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KESKIKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA 
 
3. VIRANOMAISNEUVOTTELU 
 

 
Aika  17.4.2015 klo 12:00 – 13:20 
 
Paikka  kokoushuone Sigtuna, Raision kaupungintalo, II krs 
 
Läsnäolijat Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY -keskus  
  Risto Rauhala Varsinais-Suomen ELY -keskus 
  Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitto 
  Eija Suna  Varsinais-Suomen maakuntamuseo 
  Outi Pekkala Raision kaupunki 

Olli Arvola  Raision kaupunki 
 
 
1. Tilaisuuden avaus ja tilaisuuden luonne 

 
- Todettiin, että Outi Pekkala toimii esittelijänä ja Olli Arvola laatii muistion. 
 

2. Ehdotusvaiheessa saadut muistutus ja lausunnot sekä niille annetut vastineet 
 
- Osayleiskaavaehdotuksesta oli saatu lausunnot Varsinais-Suomen ELY -

keskukselta, Varsinais-Suomen maakuntamuseolta ja Varsinais-Suomen liitolta 
sekä Carunalta ja Fingridiltä. 

- Käytiin läpi annettujen lausuntojen pääkohtia sekä kaavanlaatijat alustavat vastineet 
kohta kohdalta ennalta jaetun tiivistelmän mukaisesti.  

 
3. T arkistukset kaavaehdotukseen  

 
- Lisätään TP-2 –alueen määräyksiin vaiheistusta käsittelevään kohtaan, että… 

”alueen kulku on järjestetty eritasoliittymän kautta E18 tai E8 tieltä.” 
- ELY-keskus ei edelleenkään pidä hyvänä ratkaisuna TP-2 -aluevarausta 

Raisionjokilaakson reunassa Haunistentien varrella. Kaupunki on säilyttänyt 
aluevarauksen kaavaehdotuksessa. 

- Raumantien ja Nesteentien varren TP-2 -alueet erotetaan eri indeksin alle, jotta 
kaupan sijoittumista ohjaava määräys voidaan kirjoittaa molemmille alueille 
tarkoituksenmukaisemmin niiden sijainti ja laajuus huomioon ottaen. 

 
4. M uut asiat 

 
- Todettiin, että osayleiskaavan liitteet tulisi saada erikseen otsikoituina, omina 

tiedostoinaan kaupungin internet-sivuille. 
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Tiivistelmät ehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksesta sekä
kaavanlaatijan alustava vastine näille

Raision keskikaupungin osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 22.5. – 23.6.2014. Ehdotuksesta jätettiin
yhteensä viisi lausuntoa ja yksi muistutus.

Lausunnon tiivistelmä tarkistusehdotusten osalta

ELY-keskus

18.9.2014

Vastine

- ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavassa E18
ja E8 teiden koilliskulmaan merkityllä uudella
työpaikka-alueella TP-2 ei tule maankäyttöä
laajentaa ennen kuin nykyinen liittymä E18
tieltä aivan E8 Porin suuntaan johtavan rampin
läheisyydestä on poistettu ja alueen kulku on
järjestetty eritasoliittymän kautta kuten
muuallakin E18 tiellä.

- Pääteiden aluevaraussuunnitelmassa on tutkittu
eri liikenneratkaisujen vaikutuksia melun
leviämiseen. Melutarkastelut tulee päivittää
edellä mainittuun aluevaraussuunnitelmaan
osayleiskaavan liitteen 28 mukaisiin 5.5.2014
päivättyihin tarkasteluihin.

- Osayleiskaavaan liittyvien liikennejärjestelyiden
toteuttamiskustannukset ovat korkeat ja
hankkeen toteuttamisajankohdasta ei voida
sanoa mitään varmaa. Siksi
aluevaraussuunnitelmassa olisi hyvä riittävällä
tarkkuudella määritellä tiehankkeen
rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt
tilatarpeineen.

- ELY-keskus ei pidä hyvänä ratkaisuna
ehdotuksen TP-2 -aluevarausta
Raisionjokilaakson reunassa Haunistentiellä.
Rakentaminen kaventaa ja heikentää näkymää
asuinalueelta Raisionjokilaaksoon. ELY-keskus
ehdottaa aluevarauksen poistamista.

