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Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos

596/10.1002.100203/2017

KELA § 93 
 
 Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen

si säl tyy Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2017 (KH hyv.
9.1.2017 § 5).

 Suunnittelualue sijoittuu Raahen keskustan läheisyyteen, Raahen
kau pun gin 30. kaupunginosaan, Pitkänkarin alueelle, Kau pun gin lah-
den (Pikkulahden) rantaan.  Asemakaava koskee Raahen kaupungin
30. kaupunginosan osaa tilasta Lahjoitusmaa 678-402-1-50. Ase ma-
kaa van muutos koskee Raahen kaupungin 31. kaupunginosan kiin-
teis tö jä 1-9901-0, 1-9903-0, 2-9901-0, 2-9903-0, 3-9901-0, 3-9903-0,
4-9902-0, 5-9901-0, 11-9901-0, 11-9903-0 ja 11-9909-0.

 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 42,5 ha, josta vesialuetta on noin
18,5 ha ja maa-aluetta noin 24 ha. Suunnittelualue on Raahen kau-
pun gin omistuksessa. 

 Asemakaavan laatimisen tavoitteena on laatia Pikkulahden alueelle
vir kis tys pai not tei nen asemakaava siten, että Raahen keskeisten taa-
ja ma-aluei den osayleiskaavassa osoitetut asuntoaluevaraukset su-
pis tu vat ja virkistysalueet lisääntyvät kaupunginhallituksen 31.3.2014
§ 142 tekemän päätöksen mukaisesti. 

 Suunnittelutyö tapahtuu kilpailutuksen kautta Raahen kaupungin oh-
jaa ma na ja valvomana konsulttityönä. Osallisten toiveita ja tavoitteita
kar toi te taan työn alkuvaiheessa yleisötilaisuuksissa sekä asu kas ky-
se lyil lä.

 Asemakaavatyö jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vai-
hees sa laaditaan Pikkulahden (Kaupunginlahdenrannan) alueelle vir-
kis tys-, liikunta-  ja puistosuunnitelma. Toisessa vaiheessa laaditaan
Pik ku lah den asemakaava ja asemakaavan muutos, joka pohjautuu
laa dit tuun Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelmaan.

 Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa Raahen keskeisten
taa ja ma-aluei den osayleiskaavassa (KV hyv. 11.4.2007) virkistys- ja
ve si alu eek si sekä pientalojen ja julkisten palvelujen alueeksi, joka on



RAAHEN  KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA                     2

KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 93 13.12.2017
KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 40 09.04.2019
KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 4 14.01.2020
KAUPUNGINHALLITUS § 27 03.02.2020
KAUPUNGINHALLITUS § 107 20.04.2020
KAUPUNGINVALTUUSTO § 20 15.06.2020

Raa hen Vanhan kaupungin vaikutuspiirissä. Alueella on säilytettäviä
ym pä ris tö ar vo ja, arvokasta maisema-aluetta ja luonnonympäristöä
se kä valtakunnallisesti tai paikallisesti arvokasta aluetta.

 Asemakaavatyön pohjaksi on laadittu Kaupunginlahden kaavarunko,
jo ka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 31.3.2014 § 142. 

 Kaavoitusmenettelyyn sisältyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on valmistunut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja
täy den ne tään tarpeen mukaan kaavoitusprosessin aikana.     

 
 Asia esitellään kokouksessa.

 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 30.11.2017.2017,liite 1/10

 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):
 
 kehittämislautakunta
 

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (lii te
1/10)

 ilmoittaa asemakaavan laatimisen vireille tulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta Raahelaisessa,
kau pun gin internetsivuilla ja teknisen keskuksen il moi tus tau lul la

 ilmoittaa asemakaavan laatimisen vireille tulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta postitse suun nit-
te lu alu eel la sijaitseville vuokralaisille  sekä suun nit te lu alu ee-
seen rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja vuokralaisille.

  
 Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esitteli
asiaa kokouksessa.
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KELA § 40 Akm 240 Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnos
ja Pik ku lah den puisto-, virkistys-, ja liikuntasuunnitelma ovat val mis tu-
neet.

 Asemakaavan muutosluonnos perustuu voimassa olevaan Raahen
kes keis ten taajama-alueiden osayleiskaavaan, kaupunginlahden kaa-
va run koon, Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja liikuntasuunnitelmaan
se kä osal li sil ta saatuun kehityspalautteeseen ja asukaskyselyyn. Akm
240: Pik ku lah den asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan
puis to- ja vir kis tys sekä liikuntapainotteisesti. 

