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1 SUUNNITTELUN TARKOITUS, TAUSTA JA OIKEUSVAIKUTUKSET 

Oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla luodaan maankäytön johdonmukaista perustaa 
yksityiskohtaisemmalle asemakaavoitukselle ja toteuttamisen ajoitukselle. Suunnittelulla 
toteutetaan keskustojen kehitykselle asetettuja valtakunnallisia ja paikallisia tavoitteita 
sekä etsitään ratkaisumalli liikenteen kaupunkiseudulliseen, kestävään 
kokonaisratkaisuun (MRL 35§). 

Keskikaupungin osayleiskaavoitus oli vireillä jo 1990-luvun alussa, mutta taloudellinen 
laskukausi siirsi suunnittelua. Keskikaupungin osayleiskaava on tullut vireille nykyisessä 
laajuudessaan kaavoituskatsauksessa 2008. Hankkeessa on vv. 2008–09 laadittu 
ideasuunnitelmia ydinkeskustan kaupunkimaisen kehittymisen ja 
laajentumismahdollisuuksien tutkimiseksi. Osayleiskaavan pohjatyöksi järjestettiin rajattu 
suunnittelukilpailu 14.10.2009–5.2.2010. Työryhmä arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén & Asko 
Takala, Trafix Oy, Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy ja Terveyspuistot 
Konsultointi voitti kilpailun ehdotuksellaan Vihreä Nauha, jota tarkennettiin syksyn 2010 ja 
kevään 2011 aikana.  

Osayleiskaava tulee voimaan tultuaan korvaamaan samaa aluetta koskevan Raision 
yleiskaavan 2020. Osayleiskaava ei korvaa asemakaavaa, vaan osayleiskaavan 
rajauksen sisällä voimassaolevat asemakaavat jäävät voimaan. Osayleiskaava kuitenkin 
ohjaa asemakaavan muuttamista (MRL 42§). 

 

2 SUUNNITTELU- JA VAIKUTUSALUE  

Suunnittelualue sijaitsee Raision keskustassa ulottuen Raisionjokilaaksosta idässä 
Uudenkaupungin rautatiehen lännessä ja kulttuurikortteleista (oppilaitokset ja kirjasto) 
etelässä Kerttulan urheilupuistoon pohjoisessa. Alue rajautuu pohjoisessa Kustavintien ja 
Raumantien (Vt8) osalta Pohjoisten alueiden osayleiskaavaehdotukseen. Koillis-
lounaissuunnassa alueen mitta on noin 2,5 km ja etelä–pohjoissuunnassa samoin noin 
2,5 km. Laajuus on 442 hehtaaria. 
 
Vaikutusalueet ulottuvat lännessä Raisionlahden virkistys- ja pienvenesatama-alueille ja 
idässä Raisionjoen virkistysalueelle sekä Kehätien (Ohikulkutie, E18) 
kauppakeskusalueelle. 
 
Liite 1: Osayleiskaava-alueen sijainti ja rajaus 

 
 

3 LÄHTÖKOHDAT   

Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää (MRL 3 luku). VAT:ien keskeisenä 
tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen 
alueidenkäytön suunnittelussa ja viranomaisten toiminnassa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 
1. toimiva aluerakenne  
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
5. Helsingin seudun erityiskysymykset  
6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 
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Keskikaupungin osayleiskaava-alueen suunnittelua ohjaavat seuraavat tavoitteet: 

1. Toimivan aluerakenteen kannalta keskeistä on mm: 
- aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia 

rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia  
- Turun kaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen 

aseman vahvistaminen  
 

2. Eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun kannalta keskeistä on 
mm: 
- yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja 

kulttuurisen kestävyyden edistäminen 
- olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntäminen ja eheyttäminen 
- palvelujen ja työpaikkojen sijoittaminen siten, että ne ovat hyvin eri 

väestöryhmien saavutettavissa ja asuinalueiden läheisyydessä siten, että 
henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen.  

- Liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten 
parantaminen 

- riittävien sijoitusmahdollisuuksien osoittaminen elinkeinotoiminnalle olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen  

- asuntorakentamisen alueidenkäytöllisten edellytyksien ja sen 
tarkoituksenmukaisen sijoittumisen varmistaminen kaupungin keskustaan  

- kaupunkikeskustan kehittäminen monipuolisena palvelujen, asumisen, 
työpaikkojen ja vapaa-ajan alueena 

- erityshuomion kiinnittäminen ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja 
riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen 

- viranomaisten selvitysten mukaisten tulvariskialueiden huomioiminen 
 

3. Kulttuuri- ja luonnonperinnön, virkistyskäytön ja luonnonvarojen kannalta keskeistä 
on mm: 
- kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyminen 
- rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus, omaleimaisuus ja 

ihmisläheisyys 
 

4. Toimivien yhteysverkkojen ja energiahuollon kannalta keskeistä on mm: 
- valtakunnallisesti merkittävien maanteiden kehittämismahdollisuuksien 

turvaaminen 
- liikennetarpeen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen  
- matka- ja kuljetusketjujen toimivuuden edistäminen ja julkisen liikenteen 

edellytyksien sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämisen turvaaminen 
 
Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa (39§ ja 71b).  
Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaavan lisäksi otettava huomioon: 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 

sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta 
tasapainoiseen elinympäristöön; 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 
7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta 
haittaa. 
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Vireilletulo 
Keskikaupungin osayleiskaava on tullut vireille nykyisessä laajuudessaan 
kaavoituskatsauksessa 2008, viimeksi vuonna 2012. 

Kaavalliset lähtökohdat 
Maakuntakaavan (2004) ja valtuuston hyväksymän yleiskaavan Raisio 2020 (2004) 
mukaan kysymys on kaupungin keskustasta (cityalueesta), sen lähivaikutusalueesta ja 
liittymisestä kauppakeskusalueeseen. Yleiskaavassa esitetyt mitoitus- ym. tavoitteet 
ohjaavat suunnittelua niillä osa-alueilla, joihin kaupunki haluaa kohdistaa muutoksia 
lähivuosikymmeninä.  
 
Suurin osa kaava-alueesta on asemakaavoitettu. Asemakaavojen sisältöä ja 
uudistamistarvetta tullaan tarkastelemaan tulevaisuuden näkökulmasta osayleiskaavatyön 
rinnalla. 

Liikenteelliset lähtökohdat 
Osayleiskaava alueelle risteävät kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävät E18 
(Nesteentie, kantatie 40) ja E8 (Raumantie, valtatie 8) sekä seudullisesti merkittävä 
alueellinen pääkatu (Raisiontie). Nykyisten tilaa vievien ja ympäristöhäiriötä aiheuttavien 
katu- ja tiejärjestelyiden muuttaminen on kaupunkikeskustan kehittämisen kannalta 
välttämätöntä.      

Osayleiskaavan pohjatyöksi valittu voittanut kilpailutyö perustui liikennejärjestelyiltään 
vuonna 2009 laaditun Raision solmun ideasuunnitelman Y-tunnelivaihtoehtoon. 
Nesteentietä ja Raisiontietä käyttävän läpikulkuliikenteen ohjaaminen tunneliin keskustan 
kohdalta vähentäisi liikenteen aiheuttamia ongelmia. Jatkotyössä tarkentuneet liikenne-
ennusteet ja arvio haarautuvan tunnelin kustannuksista ohjasivat tutkimaan vaihtoehtoisia 
ratkaisuja liikennejärjestelyihin.    

Valmisteilla on aluevaraussuunnitelma koskien Raision keskustaa sekä pääteiden E8 ja 
E18 eritasoliittymää. Aluevaraussuunnitelmassa tutkitaan neljää vaihtoehtoa: 
 

VE 1:  
E8 ja E18: kiertoeritasoliittymä kolmessa tasossa,  
Keskusta: tunneli Raisiontien pohjoispuolelta eli Nesteentie tunnelissa (440m)  

VE 2:  
E8 ja E18: valo-ohjattu kiertoeritasoliittymä kahdessa tasossa,   
Keskusta: tunneli Raisiontien pohjoispuolelta eli Nesteentie tunnelissa (440m)  

VE 3:  
E8 ja E18: kiertoeritasoliittymä kahdessa tasossa,  
Keskusta: Y-tunnelin Raumantien itäpuolelta eli Nesteentie tunnelissa (970m),  
 josta haaroittuu keskustassa Raisiontien suuntainen tunneli (500m) 

VE 4:  
E8 ja E18: kiertoeritasoliittymä kahdessa tasossa,  
Keskusta: tunnelin pää Raumantien itäpuolelta eli Nesteentie tunnelissa (970m) 

 

Alueen muut lähtökohdat 
Osayleiskaavaprosessi aloitetaan valmisteluaineiston kokoamisella eli alueen 
ominaisuuksia selvittävän raportin laatimisella. Osayleiskaava-alueelle on laadittu useita 
perusselvityksiä liittyen muun muassa luontoon ja maisemaan, palveluihin sekä 
vesihuoltoon, kulttuuriympäristöön ja arkeologiaan. Kaavatyön tueksi on laadittu 
Perustieto- ja tavoiteraportti, joka on liitteineen tutustuttavissa kaupungin verkkosivuilla. 
Mahdolliset muut kaavaprosessin aikana tarpeelliseksi tulevat tehtävät selvitykset 
esitellään kaavaselostuksessa. 
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4 TAVOITTEET 

Kaupungin strategian tavoitteet suunnittelulle 

Raision kaupungin visio 2020:  

Raisio on rohkea edelläkävijä, loistava kotikaupunki ja menestyvän liike-elämän keskus.  
 
Kaupungin yhtenä kriittisenä menestystekijänä on vetovoimainen kaupunkiympäristö. 
Raision kaupunkikuvaa kohennetaan luomalla edellytykset monipuoliselle 
asuntotarjonnalle, edistämällä liikenteen toimivuutta turvallisuutta painottaen ja ohjaamalla 
uudisrakentamista olemassa olevan kaupunki- ja palvelurakenteen sisällä.  
 
Raision strategia sisältää tavoitteen myös fyysisen kaupunkikuvan kaunistamisesta: 

Viihtyisät asuinalueet ja turvallinen ja mielenkiintoinen elinympäristö, edellytykset 
monipuoliselle asuntotuotannolle vetovoimainen toimintaympäristö elinkeinoelämälle 
vahva ja itsenäinen kaupunki Turun seudulla. 

 
Strategiassaan kaupunki huomioi ehyen yhdyskuntarakenteen merkityksen ja sen 
tiivistämisen: 

Ilmastonmuutoksen hillitsemistavoite vaikuttaa maankäytön tehostamiseen ja 
liikennejärjestelmän kehittämiseen (joukkoliikenteen lisääminen), 
joukkoliikenneakselin korostaminen asunto- ja työpaikka-alueiden suunnittelussa 
edistää taajamarakenteen tiivistymistä, raideliikenteen mahdollisuuksia selvitetään. 

 

Maakuntakaavan tavoitteet suunnittelulle 
Ydinkeskustaa laajentaen muodostetaan keskustatoimintojen alue, jonka läpi menee 
valtion teitä. Raisiontien ja Nesteentien risteys on osoitettu eritasoisena, jonka 
hankaluuksista keskustatoiminnoille on Raision kaupunki lausunnossaan huomauttanut. 
Vastineessaan Varsinais-Suomen liitto on todennut esitystavan olevan vain yksi 
mahdollisuus liikennejärjestelyille. Kauppakeskuksen ympärillä on työpaikka-alueita. 
Raisionjokilaakso on ydinkeskustan ja kauppakeskusalueen välissä kaupunkiseudullisena 
virkistysvyöhykkeenä.  
 

Turun seudun rakennemalli 2035  tavoitteet suunnittelulle 
Raisio on esitetty rakennemallissa Turun kaupunkiseudun keskusverkon aluekeskuksena 
ja yhtenä joukkoliikenteen solmupisteistä. Osayleiskaava-alueen ydinosa on merkitty 
keskustatoimintojen alueena, jolle sijoittuu keskustahakuisia julkisia ja kaupallisia 
palveluita, työpaikkoja sekä asumista (2500 uutta asukasta vuonna 2035). Kaupungin 
keskustassa kohtaavat pikaraitiotie, kaupunkiliikenteen runkobussilinja, 
työpaikkarunkolinja ja tiheä seutulinja. Raisionjoen ympäristö on esitetty kehitettävänä 
kaupunkiseudun vihervyöhykkeenä. 
 
Lumparla ja Varppeenseutu on merkitty täydentyvänä asuinalueena (2000 as.), jolla 
monipuolistetaan asukasrakennetta ja asuntokantaa. Osayleiskaava-alueen uutena 
asuinalueena rakennemalliin on merkitty Kerttula (700 as.). Nesteentien varsi on 
täydentyvää tiede ja teknologia painotteista työpaikka-aluetta. Paikallisjunaliikenteen 
käynnistäminen Varsinais-Suomen rataverkolla on yksi maakunnan kärkihankkeista. 
Suunnittelualueen eteläreunaa rajaa rata sekä junaliikenteen seisake. 
 