- Tiedot alueen luontoarvoista ovat niukkoja.
Alueita ei ole kaavaa varten erikseen uudelleen
arvioitu tai päivitetty. ELY-keskus pitää
ongelmallisena osayleiskaavan ja myöhemmin
rakentamattomille alueille laadittavien
asemakaavojen ohjauksen kannalta, että
alueelta ei ole laadittu ajantasaista kattavaa
luontoselvitystä tai yhteenvetoa luontokohteista.

- Osayleiskaavaehdotuksen määräyksiä
tarkistetaan tältä osin osoittamaan
vaiheistus.

- Pääteiden E8 ja E18
aluevaraussuunnitelman loppuraportti
päivitetään oyk:n liitteeksi. Samalla tulee
päivitettyä myös melutarkastelut
uudempiin.

- Pääteiden aluevaraussuunnitelmassa on
kiinnitetty huomiota rakentamisen aikaisiin
liikennejärjestelyihin ja ne on riittävällä
tarkkuudella huomioitu osayleiskaavan
aluevarauksissa.

- Osayleiskaavaehdotuksessa jokilaakso
säilytetään pääosin rakentumattomana.
Haunistentien varrella olevan päiväkodin
asema kaupunkikuvassa on kovin
irrallinen. Pienimuotoisella
lisärakentamisella pyritään rakennetta
eheyttämään. Alueen maankäyttö ja
tärkeät maisemanäkymät tutkitaan
tarkemmin asemakaavoituksen
yhteydessä.

- Osayleiskaavan luontoarvoja koskevat
selvitykset on työssä katsottu riittävän
ajantasaisiksi, koska jokaiseen tulevaan
asemakaavahankkeeseen tullaan
lähtöselvitysaineistoksi laatimaan erillinen
selvitys luontoarvoista.

         Liite 31



2

- Osayleiskaavaraportin liitteenä 10a olevaa
selvitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittävistä luonnontilaisista metsäalueista ja
ekologisista käytävistä ei ole kaikilta osin otettu
huomioon. Osa alueista on ehdotuksessa
osoitettu rakentamiseen. Tämä on syytä
huomioida vaikutusarvioinnissa ja riittävissä
kaavamerkinnöissä.

- ELY-keskus pitää parempana, että luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet
merkitään luo -merkinnällä eikä sl -merkinnällä,
kuten ehdotuksessa.

- ELY-keskus katsoo, että KMT-1 -alueen
kaavamääräystä tulee korjata täsmentämällä
sitä kaupan laadun osalta. Määräyksen tulee
myös olla yksiselitteinen ja tiva-kaupan lisäksi
muun vähittäiskaupan sijoittaminen tulee
määräyksessä kieltää. Kaavamääräyksen
ensimmäisen lauseen maininta suuryksikön
seudullisesta merkityksestä tulee jättää pois.

- Ehdotuksen TP-2 määräyksen mukaan alueelle
voi sijoittaa vähittäiskauppaa, tosin ei kaupan
suuryksiköitä. ELY-keskus ei pidä kaupan
sijoittumisen sallivaa määräystä perusteltuna
TP-2 -alueiden liikenteellinen sijainti ja laajuus
huomioon ottaen. Määräystä tulee tarkistaa ja
poistaa niiltä alueilta, jotka eivät sovellu kaupan
alueeksi.

- Ehdotuksessa C-alueelle osoitettu määräys
suuryksiköstä ei ole C-alueella välttämätön,
mutta mikäli sellainen halutaan antaa, on se
syytä kirjoittaa monikkoon, koska kaavan
keskustatoimintojen alueella ei liene syytä
rajoittaa yli 2000 k-m2:n yksiköiden
lukumäärää.

- Jo asemakaavoitetuilla alueilla ekologiset
käytävät on huomioitu osoittamalla ne
viheralueiksi. Osayleiskaavan
rakentamisalueiden rajauksia tarkistetaan
tältä osin. Kaava-alueen koillisosassa
olevien alueiden kaavamääräyksiä
tarkistetaan. Vaikutusarviointia
täydennetään tältä osin.