 Pikkulahden alueen suunnittelussa huomioidaan erityisesti ja lan kul ki-
jat ja kevyenliikenteen yhteyksien kehittäminen, uusi kevyen lii ken-
teen sil ta yh teys mantereelta Maafantin saareen ja mahdollistetaan
es tee tön liik ku mis ym pä ris tö Pikkulahden ympäri.

 Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa Raahen keskeisten
taa ja ma-aluei den osayleiskaavassa (KV hyv. 11.4.2007) virkistys- ja
ve si alu eek si sekä pientalojen ja julkisten palvelujen alueeksi, joka on
Raa hen Vanhan kaupungin vaikutuspiirissä. Alueella on säilytettäviä
ym pä ris tö ar vo ja, arvokasta maisema-aluetta ja luonnonympäristöä
se kä val ta kun nal li ses ti tai paikallisesti arvokasta aluetta.

 
 Asemakaavatyö jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vai-

hees sa laaditaan Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja lii kun ta suun ni tel-
ma. Toi ses sa vaiheessa laaditaan Pikkulahden asemakaava ja ase-
ma kaa van muutos, joka pohjautuu laadittuun Pikkulahden puisto-, vir-
kis tys-, ja lii kun ta suun ni tel maan.

 Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja liikuntasuunnitelman laatii Plaana
Oy. Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen vastaa asemakaavan muutoksen
laa din nas ta. Kaupungin kaavoitusyksikkö ohjaa ja valvoo suun nit te-
lua.

 
 Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kaa va-

kart ta, kaavamerkinnät- ja määräykset, luonnos 9.4.2019, liite 1/4

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 9.4.2019, liite 2/4

 Osallistamisviikon yhteenveto, liite 3/4

 Asukaskyselyn yhteenveto, liite 4/4

 Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja liikuntasuunnitelma, 9.4.2019, liite
5/4
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 Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kaa va-
se los tus, luonnos 9.4.2019, liite 6/4

 Kaavoituskonsultti, arkkitehti Satu Fors (Arkkitehtitoimisto Luk ka roi-
nen Oy) esittelee asian kokouksessa.

 Valmistelija: kaavasuunnittelija Mathias Holmén

 
 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):
 
 kehittämislautakunta

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päi vi-
tet ty 9.4.2019, liite 2/4

 merkitsee tiedoksi osallistamisviikon ja asukaskyselyn yh teen-
ve dot, liitteet 3/4 ja 4/4

 hyväksyy Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja liikuntasuunnitelman
luon nok sen, liite 5/4

 hyväksyy Akm 240: Pikkulahden asemakaavan ja ase ma kaa-
van muu tos luon nok sen liitteiden 1/4 ja 6/4 mukaisesti

 asettaa Akm 240: Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan
muu tos luon nok sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti jul ki-
ses ti nähtäville 45 vrk ajaksi Raahen kaupungin teknisen kes-
kuk sen il moi tus tau lul le ja kaupungin internetsivuille, yhdessä
Pik ku lah den puis to-, virkistys-, ja liikuntasuunnitelman kanssa.

 pyytää Akm 240: Pikkulahden asemakaavan muu tos luon nok-
ses ta lau sun not Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
pä ris tö kes kuk sel ta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh jois-Poh-
jan maan mu seol ta, Museovirastolta, Jokilaaksojen pe las tus lai-
tok sel ta, Raa hen Energia Oy:ltä, Raahen Vesi Oy:ltä, Elisa
Oyj:l tä, DNA Oyj:l tä ja Telia Finland Oyj:ltä.

 ilmoittaa Akm 240: Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan
muu tos luon nok sen ja Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja lii kun ta-
suun ni tel man nähtävillä olosta Raahelaisessa, kaupungin in ter-
net si vuil la ja teknisen keskuksen ilmoitustaululla
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 ilmoittaa Akm 240: Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan
muu tos luon nok sen ja Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja lii kun ta-
suun ni tel man nähtävillä olosta postitse suunnittelualueella si jait-
se vil le vuokralaisille sekä suunnittelualueeseen rajautuvien kiin-
teis tö jen omistajille ja vuokralaisille.

 järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Raahen Kaup pa por-
va rin Fregattisalissa lauantaina 11.5.2019 klo 12 - 16, jossa
Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muu tos-
luon nos ja Pik ku lah den puisto-, virkistys-, ja lii kun ta suun ni tel-
man luonnos esi tel lään. Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus
tu tus tua suun ni tel maan myös virtuaalisesti, yhteistyössä Outo
Ar ca den kanssa.

 Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsi Ylisirniö saapui kokoukseen asian
esit te lyn aikana klo 15.12.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että konsultti Satu Fors ja kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo esittelivät asiaa kokouksessa. Satu Fors poistui ko-
kouk ses ta asian käsittelyn jälkeen klo 15.47.

KELA § 4 Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus
ja Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja liikuntasuunnitelman ehdotus
ovat val mis tu neet.

 Asemakaavan muutosluonnos oli MRL 62 §:n mukaisesti julkisesti
näh tä vil lä 15.4. – 31.5.2019. Asemakaavan muutosluonnos esiteltiin
ylei sö ti lai suu des sa Tapahtumatalo Raahen Fregattisalissa 11.5.2019.

 
 Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydettiin lausunnot vi ran omai sil-

ta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnittelu koskee.

 Lausuntonsa ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus,  Poh-
jois-Poh jan maan museo (arkeologinen kulttuuriperintö, mai se ma-alu-
eet ja rakennettu kulttuuriympäristö), Museovirasto, Jokilaaksojen pe-
las tus lai tos, Raahen kaupunki lupa- ja valvontajaosto, Raahen kau-
pun ki liikuntatoimi, Raahen Energia Oy, Raahen Vesi Oy ja Telia Fin-
land Oyj.

 Asemakaavaluonnoksesta annettiin 4 mielipidettä.

 Asemakaavan muutosehdotus perustuu voimassa olevaan Raahen
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kes keis ten taajama-alueiden osayleiskaavaan, kaupunginlahden kaa-
va run koon, Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja liikuntasuunnitelmaan,
ym pä ris tö sel vi tyk seen sekä osallisilta saatuun kehityspalautteeseen,
asu kas ky se lyyn sekä kaavan valmisteluvaiheen nähtävillä olon ai ka-
na saatuun palautteeseen (mielipiteet ja viranomaislausunnot) sekä
kaa van laa ti jan vastineisiin. 

 
 Kaavoituskonsultti, arkkitehti Satu Fors (Arkkitehtitoimisto Luk ka roi-

nen Oy) esittelee asian kokouksessa.

 2. viranomaisneuvottelun muistio, 28.10.2019, liite 1/4

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 14.1.2020, liite 2/4

 Raahe – Pitkäkari – Pikkulahti 2018 ympäristöselvitys liitteineen, liite
3/4

 Valmisteluvaiheen osallistamisviikon yhteenveto, 14.1.2020, liite 4/4

 Kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mie li pi tei-
siin, 14.1.2020, liite 5/4

 Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja liikuntasuunnitelma, ehdotus
5.12.2019, liite 6/4

 Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kaa va-
se los tus, ehdotus 14.1.2020, liite 7/4 

 Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kaa va-
kart ta, kaavamerkinnät- ja määräykset, ehdotus 14.1.2020, liite 8/4

 Valmistelija: kaavasuunnittelija Mathias Holmén

 Päätösesitys (kaavoituspäällikkö Syrjäpalo):

 kehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle:

 merkitään tiedoksi 2. viranomaisneuvottelun muistio,
28.10.2019, liite 1/4

 merkitään tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päi vi tet-
ty 14.1.2020, liite 2/4
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 merkitään tiedoksi Raahe-Pitkäkari-Pikkulahti 2018 ym pä ris tö-
sel vi tys liitteineen 31.12.2018, liite 3/4

 merkitään tiedoksi valmisteluvaiheen osallistamisviikon yh teen-
ve to, 14.1.2020, liite 4/4

 hyväksytään kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau sun-
toi hin ja mielipiteisiin, 14.1.2020, liite 5/4

 hyväksytään Raahen Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja lii kun ta-
suun ni tel man ehdotus, 5.12.2019, liite 6/4

 hyväksytään Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja ase ma kaa-
van muutosehdotus, 14.1.2020, liitteiden 7/4 ja 8/4 mukaisesti

 asetetaan Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan
muu tos eh do tus MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti
näh tä vil le 30 vrk ajaksi Raahen kaupungin teknisen keskuksen
il moi tus tau lul le (Ruskatie 1 Pattijoki) ja kaupungin in ter net si vuil-
le, yhdessä Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja lii kun ta suun ni tel-
man ehdotuksen kanssa.