Yleiskaavan tavoitteet suunnittelulle 
Kaupunginvaltuusto on 23.08.2004 hyväksynyt Raision yleiskaavan vuodelle 2020.  
Yleiskaavan mukaan tärkeimmät kaupungin kehittämistehtävät kohdistuvat 
keskikaupunkialueelle. Alueelle esitetään lisää asutusta, työpaikkoja ja palveluja. 
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Kehittämisen onnistuminen on tärkeää, vaikka kaupungin kasvu ei olisikaan suunnitellun 
suuruista. Liikekeskustaa parannetaan toimivuudeltaan ja kaupunkikuvaltaan. 
Kauppakeskuksen vaikutus kaupunkirakenteeseen otetaan huomioon. Raision 
perinteisesti hyvä saavutettavuus valtakunnallisten teiden risteyspaikkana muodostuu 
ongelmalliseksi Keskikaupunkialueen täydentyessä, mikäli tavaraliikenteessä ei tulevina 
vuosina siirrytä yhä merkittävämmin kumipyöriltä raideliikenteeseen. Raskaan 
maantieliikenteen ohjautuminen kaupungin keskustan ja yleensä keskikaupunkialueen läpi 
edellyttää liikenteen alueiden sopeuttamista muuhun kaupunkiympäristöön. Yleiskaavassa 
Raumantien ja Ohikulkutien eritasoliittymälle on varattu uusi paikka ja keskustaa kiertäviä 
kuljetusreittejä selvitetään. Kaavassa on osoitettu keskustasta kevyen liikenteen yhteys 
Raisionjokilaakson virkistys- ja maisemavyöhykkeelle. Raumantien rakentamisesta 
syntynyt arpi historialliseen ympäristöön on yleiskaavassa suunniteltu korjattavaksi 
ekokannella kirkon alueen ja jokilaakson välissä.  
 

Keskikaupungin osayleiskaavan tavoitteet tiivistettynä 
Laadittava osayleiskaava:  
- vahvistaa Raision keskustan asemaa lisäämällä asuntoja, palveluja ja 

työpaikkoja 
- muuttaa kaupunkikuvaa aikaisempaa viihtyisämmäksi ja omaperäisemmäksi 
- avaa ulkoilureittiyhteyksiä keskustasta jokilaaksoon ja parantaa jokilaakson 

maisemallista kokonaisuutta 
- osoittaa ydinkeskustan läpikulkevalle raskaalle liikenteelle korvaavan 

reittivaihtoehdon  
 
 

Liite 2: Ote maakuntakaavasta (YM vahv.23.8.2004) 
Liite 3: Ote Turun seudun rakennemallista 2035 (2.4.2012)  
Liite 4: Ote yleiskaavasta (voim. 15.12.2007) 

 

5 VAIHTOEHDOT 

Raision keskustan sekä pääteiden E8 ja E18 eritasoliittymä, Aluevaraussuunnitelma -
raportin valmistuttua kaupunki tekee päätöksen siitä, mikä esitetyistä 
liikennejärjestelyvaihtoehdoista valitaan osayleiskaavan laadinnan pohjaksi. 
Laatimisvaiheen aineistossa on esillä tutkitut liikenteen järjestämisen vaihtoehdot. 

Keskikaupungin suunnittelukilpailu kartoitti erilaisia keskustan maankäytön 
ratkaisumahdollisuuksia. Kilpailuarvostelun kautta on periaateratkaisu kaavatyön 
mitoituksen pohjaksi löydetty.  Näin ollen vaihtoehtotarkasteluna mitoituksen osalta vain 
niin sanotun nolla-vaihtoehdon arviointi (0-VE, eli osayleiskaavaa ei tehtäisi ollenkaan) on 
tarpeen.  

 

6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA ARVIOINTIMENETELMÄT 

Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä 
tavalla suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutuksia, taloudellisia ja sosiaalisia 
vaikutuksia sekä kulttuurisia vaikutuksia. Lisäksi tehtäviä suunnitelmia arvioidaan 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja ylemmän asteisten kaavojen (Raision 
yleiskaava 2020 ja maakuntakaava) toteutumisen osalta. Vaikutusten arviointi on mukana 
kaikissa suunnitteluvaiheissa, läpi koko kaavaprosessin. Tieto vaikutuksista syventyy ja 
täydentyy suunnittelun edetessä. Vaikutustenarvioinnissa otetaan huomioon myös muut 
alueelle mahdollisesti vaikuttavat hankkeet ja niiden yhteisvaikutus osayleiskaavan 
kanssa. Vaikutuksen arvioinnin tuloksia esitellään suunnittelun kuluessa osana 
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kaavaselostusta. Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea kaavan valmistelua ja 
hyväksyttävien kaavaratkaisujen valintaa sekä auttaa arvioimaan, miten kaavan tavoitteet 
ja sisältövaatimukset toteutuvat. Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona ja se 
perustuu alueelta laadittaviin perusselvityksiin ja käytössä oleviin muihin perustietoihin, 
selvityksiin, suunnitelmiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, 
lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien 
ominaisuuksien analysointiin. Keskikaupungin liikenteen järjestämiseksi osayleiskaavan 
vaikutusten arviointiin liittyy mm. liikennemeluselvitys, liikenneturvallisuusselvitys ja 
mahdollinen tunneliturvallisuusselvitys sillä tarkkuudella, ettei tulevan tiesuunnitelman 
ympäristövaikutustenarviointia tehdä erikseen. 

 

7 OSALLISET, VUOROVAIKUTUS JA TIEDOTTAMINEN 

Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden 
toimialaa tai toimintaa suunnittelussa käsitellään.  

 

Tiedottaminen ja vuorovaikutus 

Keskikaupungin osayleiskaavan laatimisesta ja osallistumismenettelyistä ja -
mahdollisuuksista tiedotetaan avoimesti koko kaavaprosessin ajan kaupungin internet-
sivuilla. Tärkeimpiä osallistumismenettelyjä ovat lakisääteiset nähtävillä olot, viranomais- 
ja sidosryhmäneuvottelut, esittely- ja keskustelutilaisuudet sekä vapaamuotoinen 
keskustelu valmistelijoiden kanssa. Tavoitteena on, että osalliset ja muut kiinnostuneet 
saavat tietoa suunnittelun etenemisestä ja heillä on mahdollisuus tuoda valmisteluun 
näkemyksiään. Osallistuminen painottuu kaavaprosessin alkuvaiheisiin, jolloin osallisilla 
on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa kaavan sisältöön. 

Kaavoitukseen kuuluu kaksi julkista, vuorovaikutteista arviointivaihetta, jotka ovat luonnos- 
ja ehdotusvaihe. Ennen luonnosvaihetta ja ehdotusvaiheen lopussa järjestetään 
viranomaisneuvottelut, joita tarvittaessa täydennetään työneuvotteluilla. 

Luonnosvaiheessa kaava-aineisto asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Luonnosvaiheen 
nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin valitsemassa 
ilmoituslehdessä (vuonna 2012 Aamuset-lehti) sekä kaupungin verkkosivuilla. 
Luonnosvaiheen aikana osalliset voivat esittää kirjallisesti mielipiteitä kaavaluonnoksesta 
sekä vaihtoehdoista koskien liikenteen järjestämistä. Nähtävilläolon aikana järjestetään 
yleisötilaisuus, jossa suunnittelua esitellään, ja jossa osalliset voivat esittää asiasta 
mielipiteitään. Luonnoksesta pyydetään myös lausuntoja.  

Ehdotusvaiheessa otetaan käsittelyyn luonnosvaiheessa esitetyt mielipiteet. 
Ehdotusvaiheen kaava-aineisto asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi, mistä kuulutetaan 
kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin valitsemassa ilmoituslehdessä sekä kaupungin 
verkkosivuilla. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana osalliset voivat tehdä kirjallisesti 
muistutuksia kaavaehdotuksesta, josta pyydetään myös lausuntoja. 

Mielipiteisiin, muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan vastineet, jotka ovat esillä kaavaa 
edelleen käsiteltäessä. Kaavan valtuustokäsittelystä, hyväksymisestä, annetaan kirjallinen 
ilmoitus niille kunnan jäsenille sekä muistuttajille, jotka kaavaehdotuksen nähtävillä 
ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Valtuuston hyväksymispäätöksestä 
voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja sen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Muussa tapauksessa kaava saa lainvoiman. 
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8 KAAVOITUKSEN LAATIMINEN JA ARVIOITU AIKATAULU 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen valmistelevat Raision 
maankäyttöpalvelut/ maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala, vs. toimistoarkkitehti Sanukka 
Lehtiö ja suunnitteluavustajat Eija Elo, Marjo Koskinen ja Satu Mäkelä. Työhön 
osallistuvat toimialansa puitteissa teknisen keskuksen muut palvelut. 

Kaavoituksen kulku ja tavoitteellinen aikataulu: 

- Alustava maankäytön ja rakentamisen tutkinta syksy 2010 – kevät 2011 (Kirsti Sivén & 
Asko Takala arkkitehdit Oy) 

- Vireille tulo: vuotuisissa kaavoituskatsauksissa Raisio Tiedottaa -lehdessä, viimeksi 
vuonna 2011 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.1.2012 
- Viranomaisneuvottelu; erillisselvitystarpeet, arvio talvi 2012 
- Luonnosvaiheen nähtävilläolo; mielipiteet, arvio syyskesä 2012 
- Ehdotusvaiheen nähtävilläolo; muistutukset, arvio kevättalvi 2013 
- Viranomaisneuvottelu ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, arvio kevät 2013 
- Osayleiskaava kaupunginvaltuustossa, arvio syksy 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikäli kaavaan kohdistuu muistutuksia tai lisäselvityksiä vaativia muita seikkoja, em. 
aikatauluarviota joudutaan muuttamaan. 

 

9 PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT 

Jos osallinen katsoo, että esimerkiksi osallistumisen laajuus tai vaikutusten arviointi ei ole 
riittävä tai on puutteellinen, voi hän esittää asian tarkistamista ja korjaamista osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaan.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään ja täsmennetään tarvittaessa 
kaavoitustyön kuluessa. Kaavoituksen etenemistä voi tiedustella teknisen keskuksen 
maankäyttöpalveluista (kaupungintalo), puh. (02) 434 3111.  

Yhteyshenkilöt kaava-asiassa ovat maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala, vs. 
toimistoarkkitehti Sanukka Lehtiö ja suunnitteluavustaja Marjo Koskinen. 

Raision kaupungin tekninen keskus, Maankäyttöpalvelut, PL 100, 21201 Raisio 
etunimi.sukunimi@raisio.fi 











   

      

       MUISTIO 24.4.2012                    

 KESKIKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA                       
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VIRANOMAISNEUVOTTELU  

aloituskokous 

 

  

 Aika: Torstaina 22.3.2012 klo 13–15  

 Paikka: Raision kaupungintalo / Kaupunginhallituksen kokoushuone, Nallinkuja2, 21200 Raisio 

Läsnä: 

Anna-Leena Seppälä,  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Risto Rauhala,  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Raimo Järvinen,  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Heikki Saarento,  Varsinais-Suomen liitto 

Eija Suna,   Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Turun museokeskus 

Kaisa Lehtonen,  Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Turun museokeskus 

Antti Korte,   Raision kaupunki 

Vesa-Matti Eura,  Raision kaupunki 

Olli Arvola,   Raision kaupunki 

Sanukka Lehtiö,  Raision kaupunki 

Outi Pekkala,  Raision kaupunki 

 

Poissa:  Liikenneviraston edustaja 

 

 

1 Tilaisuuden avaus ja tilaisuuden luonne  

Outi Pekkala avasi kokouksen ja toivotti osanottajat lämpimästi tervetulleiksi. Samalla 

todettiin, että kyseessä on MRL 64 § ja 66 § mukainen neuvottelu. Tilaisuuden 

puheenjohtajana toimii Antti Korte ja sihteerinä Outi Pekkala. 