- Kohdemerkintä tarkistetaan luo-
merkinnäksi.

- Kaavamääräys tarkistetaan lausunnossa
esityn mukaiseksi.

- Petterinpellon puoleinen TP-2 alue säilyy
TP-2 –alueena ja kaavamääräys
tarkistetaan lausunnossa esitetyn
mukaiseksi, eli poistetaan määräyksestä
kohta ”vähittäiskaupan yksiköitä”. Muut TP-
2 –alueet muutetaan TP-3 –alueiksi
kaavaehdotuksen mukaisine
määräyksineen.

- Määräys tarkistetaan.

Lausunnon tiivistelmä tarkistusehdotusten osalta

Varsinais-Suomen maakuntamuseo /
Turun museokeskus

3.10.2014

Vastine

- Rakennetun ympäristön kohteitten osalta on
kaavassa epätarkkuuksia, erityisesti kohteet 30,
31 ja 32.

- Reservialueena aivan E8/E18 risteykseen
merkitty TP-2 sijoittuu maisemallisesti erittäin
epäedullisesti suhteessa kirkkoon, alueen
mahdollinen rakentaminen estää kirkon
näkymisen kaupunkia idästä lähestyttäessä.
Aluevaraus tulee poistaa.

- E8/E18 risteyksen pohjoispuolelle on merkitty
reservialueena TP-2 (Työpaikka-alue), jolla
sijaitsee rautakautinen kalmistoalue (sm 10
Tuomala). Aluevarausta tulee supistaa
itäosastaan.

- Kohdemerkinnät numerointeineen
tarkistetaan.

- Aluevaraus poistetaan
kokonaisuudessaan.

-  Alueiden rajausta tarkistetaan.
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- Uudet löydetyt kohteet tulee merkitä kartalle ja
kohteen Petterinpelto vuoksi tarpeellisilta osin
tarkistaa TP-2 alueen rajausta.

- Uudet kohteet on osoitettu kaavakartalla.

Lausunnon tiivistelmä tarkistusehdotusten osalta

Varsinais-Suomen liitto

22.9.2014

Vastine

- Tunnelin eteläisen suuaukon kohdalla olevien
liittymisjärjestelyiden tilavaraus on kehittynyt,
mutta edelleen suuri ja aiheuttaa
kaupunkirakenteellisen ja -kuvallisen
epäjatkumokohdan. Alhaisten alueen osalta
jatkosuunnittelua ei ole yhdistetty risteysalueen
suunnitteluun, vaan kehittäminen on alistettu
Raisionkaaren eritasoratkaisulle ja alueen
saavutettavuus ja korttelirakenne eivät vaikuta
Iuontevilta.

- Ydinkeskustan kehityssuunnitelmassa esitettyjä
ratkaisuja valituksi keskustan kehittämistavaksi
Varsinais-Suomen liitto pitää tavoiteasettelun
kanssa osittain ristiriitaisina. Kaupunkikuvallisesti
merkittäväksi alueeksi nostetusta vanhasta
risteysalueesta on muodostettu keskeinen
uudistuksen tunnusmerkki. Jalankulkijan
näkökulma on unohdettu.

- Osayleiskaavatyön merkittävin haaste on
sovittaa yhteen Raision ydinkeskustan
olemassa oleva ja tuleva rakennettu
ympäristö sekä liikenneympäristö.
Osayleiskaavatyö tähtää toiminnallisesti ja
taloudellisesti realistiseen lopputulokseen,
jossa TEN-T -ydinverkkotasoisen tien
vaatimat toimenpiteet tulee toteuttaa.
Keskustan halkaisema E18 -tie asettaa
maankäytön suunnittelulle reunaehtoja,
joista konkreettisin on tasoliittymien
korvaaminen eritasoliittymillä. Keskustan
eteläpuolelle osoitettu katuverkon ja
valtatien liittymäalue on minimoitu niin
pieneksi kuin mahdollista mutta
luonnollisestikaan risteysalueen
aiheuttamalta kaupunkirakenteelliselta ja -
kuvalliselta epäjatkuvuuskohdalta ei voida
välttyä. Risteysalueen ja varsinkin tunnelin
molempien suuaukkojen ympäristön
hyvällä suunnittelulla on mahdollisuus
minimoida ongelmakohtia ja pyrkiä
kääntämään niitä jopa kaupunkikuvaa
rikastuttaviksi tekijöiksi.