 pyydetään Akm 240: Pikkulahden asemakaavan muu tos eh do-
tuk ses ta lausunnot MRA 28 §:n mukaisesti Poh jois-Poh jan-
maan elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh-
jois-Poh jan maan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Mu seo-
vi ras tol ta, Jo ki laak so jen pelastuslaitokselta, Raahen kaupungin
lu pa- ja val von ta jaos tol ta, Raahen kaupungin liikuntatoimelta,
Raa hen Ener gia Oy:ltä, Raahen Vesi Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä, DNA
Oyj:l tä ja Te lia Finland Oyj:ltä.

 ilmoitetaan Akm 240: Pikkulahden asemakaavan ja ase ma kaa-
van muutosehdotuksen ja Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja lii-
kun ta suun ni tel man ehdotuksen nähtävillä olosta Raa he lai ses-
sa, Raa hen kaupungin teknisen keskuksen ilmoitustaululla
(Rus ka tie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla.

 ilmoitetaan Akm 240: Pikkulahden asemakaavan ja ase ma kaa-
van muutosehdotuksen ja Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja lii-
kun ta suun ni tel man ehdotuksen nähtävillä olosta postitse suun-
nit te lu alu eel la sijaitseville vuokralaisille sekä suun nit te lu alu ee-
seen rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja vuokralaisille.

 järjestetään avoin yleisötilaisuus asemakaavan muu tos eh do tuk-
sen nähtävillä olon aikana. 
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 Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen seuraavin teknisin li säyk-
sin: asemakaavakarttaan lisätään puuttuvat kaupunginosarajat, ha-
vain ne ku va päivitetään ja puisto- ja viristysaluesuunnitelmaan päi vi te-
tään ajantasainen suunnitelma Kaupunginlahdenrannan ase ma kaa-
vas ta. 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Satu Fors esitteli asiaa kokouksessa ja
pois tui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18.12.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Mathias Holmén poistui kokouksesta
asian käsittelyn jälkeen klo 18.15.

KH § 27 2. viranomaisneuvottelun muistio, 28.10.2019, liite 1/4

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 14.1.2020, liite 2/4

 Raahe – Pitkäkari – Pikkulahti 2018 ympäristöselvitys liitteineen, liite
3/4

 Valmisteluvaiheen osallistamisviikon yhteenveto, 14.1.2020, liite 4/4

 Kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mie li pi tei-
siin, 14.1.2020, liite 5/4

 Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja liikuntasuunnitelma, ehdotus
5.12.2019, liite 6/4

 Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kaa va-
se los tus, ehdotus 14.1.2020, liite 7/4 

 Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kaa va-
kart ta, kaavamerkinnät- ja määräykset, ehdotus 14.1.2020, liite 8/4

 Valmistelija: kaavasuunnittelija Mathias Holmén

 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala): 

 kaupunginhallitus

 merkitsee tiedoksi 2. viranomaisneuvottelun muistion,
28.10.2019, liite 1/4

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päi vi-



RAAHEN  KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA                     9

KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 93 13.12.2017
KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 40 09.04.2019
KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 4 14.01.2020
KAUPUNGINHALLITUS § 27 03.02.2020
KAUPUNGINHALLITUS § 107 20.04.2020
KAUPUNGINVALTUUSTO § 20 15.06.2020

tet ty 14.1.2020, liite 2/4

 merkitsee tiedoksi Raahe-Pitkäkari-Pikkulahti 2018 ym pä ris tö-
sel vi tyk sen liitteineen 31.12.2018, liite 3/4

 merkitsee tiedoksi valmisteluvaiheen osallistamisviikon yh teen-
ve don, 14.1.2020, liite 4/4

 hyväksyy kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau sun toi-
hin ja mielipiteisiin, 14.1.2020, liite 5/4

 hyväksyy Raahen Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja lii kun ta-
suun ni tel man ehdotuksen, 5.12.2019, liite 6/4

 hyväksyy Akm 240: Pikkulahden asemakaavan ja ase ma kaa-
van muutosehdotuksen, 14.1.2020, liitteiden 7/4 ja 8/4 mu kai-
ses ti

