup-
pa ka dun, Laivurinkadun ja rakentuneen oikeustalon tontin rajaaman
kort te lin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-0. Ase-
ma kaa van muutosalue on voimassa olevassa asemakaavassa (Ak
41, 16.6.1964) osoitettu liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi
ALK.

 Suunnittelualue on voimassa olevassa Raahen keskeisten taa ja-
ma-aluei den osayleiskaavassa (KV hyv. 11.4.2007) kes kus ta toi min to-
jen aluetta C, johon asemakaavoituksella tulee luoda viihtyisiä kau-
pun ki ti lo ja, kehittää nykyistä kaupunkikuvaa ja parantaa ympäristön
laa tua. Taajamaosayleiskaavan keskeisenä lähtökohtana on lisäksi
yh dys kun ta ra ken teen tiivistäminen ja eheyttäminen. Asemakaavan
muu tos toteuttaa Raahen keskeisten taajama-alueiden osa yleis kaa-
van periaatteita.
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 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6170 m2. Suunnittelualue on
Raa hen kaupungin omistuksessa.

 Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1981 valmistunut toi mis to ra ken-
nus ns. Rautatalo. Rakennuksesta on laadittu lämpökuvaus ja ra ken-
tei den kuntotutkimus tammikuussa 2008 ja sisäilmatutkimus hel mi-
kuus sa 2016. Rakennusinventointi Rautatalosta on laadittu keväällä
2017.

 Alueen sijainti Raahen liikekeskuksessa kävelykadun varrella nä ky-
väl lä paikalla valtakunnallisesti arvokkaan Vanhan Raahen ruu tu kaa-
va-alu een läheisyydessä asettaa korttelialueen toteutukselle korkeat
kau pun ki ku val li set ja laadulliset tavoitteet. 

 Raahen keskustan kaupunkirakennetta on tarkasteltu laatimalla Raa-
hen keskustan kaavarunko asemakaavoituksen pohjaksi. Kau pun gin-
hal li tus hyväksyi aluetta koskevan kaavarunkoluonnoksen 30.3.2015. 

 Asemakaavatyössä on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja asuin ker ros ta lo-
kort te li alu een muodostamiseksi. Linja Arkkitehdit Oy on laatinut kaa-
va luon nos vai hees sa neljä erilaista tonttia koskevaa viitesuunnitelmaa
ase ma kaa van muutoksen pohjaksi. Vaihtoehtojen vertailun pe rus teel-
la asemakaavaluonnoksen pohjaksi on työstetty vaihtoehtoa 3, joka
kau pun ki ku val li sen ja toiminnallisen vertailun perusteella soveltuu
par hai ten kokonaisratkaisuun.

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

 Kaavan laadintaa koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pi det-
tiin Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk ses-
sa 18.10.2016.

 Asemakaavan muutos tukee kaupungin kehitystavoitteita ja mo ni puo-
lis taa asunto- ja palvelutarjontaa. Kaavamuutos lisää Raahen kes-
kus tan läheisyydessä hyvällä sijainnillaan olevien asuinkerrostalojen
va ran toa kahdella uudella kerrostalolla. Kaavamuutos luo puitteet
viih tyi sän asuin- ja palvelukorttelin rakentumiselle kävelykadun var-
teen. 

 Asemakaavan muutoksella muodostuu asuinkerrostalojen korttelialue
AK. Kaavaluonnoksessa on esitetty kahden uuden kerrostalon si joit-
tu mi nen korttelialueelle talousrakennuksineen, piha- ja py sä köin ti-
aluei neen. Asemakaavaluonnoksessa on kaavamuutosalueelle esi-
tet ty asuntokerrosalan rakennusoikeutta yhteensä 4500 k-m2 ja ta-
lous- ja huoltotilan rakennusoikeutta yhteensä 250 k-m2 sekä lisäksi
eril li sil le talousrakennukselle rakennusoikeutta 100 k-m2. Ra ken nus-
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ten kerrosluvut olisivat VIII ja IV. Liiketiloja on osoitettu ne li ker rok si-
sen rakennuksen viereiselle rakennusalalle yhteensä 200 k-m2. 

 Kaavamuutosalue tukeutuu nykyisin olemassa oleviin katuverkkoihin
ja kevyen liikenteen verkkoihin. Alueelta on hyvät kevyen liikenteen
yh tey det palveluihin. Kaavaratkaisu tukee jalankulun ja pyöräilyn
edis tä mis tä sekä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Ajoyhteys ja
tont ti liit ty mät korttelialueelle on osoitettu Sovionkadulta. Suun nit te lu-
alu een eteläosassa sijaitseva Laivurinkatu on säilytetty kävelykatuna.
Ase ma kaa van muutoksella muodostuu uusi katuaukio Kauppakadun
ja Laivurinkadun kulmaukseen.

 Arkkitehti Jaakko Kallio-Koski Linja Arkkitehdit Oy:stä esittelee asian
ko kouk ses sa.

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 18.10.2016, liite 1/18

 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.9.2017, liite 2/18

 Asemakaavan muutosluonnos 20.9.2017, liite 3/18

 Kaavaselostus 20.9.2017, liite 4/18

 Rautatalon rakennusinventointi 24.3.2017, liite 5/18

 Valmistelijat: kaavasuunnittelija Mathias Holmén ja kaa voi tus ark ki teh-
ti Jaana Pekkala

 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kehittämislautakunta

 merkitsee tiedoksi aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muis-
tion, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja Rau ta ta-
lon rakennusinventoinnin.

 hyväksyy Rautatalon tontin asemakaavan muutosluonnoksen.

 ilmoittaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta
Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen
il moi tus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin in ter net si-
vuil la

 asettaa asemakaavan muutosluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA
30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau-
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pun gin tekniseen palvelukeskuksen ilmoitustaululle ja kau pun-
gin internetsivuille

 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. 