- Raisionkaaren eritasoliittymän kohdalla
tilanne on sama kuin edellä. Liikennealue
on mitoitettu niin pieneksi kuin mahdollista.
Osayleiskaavassa on haluttu pitää kiinni
urheilukeskuksesta Raisionlahdelle
kulkevasta ”vihreästä nauhasta”, joka
kulkee samalla paikalla kuin kaavatyötä
edeltäneessä voittaneessa kilpailutyössä.
Alhaisten alueen katuverkon suhde
vihernauhaan ja liittyminen Raisionkaareen
tutkitaan tarkemmin asemakaavoituksen
yhteydessä.

- Varsinais-Suomen liitto on tulkinnut
puutteellisesti kaavakartassa esitettyjä
kaupunkikuvallisesti merkittäviä
painopistealueita. Nykyiselle Nesteentien ja
Raisiontien risteysalueelle on
kaavakartassa osoitettu ruudutettu
merkintä, jonka mukaan alueen merkitystä
kaupunkikuvassa voidaan korostaa
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- Varsinais-Suomen liitto toteaa, että
kevyenliikenteen yhteydet ja erityisesti kirjasto-
koulukeskuksen kaupunkikuvallinen yhteys
keskustan ja visioidun "kansaIaisten olohuone” –
viheralueen saavutettavuuden välillä jää
kaavaehdotuksessa ratkaisematta.
Monipuolisesta kaupunkikuvan huomioivasta
suunnittelusta huolimatta ei keskustan
kehittämistä tukevia merkintöjä ja määräyksiä
juridiseen kaavaehdotukseen ole juurikaan
sisällytetty, ts. kaupunkikuvallinen ulottuvuus jää
edelleen ohueksi, vaikka tavoiteasettelussa sen
merkitys on nostettu korkealle. Osayleiskaava
osoittaa, että suunnitellun tunnelin tulisi em.
perusteluin alkaa jo ennen kirjastokorttelia.

- Erityisen ristiriitaisia ovat torialueelle kohdistetut
muutosesitykset torin muuttamisesta
pysäköintialueeksi ja jo aiemmassa keskustan
kehittämisvaiheessa valmistuneiden alueiden
syrjäyttäminen ja rakenteiden purkaminen
jatkokehitystyössä. Uudehkot alueet, joiden
viihtyvyyden parantamiseen on jo kertaalleen
merkittävästi panostettu, tulisi automaattisesti olla
osa kaupunkikuvallisesti merkittävää aluetta.
Kertakäyttökulttuuri ei voi kuulua kestävän
kaupunkisuunnittelun työkalupalettiin.

ympäröivästä rakenteesta korkeammalla
maamerkkirakentamisella. Kyseinen
merkintä siis kohdentaa Raision
ydinkeskustan mahdollisen
maamerkkirakentamisen paikan, eikä sulje
pois muiden alueiden kaupunkikuvallista
merkittävyyttä. Itse asiassa koko
Raisiontien eteläpuoleinen alue eli
uudistuva keskustan osa-alue on osoitettu
C-2 -merkinnällä, joka on nimenomaan
erityisesti määritelty kaupunkikuvallisesti
merkittäväksi keskustatoimintojen alueeksi.
Tällä alueella, josta on laadittu erillinen
kehittämissuunnitelma, tulevan toteutuksen
lähtökohtana on kaupunkikuvallisesti
korkeatasoinen ja nykyistä
kaupunkimaisempi keskusta-alue, jossa on
laaja kevyenliikenteen verkosto.
Kehittämissuunnitelma osoittaa, kuinka
ydinkeskustan jalankulku- ja
pyörätieverkosto voidaan saumattomasti
yhdistää eri suunnista tuleviin
kevyenliikenteenväyliin. Osayleiskaavan
kaupunkikuvallista ulottuvuutta on käsitelty
sekä kaavakartassa että
selostusaineistossa siinä laajuudessa, että
se varmasti välittyy alueen
yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen.