 asettaa Akm 240: Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan
muu tos eh do tuk sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti jul ki-
ses ti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kaupungin teknisen kes-
kuk sen ilmoitustaululle (Ruskatie 1 Pattijoki) ja kaupungin in ter-
net si vuil le, yhdessä Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja lii kun ta-
suun ni tel man ehdotuksen kanssa

 pyytää Akm 240: Pikkulahden asemakaavan muu tos eh do tuk-
ses ta lausunnot MRA 28 §:n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan
elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh jois-Poh jan-
maan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Museovirastolta,
Jo ki laak so jen pelastuslaitokselta, Raahen kaupungin lupa- ja
val von ta jaos tol ta, Raahen kaupungin liikuntatoimelta, Raahen
Ener gia Oy:ltä, Raahen Vesi Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä, DNA Oyj:ltä ja
Te lia Finland Oyj:ltä

 ilmoittaa Akm 240: Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan
muu tos eh do tuk sen ja Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja lii kun ta-
suun ni tel man ehdotuksen nähtävillä olosta Raahelaisessa,
Raa hen kaupungin teknisen keskuksen ilmoitustaululla (Rus ka-
tie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla

 ilmoittaa Akm 240: Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan
muu tos eh do tuk sen ja Pikkulahden puisto-, virkistys-, ja lii kun ta-
suun ni tel man ehdotuksen nähtävillä olosta postitse suun nit te lu-
alu eel la sijaitseville vuokralaisille sekä suunnittelualueeseen ra-
jau tu vien kiinteistöjen omistajille ja vuokralaisille
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 järjestää avoimen yleisötilaisuuden asemakaavan muu tos eh do-
tuk sen nähtävillä olon aikana.

 Kaupunginhallitus: Liisa Lumijärvi esitti, että päätökseen lisätään
koh ta "Pikkulahden puis to-, virkistys- ja lii kun ta suun ni tel ma eh do tuk-
ses ta edellytetään tar kem paa toteuttamis- ja kustannussuunnitelmaa,
jo ka pohjautuu tu le vien vuosien talouden sallimiin rajoihin." Aimo
Karp pi nen kannatti esi tys tä. 

 Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen ja Liisa Lumijärven te ke-
män lisäysesityksen yksimielisesti.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että konsultti Satu Fors (Lukkaroinen Ark ki teh-
dit Oy), kaavasuunnittelija Mathias Holmén, kaavoituspäällikkö Anu
Syr jä pa lo sekä kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen esittelivät
asiaa kaupunginhallitukselle kokouksessa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Risto Heinonen saapui tämän asian kä sit-
te lyn aikana klo 17.20.

KH § 107 Asemakaavan muutosehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mu kai-
ses ti julkisesti nähtävillä 10.2. - 10.3.2020. Asemakaavan muu tos eh-
do tus esiteltiin yleisötilaisuudessa 22.2.2020.

 Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydettiin lausunnot vi ran omai sil-
ta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnittelu koskee.

 Lausuntonsa ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Poh-
jois-Poh jan maan museo (arkeologia, rakennettu kulttuuriympäristö),
Mu seo vi ras to, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Raahen kaupunki lupa- ja
val von ta jaos to, Raahen kaupunki liikuntatoimi, Raahen Energia Oy,
Raa hen Vesi Oy, Maankäyttö- ja mittaus, Kuntatekniikka ja Telia Fin-
land Oyj.

 Asemakaavaehdotuksesta annettiin 3 muistutusta.

 Lausunnot ja muistutukset on otettu huomioon kaavanlaatijan vas ti-
neis sa esitetyllä tavalla. Asemakaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset
ovat kaavateknisiä ja sen laatuisia, ettei kaavaehdotusta tarvitse
aset taa uudelleen nähtäville.