 

2 Keskikaupungin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Sanukka Lehtiö esitteli laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta ja sen riittävyydestä todettiin seuraavaa: 

- osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulisi käydä selkeästi ilmi, että kyseessä 

on yleiskaavan muutos 

- perustelukohdassa on aiheellista viitata myös MRL 39 § (yleiskaavan 

sisältövaatimukset) ja 71b § (vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset 

sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle) 

- valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulisi paremmin tuoda esille  

- maakuntakaavan osalta tulisi olla koko määräysosa liitteenä 

- oas:stä tulisi selkeämmin käydä ilmi, että osayleiskaavan vaikutusten arvioinnin 

yhteydessä suoritetaan myös tiesuunnitteluun liittyvä vaikutusten arviointi 

- vaikutusten arviointiosuus on tekstiltään kovin suppea 
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3 Keskikaupungin osayleiskaavan perustietojen ja tavoitteiden esittely  

Osallistujille oli aikaisemmin toimitettu Perustieto- ja tavoiteraportti liitteineen (linkki 

kaupungin verkkopalveluun). Todettiin lisäksi, että alueen suunnittelun 

kaupunkikuvallista osuutta on tarkasteltu Keskikaupungin kilpailutyössä ja sen 

jatkotyössä. Näitä ei kuitenkaan ole tarpeen käydä tässä läpi, koska osallistujilla on 

niistä tarvittava tieto.  

Sanukka Lehtiö kävi läpi Perustieto- ja tavoiteraporttia. Esille nousivat. 

- kaava-alueen rajauksen perusteet 

- rakennuskannan inventoinnin tarve, mukaan olisi hyvä ottaa uudempaakin 

rakennuskantaa sekä sisällyttää inventointiin jonkintasoinen maisemahistoriallinen 

tarkastelu 

- muutaman muinaismuiston osalta tulisi täsmentää sijaintia ja suojelun tarvetta (Kylä-

Klemelä, Hulvela 1, Hulvela 2) 

- Friisilän koulu on virheellisesti nimitetty Konsan kouluksi 

 

 

Raision keskustan sekä pääteiden E8 ja E18 eritasoliittymä, 

Aluevaraussuunnitelma 

Antti Korte esitteli Ramboll Oy:n laatimaa luonnosta Raision keskustan ja pääteiden E8 

ja E18 eritasoliittymien aluevaraussuunnitelmaksi. Työn yhtenä tavoitteena on ollut, että 

50 % keskustan läpi Raisiontietä pitkin kulkevasta liikenteestä saadaan siirtymään 

muualla. Tätä varten suunnitelmiin sisältyy lukuisia keskikaupungin osayleiskaava-

alueen ulkopuolella tehtäviä toimenpiteitä, joiden kautta liikettä pyritään ohjaamaan 

keskustan ohi. 

Suunnitelman esittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa nousi esille seuraavaa: 

- yksi keskustan tielinjausvaihtoehdoista viistäisi Pappilan muinaismuistoalueen reunaa 

ja leikkaisi siitä osan tiemaaksi 

- liikenteen aiheuttamien ongelmien hillitsemiseksi tulisi ensisijaisesti ryhtyä 

Raisionkaaren aseman vahvistamiseen ja parantamiseen ja sitä kautta 

läpikulkuliikenteen ohjaamiseen keskustaa vähemmän kuormittaville tieosuuksille 

- keskuspuisto / vihreä nauha – ajatusta ei tulisi tuhota 

- tulisi pohtia, voidaanko ramppi Raisiontieltä VT 8:lle ottaa uudelleen käyttöön 

- ohikulkutien rinnakkaistieyhteyksien järjestäminen mm. osoittamalla Raisiontien ja 

Haunistentien yhdistävä uusi tieyhteys 

- melukysymysten huomioiminen 

- toteutuksen vaiheittaisuuden huomioiminen 

- tunnelin työnaikaiset järjestelyt 

- hulevesien käsittelyyn/pois johtamiseen liittyvät ratkaisut 

 

Viranomaisten taholta tuotiin esille, että yleisesti ottaen osayleiskaavan laatiminen 

Raision keskikaupungin alueelle on hyvin positiivista ja kiitettävää. Keskustan parin 

vuoden takainen kilpailu jatkotöineen on ollut mielenkiintoinen. Liikenneratkaisut ja 

erityisesti läpikulkuliikenteen ohjaamiseen liittyvät ratkaisut ovat erittäin olennainen osa 

keskustan suunnittelua. Perusselvitykset, huomioiden kohdan 4. täydennykset, todettiin 

muilta osin riittäviksi. 
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4 Johtopäätökset ja jatkotoimet 

- osayleiskaavatasoinen rakennuskannaninventointi todettiin tarpeelliseksi sekä sen 

yhteydessä tehtävä maisemahistoriallinen tarkastelu 

- meluselvitys tulee laatia valitusta tielinjaus vaihtoehdosta 

- muinaismuistojen tarkistaminen kohdassa 3. esille tulleiden kohteiden osalta 

- kaupunkikuvalliseen tarkasteluun tulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota 

- havainnollistavaa materiaalia tulisi liittää riittävästi aineistoon 

- oas:n täydentäminen edellä kuvatulla tavalla sekä mahdollisesti jo laaditun 

perusselvitysaineiston liittäminen siihen. 

- viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa 

 

5 Tilaisuuden päättäminen 

Antti Korte kiitti osallistujia antoisasta keskustelusta ja päätti neuvottelun. 

 

 

 

 

Outi Pekkala 







   

          MUISTIO 20.11.2013 
              tarkistettu 2.12.2013 
           

 KESKIKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA       
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2. VIRANOMAISNEUVOTTELU  
ehdotusvaihe 
 

   

  Aika:  Tiistaina 12.11.2013 klo 9–11 

  Paikka:  Raision kaupungintalo: Kingisepp‐neuvotteluhuone (Valtuustotasanne 2. krs),  
    Nallinkatu 2, 21200 Raisio 

Läsnä:  Anna‐Leena Seppälä   Varsinais‐Suomen ELY‐keskus 
  Risto Rauhala   Varsinais‐Suomen ELY‐keskus 
  Matti Kiljunen   Varsinais‐Suomen ELY‐keskus 
  Antti Kärki     Varsinais‐Suomen ELY‐keskus 
  Heikki Saarento  Varsinais‐Suomen liitto 
  Eija Suna    Varsinais‐Suomen maakuntamuseo, Turun museokeskus 
  Kaisa Lehtonen  Varsinais‐Suomen maakuntamuseo, Turun museokeskus 
  Antti Korte    Raision kaupunki 
  Outi Pekkala    Raision kaupunki  
  Olli Arvola    Raision kaupunki  
  Vesa‐Matti Eura  Raision kaupunki 

    Emma Kaitaa   Raision kaupunki 
 
 

1 Tilaisuuden avaus ja tilaisuuden luonne  

Antti Korte avasi kokouksen. Samalla todettiin, että kyse on MRL 66 § mukainen 
neuvottelu ja että kaikki kutsutut ovat saapuneet paikalle. Tilaisuuden puheenjohtajana 
toimi Antti Korte ja muistion laatii Emma Kaitaa. Todettiin, että neuvottelussa 
käsitellään vain lausunnoissa esille nousseita seikkoja, ei mielipiteitä, ellei niissä ole 
jotain joka vaatii viranomaisten kannan selvittämistä. 

 

2 Luonnosvaiheessa saatu palaute, laaditut lisäselvitykset ja suunnitelmat sekä alustava 
ehdotus 

Emma Kaitaa esitteli Arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n alustavia keskusta‐alueen 
suunnitelmia ja kertoi ideointityön etenemisestä. Ramboll Oy:ltä tilattu 
ympäristövaikutusten selvitys ei valmistunutkaan viranomaisneuvotteluun, joten sitä ei 
voitu käsitellä. 

Kaitaa kävi läpi lausuntojen vaikutuksia kaavakartalle osa‐alue kerrallaan. 

Antti Kärki esitteli Raisiojokilaaksoon jatkosuunnittelussa linjattuja 
rinnakkaiskatuvaihtoehtoja sekä kertasi liikennesuunnittelun ratkaisuja. Koko 
kaupunkiseutu on sitoutunut tieverkon kehittämishankkeeseen ja rinnakkainen 
katuverkko tarvitaan koko reitille. Raision kohdalla vt 8 lasketaan alas eritasoliittymän 
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kohdalla. Eritasoliittymä ja tunneli voidaan toteuttaa eri vaiheissa toisistaan 
riippumatta. Myös osayleiskaava‐alueen ulkopuolella toteutetaan liikenneratkaisuja, 
jotka tähtäävät Raision keskikaupungin liikennemäärien vähentämiseen. 

 

Keskustelua jokilaakson ja Petterinpellon alueen maankäytöstä ja kehittämisestä 
Arviointiraportin puuttumisesta huolimatta alustavan kaavaehdotuksen pohjaksi valittu 
pohjoisin, Ohikulkutien laidalle sijoittuva katuvaihtoehto herätti keskustelua 
Haunistentiehen liittymisen suhteen. Pohdittiin voisiko yhteys sijaita nykyisen 
autoliikkeen pohjoispuolelta. Outi Pekkala muistutti, että yhteys suunnitellaan 
toteutusajankohdan tilanteessa silloisten lähtökohtien ja tavoitteiden mukaisesti 
tarkemmin – jos tilanne silloin niin sallii, niin katuyhteys voidaan sijoittaa lähelle 
Ohikulkutietä. Todettiin, että raporttiin on syytä kirjata tieyhteyden lopulliseen 
sijoittumisen tausta‐ajatukset. Heikki Saarento kaipaili leikkauskuvia 
liikenneratkaisuista, jotta nähtäisiin missä tasossa mikäkin sijaitsee. Kärki kommentoi, 
että Raumantien ylittävä silta tulee maisemassa näkymään, koska se sijaitsee +2 metrin 
korkeusasemassa suhteessa nykyiseen tilanteeseen. 

Keskusteltiin jokilaaksoalueen avoimena säilyttämisen problematiikasta. Olli Arvola 
mainitsi kilpailuehdotuksesta esitetystä ajatuksesta urbaanista kaupunkipuistosta, joka 
yhdistää eri puolet keskenään.  Keskustelussa todettiin, että kaavamääräyksiin olisi hyvä 
lisätä tarkennus, että alueelle laaditaan puistosuunnitelma. Vesa‐Matti Eura lisäsi vielä, 
että kesäaikaan ”joessa” virtaa vettä vain 30 l/s, mikä on myös syytä huomioida alueen 
jatkosuunnittelussa. Todettiin, että jokilaakson maisema‐aluetta osoittava 
viivamerkintätapa on hyvä. 

Osayleiskaavaluonnoksessa maakuntakaavan V‐alueelle on osoitettu useita P‐
aluevarauksia; sekä jokilaakson itäreunalla että länsireunalla risteyksen itäpuolella. 
Kokouksessa jaetussa kartassa ”ajatuksia ehdotuksen merkintämaailmasta” oli 
jokilaakson länsireunalla ollut P‐alue poistettu ja vain P‐res alue jätetty. Petterinpellon 
alueen P‐vyöhykkeen todettiin olevaan luonteeltaan työpaikkapainotteista. 
Vaikeapääsyinen alue ei sovellu kauppakeskittymälle eikä sille ole tarkoitus sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikköä. Kaitaa tarkensi, että luonnoksessa esitetyt P‐alueet ovat 
osin rakentuneita ja sijoittuvat tiivistyvälle keskusta‐alueelle paikkoihin, joille asutusta ei 
ympäristöhäiriöiden takia voida ohjata. Pekkala täydensi, että varsinaisia uusia P‐
aluevarauksen laajennusalueita ovat vain Petterinpellon alue sekä päiväkodin ja 
autoliikkeen välinen alue ja että vaihtoehtoisia aluevarauksia tarvitaan. 

Keskustelua ydinkeskustan maankäytöstä ja kehittämisestä 
Matti Kiljunen kysyi ydinkeskustaan liikenneraportissa esitetyn poikkikadun 
tarpeellisuudesta. Arvola kertoi yhteyden olevan tärkeä ydinkeskustan kauppojen 
huolto‐ ja asiakasliikenteen sekä muun liikennöinnin kannalta. Sillä halutaan turvata 
keskustan kauppojen mahdollisuudet toimia alueella. Saarento kommentoi, että 
liikennesuunnitelmakartta antaa vääristyneen, korostuneen kuvan keskustan 
liikennöinnistä tältä kohdalta. Arvola lisäsi, että keskusta‐alueen haasteena on saada 
alueen liikennereitit katumaisiksi ja mittakaava miellyttäväksi. Saarento kertoi Oslosta 
löytyvän hyviä esimerkkejä keskusta‐alueen liikennöinnin suunnitteluun ja ideointiin. 