 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 kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo, kaa voi-
tus ark ki teh ti Jaana Pekkala ja kaavasuunnittelija Mathias Holmén se-
kä konsultti Jaakko Kallio-Koski saapuivat kokoukseen tämän asian
esit te lyn alkaessa klo 19.00.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että konsultti Jaakko Kallio-Koski Linja Ark ki-
teh dit Oy:stä ja kaavasuunnittelija Mathias Holmén esittelivät asiaa
ko kouk ses sa. 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että  Jaakko Koski-Kallio poistui kokouksesta
asian esittelyn jälkeen klo 19.12.

KELA § 88 
 Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutosehdotus on val mis-

tu nut.

 Asemakaavan muutosluonnos oli MRL 62 §:n mukaisesti julkisesti
näh tä vil lä 2.10.2017 – 31.10.2017. Asemakaavaluonnos esiteltiin
ylei sö ti lai suu des sa Raahen kauppaporvarin Fregattisalissa
10.10.2017.

 Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydettiin lausunnot Poh-
jois-Poh jan maan ELY- keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh-
jois-Poh jan maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Raa-
hen Vesi Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä ja Elisa Oyj:ltä.

 Lausuntonsa ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus,  Poh-
jois-Poh jan maan museo (arkeologia ja rakennettu kulttuuriympäristö),
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Jo ki laak so jen pelastuslaitos, Raahen rakennusvalvonta, Raahen
Ener gia Oy, Elisa Oyj ja Raahen Vesi Oy.

 Asemakaavaluonnoksesta annettiin kolme mielipidettä.

 Lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon kaavanlaatijan vas ti neis-
sa esitetyllä tavalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päi vi tet ty.
Ase ma kaa van muutosehdotuksen pohjaksi on laadittu vii te suun ni tel-
ma, jolla on tutkittu tontin tulevaa rakentamista, arkkitehtuuria ja kau-
pun ki ku vaa.

 Kaavaa laativa konsultti (Linja Arkkitehdit Oy, Jaakko Kallio-Koski,
ark ki teh ti SAFA) esittelee asemakaavan muutosehdotuksen ko kouk-
ses sa.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 25.9.2018, liite 1/13

 Viitesuunnitelma, 25.9.2018, liite 2/13

 Kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mie li pi tei siin,
25.9.2018, liite 3/13

 Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutosehdotus, kaa va se-
los tus 25.9.2018, liite 4/13

 Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutosehdotus, kaa va-
kart ta, kaavamerkinnät ja määräykset 25.9.2018, liite 5/13

 Valmistelija: kaavasuunnittelija Mathias Holmén

 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 merkitään tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päi vi tet-
ty 25.9.2018, liite 1/13

 merkitään tiedoksi viitesuunnitelma, 25.9.2018, liite 2/13

 hyväksytään kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau sun-
toi hin ja mielipiteisiin, 25.9.2018, liite 3/13

 hyväksytään Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muu tos-
eh do tus liitteiden 4/13 ja 5/13 mukaisesti

 asetetaan asemakaavan muutosehdotus MRL 65 §:n ja MRA
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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 MRA
28 §:n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ym pä ris tö kes kuk sel ta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh-
jois-Poh jan maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta,
Raa hen Vesi Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä ja Elisa Oyj:ltä

 ilmoitetaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta
Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moi-
tus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla

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

 järjestetään avoin yleisötilaisuus asemakaavan muu tos eh do tuk-
sen nähtävilläolon aikana

 

 Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että konsultti Jaakko Kallio-Koski ja kaa va-
suun nit te li ja Mathias Holmén esittelivät asiaa kokouksessa, ja pois tui-
vat kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 19.52.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että hankejohtaja Hannele Meskus saapui ko-
kouk seen asian esittelyn aikana klo 19.46.

KH § 337 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 25.9.2018, liite 1/7.

 Viitesuunnitelma, 25.9.2018, liite 2/7.

 Kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin,
25.9.2018, liite 3/7.

 Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutosehdotus, kaa va se-
los tus 25.9.2018, liite 4/7.

 Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutosehdotus, kaa va-
kart ta, kaavamerkinnät ja määräykset 25.9.2018, liite 5/7.

 Valmistelija: kaavasuunnittelija Mathias Holmén
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 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kaupunginhallitus

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päi vi-
tet ty 25.9.2018, liite 1/7

 merkitsee tiedoksi viitesuunnitelman, 25.9.2018, liite 2/7

 hyväksyy kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau sun toi-
hin ja mielipiteisiin, 25.9.2018, liite 3/7

 hyväksyy Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muu tos eh-
do tuk sen liitteiden 4/7 ja 5/7 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 MRA 28
§:n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
pä ris tö kes kuk sel ta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh jois-Poh jan-
maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Raahen Vesi
Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä ja Elisa Oyj:ltä

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

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

 järjestää avoimen yleisötilaisuuden asemakaavan muu tos eh do-
tuk sen nähtävilläolon aikana.

 Kaupunginhallitus:  Hyväksyi esityksen.

 Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa 

 2.10.2018
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