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Akm 242: Vanhan kaupungin asemakaavan muutos

780/10.1002.100203/2018

KELA § 127 Vanhan kaupungin asemakaavan muuttaminen on tuotu vireille kaa-
voi tus oh jel mas sa 2018. Kaupunginhallitus hyväksyi 12.2.2018 § 27
tar kis te tun kaavoitusohjelman, johon asemakaavan muuttaminen
Raa hen Vanhassa kaupungissa sisältyy.

 Suunnittelualueella on voimassa kv 11.4.2007 § 20 hyväksytty Raahe
2030 - Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Ase ma kaa van-
muu tos laaditaan voimassa olevan yleiskaavan pohjalta. Ase ma kaa-
van muu tos laaditaan ottaen lisäksi huomioon maakuntakaava ja
muut maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä edellytetyt si säl tö vaa ti-
muk set. Asemakaavanmuutosalue voidaan maankäyttö- ja ra ken nus-
lain 50 §:n mukaisesti jakaa useampiin muutosalueisiin, joiden suun-
nit te lu etenee vaiheittain. Alustavasti vaiheteemat ovat 1. Kadut ja
ylei set alueet, 2. Rakennussuojelu ja asuminen sekä 3. Elinkeinojen
po ten ti aa li. Jokainen vaihe tuodaan vireille erikseen. Laadittavilla vai-
heil la muodostetaan Akm 242: Vanhan kaupungin ase ma kaa van-
muu tos.

 Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu aluevarausmerkinnöillä
AP = pientalovaltainen asuntoalue, C = keskustatoimintojen alue,
pää kes kus, PY = julkisten palvelujen alue ja V = virkistysalue. AP-alu-
eet on osoitettu lisäksi merkinnällä /s = alue, jolla ympäristö säi ly te-
tään. C-aluetta koskee tiivistämis-/eheyttämistarve. Alue on poh-
jois-ete lä suun tais ten kokoojakatujen välissä. Alueen keskeinen lä pi-
kul ku reit ti kuuluu Raahen laatukäytävään (lk). Suunnittelualue on
yleis kaa vas sa pääosin valtakunnallisesti tai paikallisesti arvokas alue.

 Alue on kulttuuriympäristönä erityisen arvokas. Se on Val ta kun nal li-
ses ti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY -kohde, Raahen
Pek ka to ri ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit. Museovirasto on
vuon na 2009 inventoinut RKY-luettelon kuvaamaan valtakunnallisten
aluei den käyt tö ta voit tei den erityistavoitetta.

 Asemakaavan muutos koskee Raahen Vanhan Kaupungin 1.-4. kau-
pun gin osien korttelialueita, 5. kaupunginosan Koulukatuun rajautuvia
kort te li aluei ta ja 15. kaupunginosan korttelia 55 sekä niihin liittyviä ka-
tu- ja puistoalueita.

 Asemakaava on esitetyllä muutosalueella vanhentunut tai se ei ase-
ma kaa van hyväksymisen jälkeisten muutosten takia ole enää ajan ta-
sai nen. Suunnittelualueella on pääasiallisesti voimassa asemakaavat
Akm 90, Akm 95 ja Akm 100, jotka ohjaavat rakentamista ja toi men pi-
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tei tä historiallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Osalla aluetta
on vielä voimassa kaupungin taajama-alueen laajentumisvaiheisiin
liit ty vät asemakaavat Ak 2, Ak 13, Ak 33 ja Ak 71 sekä keskustan uu-
dis ta mi sek si laadittu asemakaavanmuutos Ak 41. Alueelle on lisäksi
laa dit tu ennen vuotta 2000 (MRL voimaantulo) hyväksyttyjä ase ma-
kaa van muu tok sia, jotka ovat Akm 133, Akm 134 ja Akm 135.