Kärki kertoi, että yhtenä tavoitteena on vähentää liikennettä Raisiontieltä. Korte lisäsi, 
että hitaan nopeusrajoituksen aluetta on tarkoitus keskustassa laajentaa ja tehdä 
alueesta epähoukutteleva autoilijoille. 
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Arvola kertoi alueen rakennuskannan muodostuvan oletettavasti nykyisen kaltaisesti, 
keskimäärin viisikerroksiseksi. Keskusteltiin mahdollisesta korkeammasta 
maamerkkirakennuksesta. Anna‐Leena Seppälä kommentoi, että 
maamerkkirakennukset on hyvä ottaa huomioon jo yleiskaavavaiheessa, ettei niitä 
synny myöhemmin hallitsemattomasti huonoihin paikkoihin. Saarento lisäsi, että 
”megahankkeiden” vaarana ovat liian suuret odotukset yksittäistä hanketta kohtaan, 
jolloin se saattaa muodostua muun rakentamisen tyrehdyttäväksi tulpaksi. Korte 
kommentoi, että liikenneuudistuksella vapautuvaa maa‐aluetta ei ole tarkoitus 
ylirakentaa. 

Keskustelua muusta maankäytöstä ja kehittämisestä 
Kärki totesi, että Raisionkaaren eteläosan eritasoliittymän liikennevarausta tarkistetaan 
vielä ehdotukseen ja selvitysraportteihin. Alue muodostaa yhden portin keskusta‐
alueelle. 

 

3 Viranomaisten näkemykset palautteesta, alustavista vastineista ja jatkosuunnittelusta 

ELY‐y / Rauhala ja Seppälä 
‐ Ehdotusvaiheessa ELY‐keskuksen L‐ ja Y ‐vastuualueet antavat yhdessä lausunnon, 

luonnokseen lausunnot annettiin erikseen 
‐ Valitettavaa, että selvitys ei valmistunut neuvotteluun. Pinnallisesti tarkasteltuna 

jokilaakson ylittävistä katuyhteyksistä pohjoisin vaihtoehto olisi paras, tällöin 
jokilaakson yhtenäinen alue on vaihtoehdoista laajin ja versio toteuttaa 
maakuntakaavaa paremmin kuin muut esitetyt vaihtoehdot 

‐ Raisiojokilaakson P‐aluevaraukset tulisi jättää kaavasta pois tai ainakin niiden 
olemassaolo tulisi perustella huolella; ELY‐keskus ei pidä maisemasyistä hyvänä 
”päiväkodin ja autoliikkeen” välisen alueen laajaa P‐varausta eikä se ole myöskään 
maakuntakaavan mukainen. 

‐ Koska kaavassa on useita P‐alueita, voisiko kaavamääräyksin täsmentää, minkälaista 
toimintaa millekin alueelle on kaavailtu 

‐ Luontokohteet tulisi listata kaavaraporttiin 
‐ Mielipiteessä esiin noussut Tuulilanketo osoitetaan kaavakartalle kohdemerkinnällä 
‐ Raision kirkko tulisi merkitä srk‐kohdemerkinnällä 
‐ Selostukseen lisätään liite hulevesien hallinnasta 
 
V‐S Liitto/ Saarento 
‐ Jokilaakson itälaidalle syntynyttä rakentamista ja sen laajentumista on hyvä ohjata, 

koska sijainti on niin merkittävä, jokilaaksoon rakentaminen vaatii silti perusteluja 
‐ Aiemmin keskustellun lisäksi toivomus että Siggen suunnitelmat ja 

ympäristövaikutusselvitys jaetaan viranomaisille niiden valmistuttua 
‐ koulukeskuksen ja puistoakselin yhteyden säilyminen tulisi turvata 

 
  Museo/Lehtonen ja Suna 

‐ Kerttulan urheilukeskuksen eteläpuolisen muinaismuistomerkinnän yhteydessä hyvä 
mainita, että alueen laajuus on selvitettävä mahdollisen tarkemman suunnittelun 
yhteydessä 

‐ Rakennuskannan täydennysinventoinnin tekeminen on hieno juttu, mutta onko se 
riittävässä määrin huomioitu kaavassa 

‐ Valtaväylien risteyksen tuntumassa sijaitsevat kuppikallio ja kalmisto tutkitaan 
tarpeen mukaan hankkeen edetessä 
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‐ Keskustelussa herätelty ajatus ydinkeskustan muinaismuistoalueen kehittämisestä 
arkeologiseksi puistoksi on hyvä idea 

‐ Maisematilaselvitystä ei tule sivuuttaa; siinä jokilaakson avoimena säilyttäminen 
pidetään tärkeänä 

‐ Selostuksen asutushistoriakatsaus voisi olla laajempi ja siinä tulisi mainita vanhat 
kylät, jotka ovat ajan saatossa kasvaneet kaupungin sisään 

‐ Petterinpellon alueen rakentaminen vaatii perusteluja ja ohjaamista, ettei 
historiallista asutusaluetta tukita liialla rakentamisella 

‐ Jokilaaksosta tulisi poistaa P‐aluevaraukset 
 
  ELY‐l/ Kärki ja Kiljunen 

‐ Raisionkaaren eteläosan eritasoliittymä tutkitaan ja kaavaehdotukseen päivitetään 
lopullisessa liikenneraportissa esitetyt tilavaraukset 

‐ Liikenneraporttiin tulisi lisätä otsikkotasolla pelastusajot ja kevytliikenne 
 

4 Johtopäätökset ja muut jatkotoimet 

Emma Kaitaa kirjoittaa viranomaisneuvottelun muistion ja toimittaa sen osallistujille.  

Keskeneräiset selvitykset toimitetaan neuvottelun osallisille niiden valmistuttua. 

Kaavaehdotus valmistellaan alkuvuoden 2014 teknisen lautakunnan ja 
kaupunginhallituksen käsittelyihin. Nähtävilläoloaikana pidetään yleisötilaisuus ja 
pyydetään viranomaisilta lausunnot. 

Antti Kärki mainitsi, että 2.12.2013 Raision kaupungintalolla Sigtuna‐kokoustilassa (klo 
12 alkaen) pidetään liikennesuunnitteluun liittyvä palaveri, jossa käsitellään mm. tästä 
kokouksesta puuttumaan jäänyttä ympäristövaikutusselvitystä ja toivotti kaikki sinne 
tervetulleiksi. 

 

5 Tilaisuuden päättäminen 

Antti Korte kiitti osallistujia ja päätti neuvottelun. 
 

 
 

Muistion jakelu:   Läsnäolijat 
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Tiivistelmät luonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä  

sekä kaavanlaatijan alustava vastine näille 

	
Raision keskikaupungin osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 12.11.-11.12.2012. Luonnoksesta 
jätettiin yhteensä neljä lausuntoa ja 10 mielipidettä (mielipiteet sivulta 6 alkaen). Palautteissa eniten 
pinnalle nousivat kaavassa keskeisessä osassa olevat liikennejärjestelyt sekä Raisiojokilaakson 
suunnittelu. Myös ydinkeskustan alueen ja Kuuan seudun suunnittelua kommentoitiin runsaammin. 

	
Lausunnon tiivistelmä  

ELY-keskus / ympäristö- ja luonnonvarat 
14.12.2012 

Vastine 

 
- Yleiskaavoituksessa on hyvä selkeästi 

määrittää ne ratkaisut, joiden toteutus voi edetä 
vasta liikennejärjestelyjen muututtua sekä 
toisaalta ne ratkaisut, joita voidaan toteuttaa 
riippumatta mahdollisen tunnelin 
rakentamisesta.  Kaavasta tulisi ilmetä ne 
tilavaraukset, joihin keskustassa tulee varautua 
muutosten takia. Suunnittelukilpailuun 
pohjautuva vaiheistus on hyvä esittää 
yleiskaavassa. 
 
 

- Osayleiskaavaa on korjattava maakuntakaavan 
V-alueelle luonnoksessa osoitettujen P-
aluevarausten ja Raisionjoen ylittävän 
tieliikenteen yhteystarpeen osalta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Keskustan ulkopuolisten palvelualueiden tarve 
edellyttää perusteluja ja arviota vaikutuksista 
keskustan kehittämiseen. Elinkeinoelämän 
sijoittumisen tulee tukea keskustan kehittämistä 

 

	
 

	
 

 

 

 
- Osayleiskaavaehdotukseen tarkistetaan 

toteuttamisen vaiheistusta ohjaavia 
merkintöjä tarkennetuilla 
aluevarausmerkinnöillä ja reservialueina  

 

	
 

	
- Osayleiskaavan yksi keskeinen tehtävä on 

E18-tien saattaminen TEN-ydintieverkon 
määrittämälle tasolle, mikä edellyttää 
rinnakkaisväylien osoittamista. 
Liikennesuunnitelmia tarkennetaan 
Raisionjokilaakson osalta 
ehdotusvaiheeseen ja tutkitaan yhteyksien 
parempaa sijoittamista. 
Osayleiskaavaehdotuksessa jokilaakso 
säilytetään pääosaltaan rakentumattomana 
ja luonnoksessa esitettyjä aluevarauksia 
supistetaan. 
 
 

- Palveluiden ja hallinnon alueita (P) on 
kaavassa sijoitettu Raumantien (vt8) 
varsille, Nesteentien varrelle sekä 
Haunistentien ja Vesilaitoksentien varsille. 
Alueet ovat osayleiskaavassa tarkoitettu 
ydinkeskusta-alueen toimintoja 
täydentäville palvelutoiminnoille, jotka eivät 
välttämättä aivan ydinkeskustaan sovi. 
Aluevaraukset sijoittuvat maakuntakaavan 
tiivistettävälle kaupunkikehittämisen 
kohdealueelle, jolle ei liikenteen 
aiheuttamista ympäristöhaitoista johtuen 
kuitenkaan haluta suunnata uutta 
asuinpainotteista rakentamista. Alueiden 
käyttötarkoitukset tarkistetaan 
kaavaehdotuskartalle. Kaavaselostuksen 
vaikutustenarviointia täydennetään 
ehdotusvaiheeseen. 
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- Kaavaa selostuksineen on syytä täydentää 

maakuntakaavan SL-kohteiden ja mahdollisten 
muiden luontokohteiden osalta 
 
 
 
 

-  Liitteessä 10a esitettyjen ekologisten 
yhteyksien ja aluerajausten tiedot puuttuvat 
selostuksesta 

 
- Selostuksen liite 1 tulee korjata siten, että siitä 

näkyvät maakuntakaavamerkinnät 
määräyksineen 

 
- Selostusta tulee täydentää osayleiskaavaa 

koskevilla valtakunnallisilla 
alueidenkäyttötavoitteilla. Lisäksi on esitettävä 
arvio ko. tavoitteiden ja maakuntakaavan 
tavoitteiden toteutumisesta 
 

 
- Kaavakartalle ja selostukseen 

täydennetään maakuntakaavan SL-
kohteet: Raisionjokilaakso (SL 680002) ja 
Pappilan mäntypuutarha ja mänty (SL 
680025) sekä mielipiteissä esiin nousseen 
katajakedon osalta. 

 
- Selostusta täydennetään liitteen 10a tietoja 

täydentäen. 
 
 

- Liitteeseen 1 lisätään 
maakuntakaavamerkinnät määräyksineen 
 
 

- Selostukseen täydennetään 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
sekä vaikutusten arvioinnit niiden ja 
maakuntakaavan tavoitteiden osalta 

 

Lausunnon tiivistelmä  

Varsinais-Suomen maakuntamuseo / 
Turun museokeskus  

20.12.2012  

Vastine 

- sm-kohdemerkinnän suositeltava 
kaavamääräys on ”Muinaismuistolain 
(295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 
Kaivaminen peittäminen, muuttaminen, 
vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen 
kajoaminen kielletty. Kohdetta koskevista 
suunnitelmista tulee pyytää maakuntamuseon 
lausunto.” 
 

- Kaavaselostus on suppea ja melko 
ylimalkainen, esimerkiksi Rakennettuympäristö-
Luonnonympäristö-Kaupunkikuva  -
kappaleessa kaupungin kehitys on esitelty 
todella lyhyesti; Kaavaselostuksen Perustieto-
osiossa tulisi olla vain perustiedot ja faktat. 
Kehittämismahdollisuudet eri vaihtoehtoineen ja 
perusteluineen on syytä kirjata omaksi 
erilliseksi kokonaisuudeksi. 

 
- Osa säilytettävistä vanhoista rakennuskohteista 

sijoittuu kaavassa kerrostaloalueelle ja 
keskusta-alueelle (C) ja niiden säilyminen 
tulevaisuudessa on siksi epävarmaa 

 

 

 
- Kaavaselostuksen sivulla 37 epäselvyyksiä 

(tarkoitetaanko kolmea /s-aluetta? – merkinnän 
selite ei turvaa säilymistä) 

 
 

- Maisematilaselvitys: metsäalue tulisi jättää 
mahdollisimman vähälle rakentamiselle 
(Luonnoksessa kokonaan AP ja P-alueina) ja 

- sm-kohdemerkintä tarkistetaan 
ehdotukseen lausunnossa esitettyyn 
muotoon 

 

 

 

 
- Kaavaselostusta täydennetään ja sen 

rakennetta selkiytetään ehdotusvaiheeseen 
 

 

 

	
- Keskusta-alueen (C) vanhat 

rakennuskohteet ja muinaismuistokohteet 
sijoittuvat pääosin tunnelihankkeen myötä 
muuttuvan alueen laitamille ja ulkopuolelle, 
jolloin niiden säilyttäminen on mahdollista. 
Keskusta-aluetta uudistettaessa pyritään 
samalla näiden arvojen esiin nostamiseen. 
 