- Kaupungin merkittävin kevyenliikenteen
solmukohta on muodostumassa
Tasalanaukiolle, jota pyritään
elävöittämään kaupungin keskipisteenä ja
jonne mm. toritoiminnat on päätetty siirtää.
Raisiossa on vallinnut hyvin suuri
yksimielisyys siitä, että torialueen
sijoittaminen 2000-luvun alussa Tasalan
liikekiinteistöjen pohjoispuolelle katu- ja
pysäköintialueiden väliin ei ollut
pysäköinnin toimivuuden, torin toimivuuden
eikä asiakkaiden viihtyvyyden kannalta
onnistunut ratkaisu, mikä on aiheuttanut
nykyiset muutostarpeet. Kaikki entistä
torialuetta sivuavat nykyiset
kevyenliikenteenväylät on tuoreella
asemakaavamuutoksella pystytty
säilyttämään nykyisessä laajuudessaan
muuttuvassakin tilanteessa. Valoteema
korostuu edelleen ydinkeskustan
kaupunkikuvassa ja laajenee nyt myös
uudistettavalle Tasalanaukiolle.
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Lausunnon tiivistelmä tarkistusehdotusten osalta

Fingrid

14.8.2014

Vastine

- Fingridin johtoalue on lausunnossa olevan
kaaviokuvan mukaisesti 46 metriä Ieveä ja
rakennusrajoitusalue kattaa koko
voimajohtoalueen. Kaavaehdotuksen aluerajaus
tulee tarkistaa tämän mukaiseksi.
Lisäksi Fingrid yleisesti muistuttaa, että
kaavoituksen täytyy mahdollistaa
valtakunnallisesti merkittävien
voimansiirtoyhteyksien ylläpito ja kehittäminen.

- Suunnittelussa on perusteltua välttää asumisen
sijoittamista aivan voimajohtoalueen viereen,
mikäli se on ilman suhteettomia vaikeuksia
mahdollista. Kantaverkon voimajohto suurena
rakenteena vaikuttaa alueiden lähimaisemaan
sekä viihtyisyyteen.

- Teiden ja katujen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon, mitä Liikenneviraston ohjeessa
"Sähköjohdot ja maantiet" (2011) esitetään.
Lisäksi Fingrid viittaa oppaaseen Ohje
voimajohtojen huomioon ottamisesta yleis- ja
asemakaavoituksessa sekä
maankäytönsuunnittelussa.

- Voimajohtoalueen leveys tarkistetaan
lausunnossa esitetyn mukaisesti.

- Voimajohto otetaan huomioon kaavan
aluerajauksissa ja jatkossa luonnollisesti
myös asemakaavoituksessa.

Lausunnon tiivistelmä tarkistusehdotusten osalta

Caruna Oy

24.6.2014

Vastine

- Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta. - Ei tarkistustarpeita.

Muistutuksen tiivistelmä

Tuuli Virtanen ja Pauli Rajala

19.6.2014

Vastine

- Muistuttajat toivovat, että koko heidän
omistamansa kiinteistö osoitettaisiin kaavassa
asuntoalueeksi (A-3). Mikäli tämä ei jostakin
syystä olisi mahdollista, tulisi asuntoalueen rajaa
kiinteistöllä siirtää pohjoisen ja koillisen / lännen
suunnissa kauemmaksi asuinrakennuksesta, jotta
piha-alue ja edes osa puutarhasta voitaisiin
tulevassa asemakaavassa sisällyttää
rakennustonttiin. Muistutuksen perusteluina
muistuttajat viittaavat aiemmin mielipiteessään
esittämäänsä.

- Osayleiskaavalla tässä muodossa
varmistetaan, että kiinteistö
asuinrakennuksineen yleensä on tulevassa
yksityiskohtaisessa kaavoituksessa osa
asuinaluetta. Alueen yksityiskohtaisempi,
erilaisiin selvityksiin perustuva tarkempi
rajautuminen viheralueeseen ratkaistaan
asemakaavatyön yhteydessä. Muistutus ei
anna aihetta tarkistaa kaavaa.