 Kaavoituskonsultti, arkkitehti Satu Fors (Arkkitehtitoimisto Luk ka roi-
nen Oy) esittelee asian kokouksessa etäyhteyden avulla.
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 Kaavanlaatijan vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muis tu tuk-
siin, 20.4.2020, liite 1/4

 Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kaa va-
se los tus, 20.4.2020, liite 2/4

 Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kaa va-
kart ta, kaavamerkinnät ja -määräykset, 20.4.2020, liite 3/4

 Valmistelija: kaavasuunnittelija Mathias Holmén

 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala): 

 kaupunginhallitus 

 hyväksyy kaavanlaatijan vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin
ja muistutuksiin, 20.4.2020, liite 1/4

 hyväksyy vastineiden pohjalta asemakaavaan tehdyt kaa va tek-
ni set tarkistukset ja toteaa, että muutokset ovat niin vähäisiä,
ett ei vät ne aiheuta kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville aset-
ta mis ta (MRA 32§)

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,

 hyväksytään Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja ase ma kaa-
van muutos, 20.4.2020, liitteiden 2/4 ja 3/4 mukaisena

 Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat:

 Raahen kaupungin 30. kaupunginosan korttelit 3032 - 3035 se-
kä niihin liittyvät katu-, pysäköinti-, viher-, puisto- ja vesialueet

 Asemakaavan muutoksella poistuvat:

 Osa Raahen kaupungin 1., 2. ja 3. kaupunginosan puisto- ja ka-
tu aluet ta, 3. kaupunginosan kortteli 9a, 4. kaupunginosan kort-
te lit 13a, 13b sekä katuaukio / torialuetta ja osa katualuetta, osa
5. kau pun gin osan katualuetta, 11. kaupunginosan LP-aluetta,
osa puis to- ja katualuetta sekä osa 30. kaupunginosan
katualuetta.

 (Kaavalla kumoutuvat asemakaavan osa-alueet neljän eri kaa-
van osalta: Ak 41, 31.1.1967, Ak 49, 20.7.1972, Akm 95,
14.3.1986 ja Akm 202, 14.5.2008).
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 Sitovalla tonttijaolla muodostuvat:

 Raahen kaupungin 30. kaupunginosan korttelin 3032 tontti 1,
kort te lin 3033 tontti 1, korttelin 3034 tontit 1 ja 2, korttelin 3035
tont ti 1.

 Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin  pöytäkirjaan, että kaavakonsultti Satu Fors, kaa va suun nit-
te li ja Mathias Holmén ja kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esittelivät
asiaa.

KV § 20 Kaavanlaatijan vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muis tu tuk-
siin, 20.4.2020, liite 1/4

 Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kaa va-
se los tus, 20.4.2020, liite 2/4

 Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kaa va-
kart ta, kaavamerkinnät ja -määräykset, 20.4.2020, liite 3/4

 Päätösesitys (kaupunginhallitus): 

 kaupunginvaltuusto

 hyväksyy Akm 240: Pikkulahden asemakaavan ja
asemakaavan muu tok sen, 20.4.2020, liitteiden 2/4 ja 3/4
mukaisena

 Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat:

 Raahen kaupungin 30. kaupunginosan korttelit 3032 - 3035 se-
kä niihin liittyvät katu-, pysäköinti-, viher-, puisto- ja vesialueet

 Asemakaavan muutoksella poistuvat:

 Osa Raahen kaupungin 1., 2. ja 3. kaupunginosan puisto- ja ka-
tu aluet ta, 3. kaupunginosan kortteli 9a, 4. kaupunginosan kort-
te lit 13a, 13b sekä katuaukio / torialuetta ja osa katualuetta, osa
5. kau pun gin osan katualuetta, 11. kaupunginosan LP-aluetta,
osa puis to- ja katualuetta sekä osa 30. kaupunginosan
katualuetta.

 (Kaavalla kumoutuvat asemakaavan osa-alueet neljän eri kaa-
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van osalta: Ak 41, 31.1.1967, Ak 49, 20.7.1972, Akm 95,
14.3.1986 ja Akm 202, 14.5.2008.)

 Sitovalla tonttijaolla muodostuvat:

 Raahen kaupungin 30. kaupunginosan korttelin 3032 tontti 1,
kort te lin 3033 tontti 1, korttelin 3034 tontit 1 ja 2, korttelin 3035
tont ti 1.

 Kaupunginvaltuusto: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavakonsultti Satu Fors,
kaavasuunnittelija Mathias Holmén  ja kaavoituspäällikkö Anu
Syrjäpalo esittelivät asiaa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että vasemmistoliiton puheenvuoron asiasta
käytti Katja Hänninen. Puheenvuoro liitettiin pöytäkirjaan

 Merkittiiin pöytäkirjaan, että Hanna-Leena Mattila poistui tämän asian
käsittelyn aikana klo 17.00. Matti Laurila saapui kokoukseen samalla
hänen tilalleen.

 

 Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa 

 16.6.2020
   