- Kaavaselostusta tarkistetaan säilytettävien 
ympäristöjen osalta; Kaavaan lisätään eri 
alueiden säilytettäviä ominaispiirteitä 
tarkentavia määräyksiä. Lopullinen suojelu 
tarkentuu asemakaavoituksen yhteydessä. 

 
 

- Osayleiskaavan koillisosan aluevarauksia 
tarkistetaan ehdotukseen ja osa alueesta 
muutetaan rakentamisen reservialueeksi. 

Kaitemm
Typewritten Text
LIITE 26
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Raisionjokilaakson säilyttäminen avoimena on 
kaupungin vanhan identiteetin kannalta tärkeää 
(Luonnoksessa laajat P-alueet ja kaksi uutta 
tielinjausta – kirkkonäkymät ja 
jokilaaksonäkymät uhattuina)  

 
 

- Kaavassa käytetty peittävä väritys vaikeuttaa 
kaavan lukemista, koska pohjakartta ei näy 
hyvin 

 
- ”Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa 

lausuntonaan, että osayleiskaavaluonnoksessa 
tullee Raisionjokilaakso maisemaselvityksen 
mukaisesti jättää rakentamattomaksi ja poistaa 
esitetyt tievaraukset. Vaikka yksittäisen 
suojelukohteitten säilymisedellytykset 
ratkeavatkin vasta asemakaavassa, tulee 
osayleiskaavavaiheessa kuitenkin pohtia 
säilytettävien kohteitten ja aluemerkintöjen 
suhdetta, erityisesti silloin kun ne ovat selkeästi 
ristiriidassa.” 

Samalla sille lisätään maakuntakaavasta 
johdettu viheryhteystarvemerkintä. Alueen 
maankäyttö tutkitaan tarkemmin 
asemakaavoituksen yhteydessä. 
Raisionjokilaakson rakentamisalueita 
tarkistetaan ehdotukseen. 

 
- Kaavakarttaa muokataan helpommin 

luettavaksi siten, että pohjakartta näkyy 
aluevarausmerkintöjen kohdalla paremmin. 

 
- Liikennesuunnitelmia tarkennetaan 

Raisionjokilaakson osalta 
ehdotusvaiheeseen ja tutkitaan yhteyksien 
parempaa sijoittamista. 
Osayleiskaavaehdotuksessa jokilaakso 
säilytetään pääosaltaan rakentumattomana 
ja luonnoksessa esitettyjä aluevarauksia 
supistetaan. 

	
 

Lausunnon tiivistelmä  

ELY-keskus / Liikenne ja infrastruktuuri 
19.12.2012  

Vastine 

- Kaavan keskeinen tarkoitus on omalta osaltaan 
mahdollistaa E18 tien rakentaminen tunneliin 
keskustan kohdalla sekä tähän liittyvät muut 
lähialueen liikennejärjestelyt. Raision kaupunki ja 
ELY-keskus ovat yhteistyössä olleet laatimassa 
aluevaraussuunnitelmaa. 
 

- Osayleiskaavaluonnoksen ratkaisut 
mahdollistavat suurelta osin 
aluevaraussuunnitelmassa esitetyt liikenteelliset 
ratkaisut. Luonnoksen ratkaisut mahdollistavat 
vain pienemmän kiertoliittymän omaavan 
eritasoliittymävaihtoehdon (VE4) toteuttamisen 
olemassa olevan Raision eritasoliittymän tilalle. 
ELY katsoo kuitenkin, että myös isomman 
kiertoliittymän omaavan vaihtoehdon (VE3) 
toteuttaminen tulee myös olla mahdollista. 
Vaihtoehto valitaan myöhemmissä 
suunnitteluvaihtoehdoissa 

- Lisäksi kaavoituksen tulee mahdollistaa myös 
Raision eritasoliittymän vaiheittain parantaminen 
(VE 0+). Asemakaavat pitää pystyä tarvittaessa 
muuttamaan vaihtoehdon 0+ tiesuunnitelman 
hyväksymisen mahdollistavaksi. 

 
- Suunnitelman väliraportissa tunnelin lounaispään 

rampit olisivat osa maantieverkkoa, ja siksi ne 
tulisi kaavoissa olla LT-aluetta 
aluevaraussuunnitelman liikenneratkaisut 
mahdollistaen. 

 
- Maantiealue -kaavaselityksen (LT) yhteyteen 

tulisi lisätä teksti, jossa kerrotaan, että LT-alueen 
lopullinen tarkka rajaus määräytyy vasta 
asemakaavoituksen yhteydessä 

 
 
 
 
 
 

- Liikennealueiden tilavarauksia tarkistetaan 
lausunnon ja liikenteen jatkosuunnittelun 
mukaisesti ehdotusvaiheeseen 

- Osayleiskaavassa esitetään 
maankäytöltään muuttuvia alueita, mikä 
edesauttaa vaiheittain toteuttamista 

 

	
 

	
 

- Liikennealueiden tilavarauksia tarkistetaan 
lausunnon ja liikenteen jatkosuunnittelun 
mukaisesti ehdotusvaiheeseen 
 
 

- LT-alueen kaavamerkinnän määräystä 
tarkistetaan lausunnon mukaisesti. 
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- E18 tien suuntaiset rinnakkaisyhteydet ovat 

epäjatkuvia eikä kaavaluonnos tuo tähän 
ongelmaan suurtakaan muutosta keskustan 
läntisten alueiden osalta. Keskustan katuverkon 
tulisi toimia taajaman sisäisen liikenteen osalta 
myös ilman E18 tien käyttämistä. 
Rinnakkaisyhteydet koetaan tieviranomaisten 
taholta välttämättöminä (erityisesti keskustan ja 
Myllyn alueen välillä E18 tie on nykyisin ainoa 
suora tieyhteys vaikka onkin Varsinais-Suomen 
maantieverkon vilkkain) 

 
- Aluevaraussuunnitelman melun leviämistä 

selvittävät kartat eivät yllä pohjoisessa ja 
lännessä kaava-alueen rajoille asti, missä 
pääteiden läheisyyteen on osoitettu uutta melulle 
altistuvaa maankäyttöä. 55 dBA melualue saattaa 
vapaissa olosuhteissa yltää jopa 250 metrin 
etäisyydelle E8 tiestä. Uutta melulle altistuvaa 
maankäyttöä ei pääsääntöisesti tule kaavoittaa 
melualueelle. 

 
- Liikennejärjestelyiden kustannukset ovat korkeat 

ja toteuttamisajankohdasta ei voi sanoa mitään 
varmaa, minkä takia tulisi määrittää 
mahdollisimman selkeästi, mitä alueita ei voida 
toteuttaa tai kehittää ennen E18 tien tunnelin 
rakentamista ja/tai Raision eritasoliittymän 
parantamista. 

 
- Mittavista päätiejärjestelyistä sekä kaava-alueen 

rajautumisesta Turku-Uusikaupunki rataa johtuen 
saattaa myös Liikennevirasto antaa 
osayleiskaavasta lausuntonsa jo 
luonnosvaiheessa. 

 

 

- Liikennealueiden tilavarauksia tarkistetaan 
liikenteen jatkosuunnittelun mukaisesti 
ehdotusvaiheeseen 

 

 

	
 

- Melualueille ei tule osoittaa asumista tai 
muita ympäristöhäiriöille herkkiä toimintoja. 
Pääteiden läheisyyteen kaavassa 
sijoitetaan työpaikka-alueita, jotka toimivat 
ympäristöhäiriöille herkempien 
asuinpainotteisten alueiden suojaavana 
puskurivyöhykkeinä 
 

 

- Osayleiskaavaehdotukseen tarkistetaan 
toteuttamisen vaiheistusta ohjaavia 
merkintöjä tarkennetuilla 
aluevarausmerkinnöillä ja reservialueina 

 

	
- Liikennevirastosta ei koettu tarvetta 

lausunnon antamiselle (30.10.2012 puhelu; 
S. Lehtiö ja Raimo Laikola) 

 

Lausunnon tiivistelmä  

Varsinais-Suomen liitto  

17.12.2012 

Vastine 

- Luonnos noudattelee pääasiallisesti 
maakuntakaavaa. Poikkeuksen tekee E8 tien 
itäpuoli, jossa alue on maakuntakaavassa 
virkistysaluetta (V) ja joita koskee MRL 33§ 
mukainen rakentamisrajoitus 

- Raision keskustan ja kauppakeskusalueen 
välinen suorin yhteys, rinnakkaiskatuyhteys 
sijoittuu maakuntakaavan virkistysalueelle ja 
toteutuessaan luo lisääntyviä maankäyttöpaineita 
alueelle. Ohikulkutiestä etäälle viedyt 
rinnakkaiskatuyhteydet heikentävät 
Raisionjokilaakson näkymää kaupunkikuvassa 
sekä vähentävät alueen virkistysarvoa. 

 
 
 
 
 
 
 

- Osayleiskaavan yksi keskeinen tehtävä on 
E18-tien saattaminen TEN-ydintieverkon 
määrittämälle tasolle, mikä edellyttää 
rinnakkaisväylien osoittamista. 
Liikennesuunnitelmia tarkennetaan 
Raisiojokilaakson osalta 
ehdotusvaiheeseen ja tutkitaan yhteyksien 
parempaa sijoittamista. 
Osayleiskaavaehdotuksessa jokilaakso 
säilytetään pääosaltaan rakentumattomana 
ja luonnoksessa esitettyjä aluevarauksia 
supistetaan. 
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- Kaupunkikuvallisesti haastavia suunnittelukohtia 

tie- ja katuverkon osalta ovat Soliniuksen 
puistoakseli sekä tunnelin sukelluskohdat 
kaupunkikuvallisesti merkittävien rakennusten, 
kaupunginkirjaston ja kaupungintalon 
vaikutusalueilla.  
 
Koulukeskuksen ja Kerttulan liikunta-alueen 
välisen kevyenliikenteenreitin ja keskeisen 
puistoakselin supistaminen sijoittamalla 
monikaistainen katualue puiston reunalle on 
ylimitoitettua ja estevaikutuksen sijaan jopa 
houkuttelee edelleen osan keskustan ohi 
suuntautuvasta liikenteestä ohjautumaan 
ydinkeskustan kautta. Samaa ylimitoitusta 
kuvastavat liikenneympyrät Nesteentien 
molemmin puolin. Liikennesolmusta vapautuva 
tila siirtyy lähes kaksinkertaisen varauksena 
keskustan toiselle reunalle ja näin toisaalla 
saavutettu mahdollisuus menetetään toisaalla. 
Liitto toivoo keskustan suunnitteluun vahvempaa 
kaupunkisuunnittelullista otetta erityisesti näissä 
merkittävissä kaupunkikuvallisissa 
solmukohdissa ja toteaa, että suunnitelmat eivät 
voi vähentää merkittävien puistoalueiden 
viihtyisyyttä ja alentaa arvokkaiden 
rakennuskokonaisuuksien arvoa.  
 
Kaavaratkaisusta puuttuu runsaan 
kaupunkikuvallisen taustatyön tuoma ulottuvuus. 
Keskustan yhtenäisyyteen ja aiemman 
kahtiajakoisuuden eheyttämiseen tähdänneet 
toimenpiteet eivät saa jatkoa ydinkeskustan 
korttelitutkielmaluonnoksessa. Liitto kannustaa 
Raision kaupunki edelleen kehittämään 
keskustaa yhtenäisenä keskusta-alueena jo 
olemassa olevia kaupunkikuvallisia rakenteita ja 
osayleiskaavan tulevaisuuteen suuntaavia 
maankäyttömahdollisuuksia hyödyntäen. 

 

- Keskusta-alueen tarkempaa suunnittelu- ja 
ideointityötä on osayleiskaavan 
luonnosvaiheesta jatkanut 
Arkkitehtitoimisto Sigge Oy yhteistyössä 
liikennesuunnittelusta vastaavan Ramboll 
Oy:n kanssa.. Keskusta-alueen 
aluevaraus-, vaiheistus- ja 
kehittämisaluemerkintöjä tarkistetaan 
osayleiskaavaehdotukseen tämän 
jatkosuunnittelun ja tarkentuneiden 
liikennesuunnitelmien perusteella. 
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Mielipiteiden tiivistelmät aihealueittain: 

Numero 
kartalla  

Teema/mielipide Palautteen 
antaja 

YLEISTÄ 

 Osayleiskaavan muutoksesta ja sen vaikutuksista on kovin vaikea saada selkeää 
kuvaa puuttuvien tarkennusten ja selvennysten takia. Ns. karttaselvitykset ovat 
kovin suurpiirteisiä. Esityksen kirjallisia selvityksiä/tarkennuksia ei löytynyt liitteistä 
(ainakaan kirjastolla nähtävillä olleesta materiaalista). 