 Alueelle on laadittu uudempia asemakaavoja, jotka on hyväksytty
vuo den 2005 jälkeen. Uudempia kuin 13 vuotta ovat kaavat Akm 182,
Akm 183 ja Akm 184. Myös niiden osalta asemakaavan merkinnät tu-
lee tarkistaa tasapuolisesti vastaamaan Vanhan kaupungin alueen
ra ken ta mi sel le asetettavia tavoitteita sekä muutosten osalta vas taa-
maan nykytilannetta. Akm 223 alueella oleva osa Palokunnankatua
lii te tään laadittavan kaavan alueeseen asemakaavatilanteen sel kiyt-
tä mi sek si.

 Suunnittelualueella on vireillä Akm 229: Raahen kaupungin 3. kau-
pun gin osan korttelin 9 tontin 12 asemakaavan muutos (Bio Hu vi myl-
lyn tontti). Asiaa on käsitelty viimeksi 15.5.2014, jolloin tekninen lau-
ta kun ta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja ar vioin ti-
suun ni tel man nähtävilläolosta. Akm 229:n osalta suun nit te lu ky sy myk-
siä ratkaistaan nyt laadittavalla asemakaavanmuutoksella. Akm 229
pro ses si keskeytyy, mutta se jää edelleen vireille nyt käynnistyvän
kaa va muu tos pro ses sin ajaksi.

 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 32,65 hehtaaria.

 Suunnittelun tavoitteena on ratkaista aluekokonaisuuden ra ken nus-
kan nan suojelua koskevat kysymykset sekä mahdollisuudet li sä ra-
ken ta mi seen. Alue osoitetaan asemakaavalla yleiskaavan mukaisesti
pää osin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolle saa lisäksi sijoittaa
ym pä ris tö häi riö tä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja.
Ase ma kaa voi tuk ses sa huomioidaan alueella olevat julkiset palvelut.

 Suunnittelutyö tapahtuu konsulttityönä. Asemakaavanmuutoksen laa-
ti mi ses ta käynnistetään tarjouspyyntömenettely.

 Asemakaavatyössä tullaan hyödyntämään aiempi, muun muassa
ase ma kaa vo ja Akm 90, Akm 95, Akm 100, Akm 182, Akm 183 ja
Akm 184 sekä yleiskaavaa varten koottu, selvitysaineisto.

 Kunkin vaiheen kaavaluonnos- ja ehdotusvaiheessa järjestetään ase-
ma kaa vaa koskeva yleisötilaisuus.

 Asemakaavanmuutoksen laadinta edellyttää maankäyttö- ja ra ken-
nus lain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon määräämistä alueelle. Ky-
sei nen pykälä sisältää MRL 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen.
Laa dit ta vas sa kaavoitusohjelmassa 2019 todetaan, että "alue on tar-
peen hakea ehdolliseen rakennuskieltoon erityisesti purkamisen ja
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uu dis ra ken ta mi seen verrattavan rakentamisen osalta kaavan laa din-
nan ajaksi".

 Ehdollisella rakennuskiellolla tulee kieltää MRL 53 §:n nojalla:
 purkaminen ja
 muu rakentaminen paitsi:

  - olemassa olevan rakennuksen säilymiselle välttämätön
  vähäinen kun nos ta mi nen ja korjausrakentaminen sekä
  - olemassa olevan rakennuksen ylläpitämiseksi 
  välttämättömät huol to toi met ja korjausrakentaminen.

 Erityisestä syystä MRL 171 § mukaisesti hyväksyttävin maan-
käy töl li sin perustein voidaan lupa rakentamiselle tai toi men pi-
teel le hyväksyä poik kea mis me net te ly nä ehdollisen ra ken nus-
kiel lon estämättä.

Suunnittelualueen voimassa olevan asemakaavan ajanmukaisuuden
ar vioin ti, liite 1/6

Rakennuskieltoalueen rajaus kartalla, liite 2/6

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2018, liite 3/6

 Asia esitellään kokouksessa.

Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Järvinen

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kehittämislautakunta

 pyytää kaupunginhallitusta toteamaan asemakaava suun nit te lu-
alu eel la vanhentuneeksi (liite 1/6)

 esittää kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 53
§:n mukaisen rakennuskiellon hyväksymistä esitetyin poik keuk-
sin asemakaavanmuutoksen suunnittelualueelle (liite 2/6)

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 3/6)

 ilmoittaa Raahen Vanhan kaupungin asemakaavan vi reil le tu los-
ta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta
Raa he lai ses sa, teknisen keskuksen ilmoitustaululla ja kau pun-
gin verkkosivuilla

 päättää, että asemakaavan vireilletulosta sekä osal lis tu mis- ja
ar vioin ti suun ni tel man nähtävillälosta lähetetään kirjallinen il moi-
tus suun nit te lu alu eel la sijaitsevien kiinteistöjen  maan omis ta jil le
väes tö tie to jär jes tel män mukaisesti.
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 kehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 todetaan asemakaava suunnittelualueella vanhentuneeksi (liite
1/6)

 hyväksytään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukainen ra-
ken nus kiel to esitetyin poikkeuksin asemakaavanmuutoksen
suun nit te lu alu eel le (liite 2/6).

Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Peltoniemi ja Antero Aulakoski
pois tui vat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (Intressijääviys, asun-
to-osak keen omistaja).

 Merkittiin pöytäkirjaan, että varapuheenjohtaja Marina Alapere toimi
ko kouk sen puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavasuunnittelija Outi Järvinen esittteli
asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo
18.57.

KH § 5 Suunnittelualueen voimassa olevan asemakaavan ajanmukaisuuden
ar vioin ti, liite 1/5.

Rakennuskieltoalueen rajaus kartalla, liite 2/5.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2018, liite 3/5.

 Asia esitellään kokouksessa.

Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Järvinen.

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kaupunginhallitus

 toteaa asemakaavan suunnittelualueella vanhentuneeksi (liite
1)

 hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen ra ken-
nus kiel lon esitetyin poikkeuksin asemakaavanmuutoksen suun-
nit te lu alu eel le (liite 2).
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Kaupunginhallitus:  Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Pekka Poukkula ja Tarja Ollanketo pois-
tui vat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (intressijääviys, kiinteistön
omis tus).

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esitteli
asiaa kokouksessa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Jaana Hautamäki saapui asian esittelyn
ai ka na ja varajäsen Virpi Aho poistui samalla klo 17.40.

Jakelu kaavoitus 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muk sen. Päätökseen

ei saa ha kea muutosta valittamalla tuo mio is tui meen.

Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai etuun

pää tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saan nis ta.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava Raahen kaupungin kirjaamoon mää rä ajan vii mei se-
nä päi vä nä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä, seit se-
män päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä. Käy tet täes sä tavallista sähköistä tie dok-
si an toa katsotaan asianosaisen saa neen tiedon päätöksestä kol man te na päivänä
vies tin lähettämisestä, joll ei muuta näytetä.

 Kunnan jäsenen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
sii tä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleisessä tietoverkossa 16.1.2019.

 Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti mus ajan vii-
mei nen päi vä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va pun päi vä, joulu- tai ju han nus aat to
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen teh dä ensimmäisenä ar ki päi vä nä sen jäl-
keen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Raahen kau pun gin hal li tus.
 Postiosoite: PL 62, 92101 RAAHE
 Käyntiosoite: Rantakatu 50, 92100 RAAHE
 Sähköpostiosoite: kirjaamo@raahe.fi
 Faksinumero: 08 439 3198
 Puhelinnumero: 08 439 3111
 Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt tää vaa ti muk-
sen kir jal li ses ta muodosta.

 Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, pos ti osoi te ja
pu he lin nu me ro. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan an taa tiedoksi sähköisenä vies-
ti nä, yhteystietona pyydetään il moit ta maan myös säh kö pos ti osoi te.

Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Raahen kau pun gin kir jaa-
mos ta.

 Postiosoite: PL 62, 92101 RAAHE
 Käyntiosoite: Rantakatu 50, 92100 RAAHE
 Sähköpostiosoite: kirjaamo@raahe.fi
 Faksinumero: 08 439 3198
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 Puhelinnumero: 08 439 3111
 Raahen kaupungin kirjaamon aukioloaika: klo 9-15.