Materiaalista ei myöskään saa selvää kuvaa katumuutoksista/ liikennejärjestelyistä 
kokonaisuudessaan niin kuin tällaisessa huomattavassa muutoksessa tulisi olla. 
Selostuksessa ei kerrota mitkä selvitysten sivut tai osiot kohdistuvat 
kaavaluonnokseen. 

Luonnoksen esittelystä tiedotettiin poikkeuksellisen huonosti, koska tieto 
tilaisuudesta julkistettiin kaupungin kotisivuilla vasta esittelypäivänä.  

9. Dahlbom, 
Virnakuja 3 

Vastine: 

 Raision keskikaupungin osayleiskaava on aluevarausosayleiskaava, joka 
lainvoiman saatuaan ohjaa alueen asemakaavoitusta ja asemakaavamuutoksia. 
Osayleiskaavan laatiminen perustuu erilaisiin suunnitelmiin, tavoitteisiin sekä 
selvityksiin, joita on tarvittaessa tarkennettu kaavatyön edetessä. Selvitykset 
ohjaavat kaavan suunnittelua kokonaisuutena eikä siten ole tarpeellista viitata 
kaavassa selvityksien yksityiskohtiin sivunumeroviittauksin.  

Osayleiskaavalla esitetään suuntaviivat ja raamit luonteeltaan yksityiskohtaisempia 
asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia varten. Asemakaavatöiden yhteydessä 
kyseisten kaavoitettavana olevien kokonaisuuksien suuntaviivat ja rajaavat tekijät 
haetaan tästä osayleiskaavasta. Tämän jälkeen suunnittelua tarkennetaan 
kyseisen pienalueen ominaispiirteet huomioiden. Osayleiskaavassa esitetyt 
rakentamisen aluevaraukset (kuten esimerkiksi AP – pientalovaltainen asuntoalue) 
käsittävät rakennettavan tontti- ja pihamaan lisäksi myös tarvittavat katualueet ja 
muun infrastruktuurin sekä viheralueita, joiden rajat ja sijainnit tutkitaan tarkemmin 
asemakaavoja laadittaessa. 

 

LIIKENNE 

1. Liikenteestä vapautuvan Nesteentien yli ohjattava poikkiliikenne saattaa tuottaa 
ongelmia kiinteistössä (Kiinteistö Oy Raision Tuomaskeskus) toimiville 
vuokralaisille. Yritysten asiakasmäärä on ollut kasvussa ja pysäköintipaikkojen tarve 
on ollut merkittävä. Omalla tontilla olevat paikat ovat kuitenkin riittäneet. Luonnos on 
kuitenkin parempi kuin suunnittelukilpailun voittanut työ, missä rakennusten paikalle 
oli merkitty kevyen liikenteen väylä. Sellaista vaihtoehtoa vastustamme. 

1. Kiinteistö Oy 
Raision 
Tuomaskeskus, 
Kreetankuja 2 

3a.  

 

 

 

Keskustan kiertävä kehäväylä aiheuttaa alueen taloille lisähaittaa ja asuntojen 
arvot ainakin Kirkkoväärtinkujan vaihtoehdossa tulisivat taloyhtiössämme 
laskemaan. Jos nyt kuitenkin näin älyttömään hankkeeseen laitetaan 
kaupunkilaisten rahoja, niin käytetään sitten Martinkadun vaihtoehtoa, koska siinä 
on jo katu olemassa. Kaupungissa pitää olla myös viheralueita, Joten ei tungeta 
katua puistoon ja lasten leikkialueelle! 

___ 

 

3. Arppe, As Oy 
Väärtinpuiston 
hall.pj. 

	

 

7. Oksanen, 
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7.  

Selostuksessa on mainittu, että katujen sijoittelu tarkastellaan vasta asemakaavan 
laadinnan yhteydessä. Kaavan liitteenä on kuitenkin luonnos, jossa on esitetty 
keskustatoimintoja kiertävä katuyhteys, kaksikin eri linjausta. 
 
Liitteessä 14 on osoitettu, että keskustatoimintoja kiertävä katuyhteys on 
mahdollista sijoittaa nykyisen Kreetankujan ja Martinkadun paikalle. Katuyhteyden 
toteuttaminen ei edellytä nykyisen asuinrakenteen hajottamista tarpeettomasti. 
Esitämme As Oy Raision Kreetan puolesta, että kaavasta poistetaan 
tarpeettomana vaihtoehtoinen linjaus, jossa katuyhteys on sijoitettu 
asuntoyhtiömme paikalle. 

- Katuyhteys on teknisesti mahdollista sijoittaa nykyisen kadun paikalle.  
- Tunnelin toteuttaminen ja uuden 2000 asukkaan asuinalueen toteuttaminen vie 
aikaa vuosikymmeniä eikä ole taloudellisesti järkevää toteuttaa suunnitelmaa siten, 
että olemassa oleva rakenne muutetaan kokonaan toiseksi. 
- Nykyinen Kreetankujan-Martinkadun linjaus toimii jo nykyisellään kokoojakatuna ja 
sen varrella olevat toiminnot sietävät sinne suunnitellun liikenteen. Vaihtoehtoinen 
kiertävä linjaus sen sijaan rikkoo mahdollisuuden kehittää tavoitteena olevaa 
viihtyisää ympäristöystävällistä keskustaa.  

	

Kreetankuja 5 

8a. Yhdistys pitää hyvänä, että kaavaluonnos parantaa kevyen liikenteen verkostoja. 
Tarkemman kaavoituksen vaiheessa toivomme kiinnitettävän huomiota myös 
väylien laatuun esim. välttämällä turhia keinotekoisia ala- ja ylämäkiä, jotka 
tarpeettomasti tekevät pyöräilystä raskasta. Tämä saavutetaan hyvällä 
suunnittelulla. 

8. Raisionjoki-
laakson 
luonnon-
suojeluyhdistys 
ry 

8b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

9b. 

Yhdystien kaavoittaminen Kirkkotien ja Haunisten välille 

Perusteluissa mainitaan: ”Haunisten liittymän ja valtatien 8 väli on Raisiossa ainoa 
kohta, jossa valtakunnallisesti merkittävällä E18-tiellä eli Ohikulkutiellä ei ole 
rinnakkaisyhteyttä mahdollisten häiriötilanteiden varalta.” Onnettomuustilanteissa 
kiertotie kuitenkin kulkee olemassa olevien Haunistentien ja Raisiontien kautta, 
joten tielinjaus on perusteeton. Kaavassa on lisäksi osoitettu tielinjaus Ohikulkutien 
pohjoispuolelle. On myös huomattava, että Ohikulkutieltä puuttuu rinnakkaisyhteys 
muiden kuntien alueella (esim. Turun lentokentältä Piikkiön suuntaan). 

Yhdystien varsinainen tarkoitus on ilmeisesti ohjata liikenne sitä kautta Myllyn 
suunnan liikkeisiin, koska keskustan suunnitellut liikennejärjestelyt vaikeuttavat 
Ohikulkutielle pääsyä. Yhdystien rakentamisen sijaan olisi parempi osoittaa 
liikenteelle reitti Ohikulkutielle keskustan alueelta tai huolehtia kauppakeskuksen 
saavutettavuudesta jotain muuta kautta. Toteutuessaan yhdystie rikkoisi pahasti 
Raisionjokilaakson maisemaa ja virkistysalueen rauhaa. Raisionjokilaakson 
luonnonsuojeluyhdistys esittää, että yhdystien kaavoittamisesta tulee luopua. 
_____ 

Jossain yleistekstissä on maininta, että Myllyn alue yhdistetään Raision keskustan 
kanssa, mutta tämän esitys on kyllä aivan päinvastainen jollei varmenneta, että 
julkisen liikenteen kautta tämä on mahdollista, koska E-18 vieressä kulkevat tiet 
eivät pysty nielemään Myllyn ja sen takana olevan alueen liikennettä ja tällä 
[luonnoksen mukaisella] ratkaisulla kulkua sinne ennemmin rajoitetaan kuin 
edistetään.  

8. 
Raisionjokilaaks
on 
luonnonsuojeluy
hdistys ry 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dahlbom, 
Virnakuja 3 

3b. 

 

 

Tunnelihanke on älytön. Hanke on varmasti kallis ja aiheuttaisi keskustan 
liikenteeseen kaaoksen pitkäksi aikaa.  

_____ 

3. Arppe, As Oy 
Väärtinpuiston 
hall.pj.  
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9c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On itsestään selvää, että Nesteentie, joka on osa E18 TEN –tieverkkoa, on 
saatettava sille kuuluvalle tasolle. Kaavamateriaalissa ei ole mainintaa miten 
erikoiskuljetuksille voidaan varmistaa esteetön kulku Raision ohi. Tämä on 
varmennettava myös rakennusaikana. Erikoiskuljetusreitti on välttämätön alueen 
teollisuuden kilpailukyvyn ja toiminnan varmistamiseksi, koska tietunnelin korkeus ja 
leveys tulevat rajoittamaan sen käyttämistä. 

E 18 kuuluu mm. Euroopan TEN tiestöön, minkä takia sen on täytettävä määrätyt 
minimivaatimukset tai siihen varatut/annetut varat voidaan vaatia takaisin, Alueen 
kilpailukyvyn varmistamiseksi tien tulisi olla monikaistainen ja kulku esteetöntä. 
Lisäksi on oltava varauksia mahdollisia tulevia parannuksia varten niin, että siinä 
voisi olla moottoritie. 
 
Liitemateriaaleista ei ilmene Nesteentien/keskusta-alueen korkeus merenpinnasta 
eikä pohjaveden korkeusasema. Nämä seikat vaikuttavat käsittääkseni siihen, miten 
hyvin tunneli saadaan pidettyä kuivana sadevedestä/pohjavedestä eli vaatiiko 
kuivatus erityistoimenpiteitä.  Myös ennuste ilmastonmuutoksen aiheuttamasta 
lämpenemisestä tulisi huomioida sillä sen mukana myös merenpinnan korkeus 
nousee huomattavasti. 
 
Tuntuu, että olisi edullisempi ja joustavampi vaihtoehto pudottaa ns. vanha 
Naantalintie-Raisiontie tunneliin E18 alle Raision keskustassa. Nesteentietä 
voisi vähän korottaa, ettei synny tarvetta alentaa E8:aa. Korottamisen myötä 
Raision vanhan tien ei tarvitse olla niin syvällä. 
 
Jos melun takia halutaan, Nesteentie voidaan silti kapseloida betonitunneliin, mutta 
maanpäälliseen sellaiseen. Voisin kuvitella tämän tuovan kustannussäästöjä 
rakentamiseen eikä se rajoittaisi sen enempää rakentamista keskustassa. jos 
meluongelma ratkaistaan vain korkeilla meluesteillä, se voisi jopa osittain palvella 
ainakin pitkiä erikoiskuljetuksia ja jopa muitakin erikoiskuljetuksia rajallisesti. Tämä 
toisi joustavampia liikennevirtoja esim. Naantaliin ja alueen teollisuudelle. Tämä 
voisi olla parempi ratkaisu, koska keskustassa olevat talot ovat vajoamassa saveen 
ja maamassojen siirto aiheuttaa lisäriskiä vajoamisille. 

Yleiskuvauksessa mainittu raskaiden ja ylisuurten erikoiskuljetusten 
reittisuunnitelma puuttuu kokonaan niin E18 kuin E8 liikenteelle. STX:n telakan ja 
Nesteen jalostamon toiminnat edellyttävät esteetöntä erikoiskuljetusten reittiä. 
 
Missään ei ole mainintaa miten Nesteentien uudistamisesta ns. esteettömäksi 
kulkuväyläksi vaikuttaa esimerkiksi Telakkatien risteykseen, Nuorikkala-Krookila 
risteykseen, Vaisaaresta tulevaan risteykseen. Vaikka nämä eivät ole 
osayleiskaavan sisällä, niin nämäkin vaikutukset on oltava esillä eli selvä puute 
esittelyssä, koska muuten E18 pysähtymättömänä ei toteudu. 

Esittelystä ei myöskään saa selvää kuvaa, miten kirjastotalon seudulle suunnitellut 
kiertoliittymät tulisi olemaan, ylimenevät vai alimenevät? Jos Neseteentie 
korotettaisiin, niin ne voisivat olla alimeneviä, muuten en ymmärrä minne ne 
sijoitettaisiin koska kirjallista selvitystä ei ole esillä olevassa karttaluonnoksessa tai 
asiakirjoissa. 

___ 

Olimme melko tyytyväisiä voittaneeseen Vihreä nauha – kilpailuehdotukseen ja 
siihen liittyneisiin liikennesuunnitelmiin. Näimme, että asuntoyhtiöidemme kohdalla 
liikennemelu vähenee ja asumisviihtyisyys paranee. Myös liikenneturvallisuus näytti 
paranevan selvästi. 

9. Dahlbom, 
Virnakuja 3 
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10.  
Osayleiskaavaluonnosta ja siihen liittyvää liikenteen aluevaraussuunnitelmaa 
laadittaessa on tapahtunut ratkaiseva muutos ja keskustan nykyisten 
asuntoalueiden kannalta radikaalisti huonompaan suuntaan. Perusteluna on ollut 
raha, mikä ilmenee liitteenä 14 olevasta Liikenteen aluevaraussuunnitelmasta. 
Edullisempien lyhyempien tunnelivaihtoehtojen myötä keskustan valo-ohjattu 
liittymä on poistettu ja muutettu eritasoristeykseksi. Liittymä on siirretty Timalin 
kohdalle, johon johtavat rampit Raisiontieltä asuntoalueiden läpi: 
Soliniuksenkuja ja toisella puolen Nesteentietä Martinkatu ja/tai 
Kirkkoväärtinkuja jatkeineen (ks. mielipiteen liite 3). Liikenteen häiriöt eivät siis 
pienenekään olevien asuntoalueiden kohdalla vaan päinvastoin kasvavat. Varsinkin 
Kirkkoväärtinkuja-vaihtoehdossa tie vedetään Väärtinpuiston läpi ja osittain olevien 
kerros- ja rivitalotonttien läpi. Arvioitu liikennemäärä vastaa lähes nykyistä 
Raisiontien liikennettä Lumparlan asuntoalueen kohdalla (ks. liite 4). 

Vihreä nauha on uhrattu nelikaistaiselle Soliniuksenkujalle ja raitiotielle ja liikenteen 
häiriöt Lumparlan kerrostaloissa lisääntyvät. 

Ymmärrämme kustannusten säästötarpeen, mutta ratkaisu tehdään kuitenkin 
olemassa olevien asukkaiden kustannuksella. Lisäksi kaupungin maksuosuus 
liikenneratkaisusta todennäköisesti nousee, koska valtio laskee kaupungin hyötyvän 
tunnelin päälle tulevan rakennusoikeuden myötä. 

Vastustamme ehdottomasti erityisesti Kirkkoväärtinkujan muuttamista 
eritasoliittymän rampiksi. Se tarkoittaisi Väärtinpuiston ympäristön 
rakennuskannan tuhoutumista, minkä lisäksi muiden kirkkoväärtinkujan 
varrella olevien kerros- ja rivitalojen asumisviihtyisyys ja liikenneturvallisuus 
oleellisesti huononee.  

Ehdotamme seuraavaa vaihtoehtoista ratkaisua (liite 5): 

1. Lyhyt n. 500 metrin 2+2-kaistainen tunneli Juhaninkujalta keskustaristeykseen 
asti 

2. 2-4 kaistainen katu tunnelin päälle 
3. Liikenneympyrät kadun molempiin päihin siten, että keskustan ympyrästä 

johtaa rampit Raumantien suuntaan/suunnasta ja Juhaninkujan ympyrästä 
johtaa rampit Nesteen suuntaan/suunnasta 

4. Kadulta liittymät Martinkadulle ja Soliniuksenkujalle sopivasta kohdasta 

Tämä ratkaisu tuskin maksaa enempää kuin ehdotettu vaihtoehtokaan. Koska katu 
tulee tunnelin päälle ja liittymät ovat tunnelin suilla, ei tunneliin tarvita kääntyvien 
kaistoja eli selvitään 2+2 kaistalla. Tämä korvaa hieman pidentyneen tunnelin. 
Säästönä myös Kirkkoväärtinkujan/Martinkadun sekä Soliniuksenkujan 
parantaminen ja leventämisen poistuminen. 

Jos em. vaihtoehtoinen ehdotus ei tule kyseeseen, on parempi, että tunnelia 
ei rakenneta ollenkaan. 

	

10. As Oy 
Väärtinpuisto, 
Kirkkoväärtinkuj
a 6 

9d. Julkisen liikenteen kaaviot ja järjestelyt puuttuvat kokonaan kaavasta tai sen 
selostuksesta. Ainut on pikaraitiotien linjausesitys missä kokonaan puuttuu 
selonteko miten se voisi palvella asukkaista. 

Linja-autoliikenteen järjestelyt puuttuvat kokonaan kaavasta. Kun tehdään tällainen 
muutosesitys, siitä pitäisi myös ilmetä miten julkinen liikenne voidaan järjestään niin, 

9. Dahlbom, 
Virnakuja 3 
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että se palvelisi koko Raisiota. 

Turun alueen linja-autoliikenteen PTS suunnittelussa vuoteen 2035 on mainittu 
runkolinjana linja Naantali-Raision keskusta noudattaen ns. vanhaa Naantalintietä-
Satakunnantietä Turkuun. Tämä runkolinja palvelee vain pientä osaa keskusta-
alueen raisiolaisia – eli antaa heille ainoastaan mahdollisuuden päästä Turkuun tai 
Naantaliin. Tulisi olla varauksia poikittaisliikenteelle sekä liikenteen vaatimille 
vaihtopaikoille/asemille. Tämä voisi olla myös yhdistelmänä pika-rautatie ja linja-
autoliikenne. Ilman selviä suunnitelmia ja varauksia ei synny toimivaa julkista 
liikennettä. Näin suurta kaavamuutosta ei tulisi tehdä ilman näitä suunnitelmia ja 
varauksia, joita ilman ei voida varmistaa toimivaa yhdyskuntaa. 

Pikaraitiotien linjaus tuntuu kovin oudolta, koska se palvelee vain Raision 
keskustan ydinaluetta, missä on jo ennestään linja-autoliikenteen runkolinja eli kaksi 
julkista liikennemuotoa joutuvat kilpailemaan keskenään. 
Minusta pikaraitiotie palvelisi paremmin esimerkiksi Kirkkotie-Voudinkatu-Porintietä 
pitkin Kerttulan urheilualueen ohi ja sen takaa keskustaan ns. vihreää linjaa pitkin, 
missä olisi jossain päätepysäkki. 
 
Linja-autojen poikittais-syöttöliikenne pikaraitiotielle ja linja-autorunkolinjalle 
edellyttävät muutamaa odotuskatosta/-rakennusta, jonka läheisyydessä on riittävät 
pysäköimisalueet/-rakennukset. Nämä (kuten myös linja-auton kääntymissäde) 
vaativat tila- ja kaavaan aluevarauksia. Kustannustehokkuuden takaamiseksi 
vuorovälien tulisi olla riittävän lyhyet. Tämä on huomioitava sillä Turun 
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on linjannut vuoteen 2035 että ainut 
Runkolinja Raisioon on Naantaliin asti oleva. Toinen mahdollinen on Myllyyn asti 
tuleva, mutta se päättyy Myllyyn eikä palvele Raisiota vaan päinvastoin eristää. 
Lisäksi Pernon linjalla ehdotetaan pysäkkien poistoa Pernontien päässä (lähin 
pysäkki Raisiosta katsoen). Kaikki nämä tulevat eristämään Raision keskustan 
esim. Myllystä eikä yhdistämään, kuten selostuksessa mainittiin. 
 
Kun huomioidaan näitä heikentämisiä ns. poikittaisliikenteen suhteen, suurelle 
osalle raisiolaisista tulisi olemaan noin 5 km lähimmälle julkisen liikenteen pysäkille 
(=tunnin kävelymatka). Jos näitä välimatkoja ei saada lyhennettyä, julkinen liikenne 
ei menesty ja Raisio autioituu. Ilman julkista liikennettä ei voida luoda 
työpaikkojakaan Raisioon. Kaupunkisuunnittelun ja kaupungin muiden päätösten 
kautta on luotava mahdollisuus sujuvaan työmatkaliikenteeseen pääpaino julkisessa 
liikenteessä ja tätä kautta tukea yrittämistä ja työpaikkojen luontia. 
 
Tämän johdosta on myös kaavoissa tarkemmin ja selkeämmin varattava 
joukkoliikenteelle alueita niin, että niitä voidaan tulevaisuudessa kehittää siten, että 
ne palvelevat alueen asukkaita paremmin kuin tänään. Vielä 80-luvun alussa oli 
melko kattava poikittaisliikenne. 
 

Tässä kaavaesityksessä ei ole ollenkaan osoitettu varauksia toimivalle julkiselle 
liikenteelle, vaan päinvastoin, jos tämä toteutuu niin julkisen keräilyliikenteen 
mahdollisuudet toimia kustannustehokkaasti heikkenee, koska ei ole mitään selkeitä 
ohjauksia tai varauksia sille. 
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Vastine: 

 Keskikaupungin osayleiskaavan keskeinen teema on alueen liikenteellisten 
ongelmakohtien ratkaiseminen. Taajaan asuttua ydinkeskustaa halkovien väylien 
saattaminen turvallisuudeltaan ja toiminnallisuudeltaan nykyvaatimukset vastaavalle 
tasolle on osaltaan edellytyksenä hyvän kaupunkiympäristön luomiselle Raisiossa. 

Osayleiskaavalla mahdollistetaan E18 tien saattaminen TEN-ydintieverkon 
edellyttämälle tasolle. Kaavassa esitetään yhteystarvemerkinnällä liikennereittejä, 
joiden lopullinen sijoittuminen ratkeaa vasta aluetta asemakaavoitettaessa. Reittejä 
on osayleiskaavatyön yhteydessä tutkittu ja ne sijoitetaan kaavakartalle 
mahdollisimman lähelle näitä vertailuvaihtoehdoissa esitettyjä reittejä. 

Osayleiskaava toteuttaa osaltaan Turun kaupunkiseudun rakennemallin yhteydessä 
tutkittua seudullista joukkoliikenneverkostoa. Toimiva joukkoliikenneverkosto 
edellyttää runsasta asukasmäärää ja työpaikkojen sijoittumista 
joukkoliikenneakseleiden varsille. Keskusta-alueen rakenteen tiivistäminen tukee 
tätä mallia. Kaavakartalla esitetty pikaraitiotien varaus perustuu Turun 
kaupunkiseudun rakennemallityön yhteydessä laadittuun ratkaisuun.  

Liikennesuunnittelijan vastine: 

Vaihtoehtojen ve 3 ja ve 4 liikennejärjestelyiden toimivuuden lähtökohtana 
ennustetilanteessa v. 2035 on nykyisen E18 Nesteentien ja Raisiontien 
liikennevaloliittymän poistaminen ja muuttaminen risteämiseksi nykypaikallaan sekä 
katuverkon pääliittymän toteuttaminen esitasojärjestelynä vapaammalla paikalla 
Soliniuksen puistoalueen reunassa. Jotta keskustan liikennejärjestely saadaan 
toimimaan, tulee Raisiontien läpikulkuliikenteestä Naantalin suuntaan lisäksi siirtää 
puolet muille reiteille Raisiontien liikenteen rauhoittamisen ja mt 185 sekä kt 40 
sujuvoittamisen keinoin. 

Uusittava Raision eritasoliittymä on kustannus-, tilankäyttö- ja 
ympäristövaikutussyistä suunniteltu rakennettavaksi nykyiselle paikalleen 
kiertoeritasoliittymänä, kun nykyinen voimassa olevan Raision yleiskaavan 
mukainen esitasoliittymän paikka olisi Haunisiin päin Turun kehätiellä. 
Raisionjokilaaksoa on haluttu tiiviillä ratkaisulla säilyttää. 

Raision eritasoliittymän toimivuus edellyttää lähimpien katuliittymien (Voudintie ja 
Petterinpellontie) liittymien katkaisua ja kulkuyhteyksien korvaamista muilla 
yhteyksillä. Voudinkatu yhdistetään E18-tien ali Kirkkotiehen. Petterinpellon alueelle 
rakennetaan korvaava kulkuyhteys Petterinpellon sillan kautta Voudinkadulle ja 
Kerttulantielle. Turun kehätien katuliittymien vähentäminen on liikenteen 
toimivuuden kannalta välttämätöntä, mutta johtaa samalla Raision keskustan ja 
Myllyn kaupallisen alueen yhteyksien heikkenemiseen ajomatkojen pidentyessä. 
Uudet rinnakkaiset katuyhteydet Myllyn suuntaan Petterinpellon alueelta ja välille 
Kirkkotie-Haunistentie tukevat E18/E8 eritasoliittymän toimivuutta ja yhdistävät 
Raision keskustan ja Petterinpellon alueen Myllyn alueeseen ilman takaperoista 
kiertomatkaa. 

E18 Turun kehätie toimii osana valtakunnallista TEN-ydintieverkkoa, joka edustaa 
Suomen pääteiden ylintä sujuvuus- ja turvallisuustasoa. Rinnakkaiskatuyhteyksien 
puutteellisuuden vuoksi kehätien välillä Raisio (vt 8)-Kaarina (vt 10) on jouduttu 
sallimaan myös nk. hidasliikenne eli maatalousajoneuvot, työkoneet ja mopoautot. 
Hidasliikenne aiheuttaa erityisesti kehätiejakson vilkkaimmalle osuudelle (vt 8-vt 9) 
vaaratilanteita ja edellyttää rinnakkaiskatuverkon täydentämistä vielä puuttuvilta 
osin. Täydennettävistä puuttuvista rinnakkaiskatujaksoista merkittävimmät ja 
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haastavimmat ovat Petterinpellon yhteys sekä Kirkkotie-Haunistentie yhteys. 
Näiden suunnittelussa pyritään mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon 
Raisionjokilaakson maisema-arvot ja käyttötarpeet.         

Erikoiskuljetusten määrä E18 Turun kehätien kautta on merkittävä. Raision 
keskustan liikenteen, kaupunkirakenteen ja Raision eritasoliittymän tilantarpeen ja 
toimivuuden takia on kuitenkin jouduttu valitsemaan tunneli ja 
kiertoeritasoliittymäratkaisu, joka rajaa 7x7x40 m erikoiskuljetusten kulun pois 
Raision keskustatunnelista ja eritasoliittymästä. Petterinpellon alueen ja Kirkkotie-
Haunistentie rinnakkaiskatuverkkoa tarvitaan erikoiskuljetusreittien osana varsinkin 
yli 5 m korkeisiin kuljetuksiin. 

Koska Raision keskustan katuverkko on rakentunut ajan saatossa, se tukeutuu 
kuudella liittymällä E18 Turun kehätiehen. Jatkossa ko. tiejaksolla ei enää 
merkittävän liikenneparannushankkeen jälkeen voi olla suurta määrää liikennevalo-
ohjattuja katuliittymiä, joista osassa on myös suojatie. Osayleiskaavan ja 
liikennesuunnittelun tavoitteena on keskustan katuverkon täydentäminen siten, että 
keskusta-alueen sisällä voidaan liikkua kulkematta osaa matkasta Varsinais-
Suomen vilkkaimmalla päätiejaksolla. 

 

ALUEVARAUKSET 

2. Osayleiskaavaluonnoksessa tilamme (680-6-6047-9, Jertantie 4) on 
merkitty viheralueeksi. Tätä emme hyväksy. 

2. Europaeus, 
Jertantie 4 
(680-6-6047-
9) 

4a. Omistamamme kiinteistö Tuulila RN:o 8:65 tulee osoittaa AP-alueeksi 
(kaavaluonnoksessa V-aluetta). Kiinteistö rajoittuu AP-merkinnällä 
osoitettuun alueeseen ja on jo vanhastaan rakennettu asuinpaikka (talo 
rakennettu 1958). Lähialueen, kiinteistön rakentamisen jälkeen alkanut, 
virkistyskäyttö on täysin sopeutunut kiinteistön rakennettuun nykytilaan. 
Kiinteistömme käyttäminen rakennuspaikkana ei mitenkään rajoita sen 
lähialueen virkistyskäyttöä. Kiinteistölle on olemassa toimiva kulkuyhteys ja 
kiinteistö on liitetty vuonna 2003 kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkkoon. 
Siten osoittaminen AP-alueeksi ei edellytä mitään lisäinvestointeja eikä 
merkitsisi mitään muutosta yli 50 vuotta vallinneeseen tilanteeseen nähden. 

4. Virtanen ja 
Rajala, Tuulila 
(680-410-8-
65) 

5. Olemme lähes 50 vuotta odottaneet ok-tonttien (ainakin 6 kpl =, 
1/perillinen) saamista Petterinpellon alueella olevalle Vähäkummalan tilalle. 
Toivomme, että uusi kaava olisi meille edullinen ja pitkä odotus palkittaisiin. 
Alue, joka jää lähemmäs 8-tietä tulisi meidän kanaltamme edulliseen 
käyttöön. 

5. Antti 
Koppalan 
perikunta 
/Erkkilä (680-
413-4-32) 

6. 

8c.  

 

 

”Olen vastaan kyseistä asemakaavaluonnosta. Rakentaminen pilaisi 
kauniin luonnon, kyläyhteisön ja upeat historialliset maisemat. Sekä 
sammakot liskot ja kasvuston! Alueen asukkaat tulevat vastustamaan tätä 
hanketta yhteisvoimin. Vastustamassa ovat myös Luonnonsuojeluyhdistys 
sekä Luontokoulu.” 

_____ 

Kaavaluonnoksen alue 3 vastaa pienin muutoksin aluetta, jonka 
asemakaavaluonnokseen yhdistys on yhdessä Raision Rinkka ry:n kanssa 
esittänyt aiemmin mielipiteen (Kuuanmetsän asemakaavaluonnos, osoitettu 
tekniselle lautakunnalle 24.11.2006). Olemme edelleen lausunnossa 
esitettyjen mielipiteiden ja vaatimusten takana. Alue tulee siis säilyttää ja 

6. Holmroos, 
Tuulilantie 1 

	
 

	
8. Raisionjoki-
laakson 
luonnon-
suojeluyhdisty
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11. 

sitä kehittää nykyisessä käytössä luonnonarvoja, kulttuuriperintöä ja 
kaupunkilaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia kunnioittaen.  

_____ 

Raision kaupungin keskikaupungin osayleiskaavaluonnoksen alue 3: 
Vastustamme kyseistä asemakaavaluonnosta. Rakentaminen pilaisi 
luonnon, historiallisen ympäristön ja asumisviihtyvyyden. Olemme 
voimallisesti hanketta vastaan ja mukanamme ovat mm. 
Luonnonsuojeluyhdistys sekä luontokoulu 

s ry

	
 

	
11. As Oy 
Katjankartano 

8d. Raisionjokilaakson rakentaminen 

Osayleiskaavan yksi tavoite on jokilaakson maisemallisen kokonaisuuden 
parantaminen. Maisematilan kehittymisen selvityksessä tuodaan esille 
Raisionjokilaakson merkitys tärkeänä ekologisesti, esteettisesti ja 
historiallisesti arvokkaana maisemaelementtinä, jonka ”säilyttäminen 
avoimena on kaupungin vanhan identiteetin kannalta tärkeää”. 
”Jokilaaksolla on virkistyspotentiaalia, joka tulee tunnistaa ja hyödyntää”. 

Yhdistyksen mielestä selvityksessä on kuvattu kattavasti jokilaakson 
merkitys ja annettu hyvät suuntaviivat alueen kehittämiselle. Valitettavasti 
kaavaluonnos pitkälti sivuuttaa nämä suuntaviivat ja esittää alueelle uusia 
rakennusalueita, paikoin miltei jokirantaan asti. Perustelu 
melunsuojaamisen kannalta on hyvin erikoinen. Haunistentien ja 
Raisionjoen välisellä ulkoilureitillä ei nykyisellään koeta meluhaittoja. 
kaavan toteutuessa tämä reitti kulkisi rakennetun alueen tuntumassa, jolloin 
avoin maisema olisi tipotiessään ja liikenteen melu olisi tullut rakentamisen 
myötä lähemmäs. Lisähäiriötä toisi myös ulkoilureitin ylittävä yhdystie 
Kirkkotieltä Haunistentielle. Yhdistys esittää, että jokilaakso säilytetään 
avoimena ja osoitetaan mahdollisimman laajalti virkistysalueeksi. 
Jokilaaksoa voidaan kehittää nykyisistä lähtökohdista käsin. Alueella on jo 
nyt vilkasta ja monipuolista virkistystoimintaa (toiminta on alkuperäisessä 
mielipiteessä tarkemmin eritelty). 

8. Raisionjoki-
laakson 
luonnon-
suojeluyhdisty
s ry 

Vastine: 

 Raision keskikaupungin osayleiskaava kattaa nimensä mukaisesti Raision 
ydinkeskusta-alueen. Maakuntakaavassa alue sisältyy pääosiltaan 
kaupunkikehittämisen kohdealueelle, jolla yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja 
rakentamistehokkuutta lisätä ympäristön laatua kehittävällä tavalla.  

Osayleiskaavaehdotuksessa jokilaakso säilytetään pääosaltaan rakentumattomana 
ja luonnoksessa esitettyjä aluevarauksia supistetaan. Jertantien kiinteistö kuitenkin 
huomioidaan aluevarausmerkinnällä osayleiskaavaehdotukseen. E18-tien 
Raisionjokilaakson rinnakkaistien linjausta on tutkittu jatkosuunnittelulla ja samalla 
jokilaakson maankäytön vaikutuksia maisematilaan on arvioitu jatkoselvityksellä. 
Samaten ydinkeskustan suunnittelua on luonnoksen nähtävilläolon jälkeen jatkettu. 
Ehdotuksessa esitetyt ratkaisut tukeutuvat näihin.  

Tuulilantien tila huomioidaan kiinteistön osittain kattavalla asumisen 
aluevarausmerkinnällä (AP) osayleiskaavaehdotukseen. Kyseisen AP-
aluevarausmerkinnän rajaus kirvoitti useamman mielipiteen alueen luonnon 
säilymisen puolesta. Raision kaupungin ydinkeskusta-alueen kaupunkirakenteen 
tiivistämistä edellytetään niin Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa kuin 
rakennemallissakin. Alue on keskusta-alueen rakenteen luonteva pientaloasumisen 
täydennyspaikka ja on siksi osoitettu osayleiskaavassa asumisen 
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aluevarausmerkinnällä. Alueen yksityiskohtaisempi, erilaisiin selvityksiin perustuva 
suunnittelu ja pientalorakentamisen määrä ratkaistaan asemakaavatyön 
yhteydessä. Kahdeksan vuotta sitten nähtävillä ollut Kuuanlaakson 
asemakaavaluonnos ei ole tässä osayleiskaavatyössä arvioinnin kohteena, vaan 
mahdollinen tuleva asemakaavahanke aloitetaan alusta ja siinä otetaan huomioon 
alueen luontoarvot, kulttuuriperintö sekä liikunta- ja virkistysmahdollisuudet. 
Osayleiskaavaehdotukseen lisätään alueella aiemmin havaittu liito-oravan elinpiiri ja 
osoitetaan se kokonaisuudessaan virkistysalueeksi. 

Mielipiteessä viitattu Petterinpellon alue sijoittuu osittain Raumantien (vt 8) ja 
Ohikulkutien (E18) liikennöinnin aiheuttamalle meluvyöhykkeelle. Melualueille ei tule 
osoittaa asumista tai muita ympäristöhäiriöille herkkiä toimintoja. Mielipiteessä 
kyseessä oleva Vähäkummalan tilan osa sijoittuu tämän takia osayleiskaavakartalla 
osittain ympäristöhäiriöitä puskuroivalle työpaikka-alueelle (TP) ja osin 
pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP). Alueen tarkempi toteutuminen tutkitaan 
myöhemmin asemakaavatyön yhteydessä. 

RAKENNUSSUOJELU 

4b. Friisilän tilan aittarakennuksen suojelun toteuttaminen ei mielestämme 
käy selkeästi ilmi osayleiskaavaluonnoksesta. 

4. Virtanen ja 
Rajala, Tuulila 
(680-410-8-
65) 

Vastine: 

 Friisilän aittarakennus merkitään osayleiskaavan kaavakarttaan kohdemerkinnällä 
suojeltavaksi rakennukseksi. 

 

LUONNONSUOJELU 

4c. Luonnoksessa ei ole mitenkään tuotu esiin Friisilän tilan talouskeskuksesta 
luoteeseen sijaitsevaa luonnonsuojelullisesti arvokasta jo vuosia hoidettua 
ketoaluetta (ketoalueelle on tietojemme mukaan yhteistyössä ELY-
keskuksen kanssa hiljattain laadittu hoitosuunnitelma) eikä esitetty sen 
säilymisen turvaavia kaavamääräyksiä.  

Mielipiteen liite: Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta (2.5.2005, 
351/122/2000) ”Entisen niittyalueen palauttaminen ns. katajakedoksi / 
Kuntalaisaloite 

4. Virtanen ja 
Rajala, Tuulila 
(680-410-8-
65) 

Vastine: 

 Osayleiskaavaehdotukseen tarkistetaan mielipiteessä mainittu katajaketo 
kohdemerkinnällä.  

 

 

	
































