
RAAHEN  KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA                     1

KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 94 13.12.2017
KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 122 29.10.2019

Ak 215: Kaupunginlahdenrannan asemakaava

3727/50.501/2010

KELA § 94 Kaupunginlahdenrannan asemakaavan laatiminen sisältyy Raahen
kau pun gin 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) länsirannalle. Asemakaava koskee Raahen kau-
pun gin 30. kaupunginosan kiinteistöjä 678-402-1-50 ja 678-402-1-51.
Ase ma kaa van muutos koskee Raahen kaupungin 30. kaupunginosan
kiin teis tö jä 678-30-9901-0 ja 678-30-9903-0.

 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16 ha. Alue on Raahen kau pun-
gin omistuksessa.

 Asemakaavan laatimisen tavoitteena on lisätä Raahen kaupungin
mo ni puo lis ta tonttitarjontaa ja kehittää kaupunkiympäristöön sijoittuva
me rel li nen ja luonnonläheinen kaupunkirakennetta täydentävä asun-
to alue ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus Kaupunginlahdenrannan
(Pik ku lah ti) ja Pitkänkarin alueelle.

 Suunnittelualue tapahtuu kilpailutuksen kautta Raahen kaupungin oh-
jaa ma na ja valvomana konsulttityönä.

 Suunnittelualueelle on voimassa olevassa Raahen keskeisten taa ja-
ma-aluei den osayleiskaavassa (KV hyv. 11.4.2007) osoitettu kaksi tii-
viin pientaloasumisen aluetta Raahen Vanhan kaupungin vai ku tus pii-
ris sä. Pientalojen ympäristö on virkistysaluetta V.

 Raahen kaupungin ja Rakennus Miilukangas Oy:n kesken on laadittu
yh teis toi min ta so pi mus Kaupunginlahdenrannan alueen to teut ta mi-
sek si. Yhteistoimintasopimus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
28.4.2014 ja yhteistoimintasopimuksen jatkaminen on hyväksytty
kau pun gin val tuus tos sa 30.10.2017.

 Asemakaavatyön pohjaksi on laadittu Kaupunginlahden kaavarunko,
jo ka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 31.3.2014 §142. Raahen
Kau pun gin lah den kaavarunkotyön yhteydessä on Raahen keskeisten
taa ja ma-aluei den osayleiskaavassa osoitettuja asuntoaluevarauksia
su pis tet tu ja virkistysaluetta lisätty kaupunginhallituksen 31.3.2014
§142 tekemän päätöksen mukaisesti.

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

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 30.11.2017, liite 1/11

 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kehittämislautakunta

 merkitsee tiedoksi osallistumis -ja arviointisuunnitelman (liite
1/11)

 ilmoittaa asemakaavan laatimisen vireille tulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta Raahelaisessa,
kau pun gin internetsivuilla ja teknisen keskuksen ilmoitustaululla

 ilmoittaa asemakaava laatimisen vireille tulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta postitse suun nit-
te lu alu eel la sijaitsevien ja siihen rajautuvien kiinteistöjen vuok-
ra lai sil le.

 Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämislautakunta evästi kiirehtimään
kau pun gin lah den ran nan asemakaavaa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esitteli
asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jäl-
keen klo 20.42.

KELA § 122  Akm 215 Kaupunginlahdenrannan asemakaavaluonnos on val mis tu-
nut.

 Asemakaavan muutosluonnos perustuu voimassa olevaan Raahen
kes keis ten taajama-alueiden osayleiskaavaan, Kaupunginlahden
kaa va run koon sekä osallisilta saatuun kehityspalautteeseen ja asu-
kas ky se lyyn sekä Pitkäkari-Pikkulahti ympäristöselvityksiin.

 
 Suunnittelualue sijoittuu Raahen keskeisten taajama-alueiden osa-

yleis kaa vas sa (KV hyv. 11.4.2007) osoitetulle tiiviille pien ta lo val tai sel-
le asuntoalueelle, joka on Raahen vanhan kaupungin vaikutuspiirissä
ja jossa on säilytettäviä ympäristöarvoja.

 
 Kaupunginlahdenrannan kaavarungon tavoitteiden tarkistaminen on

kä si tel ty kaupunginhallituksessa 18.6.2018 § 233. Päätöksessä on
to det tu, että Kaupunginlahdenrannan asemakaavoitusta ohjaa kau-
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pun gin val tuus ton hyväksymä Raahen keskeisten taajama-alueiden
osa yleis kaa va (KV 11.4.2007 § 20), kehittämislautakunta ja kau pun-
gin hal li tus. Kaupunginlahden kaavarunkoa ja siitä saatua vi ran omais-
pa lau tet ta voidaan pitää suuntaa-antavana ohjeena niiltä osin, kun se
ei ole yleiskaavan kanssa ristiriidassa kaavarungon alueella teh tä väl-
le ase ma kaa voi tuk sel le (Ak 215: Kaupunginlahdenrannan ase ma kaa-
va ja Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos).

 Raahen kaupungin ja Rakennus Miilukangas Oy:n kesken on laadittu
yh teis toi min ta so pi mus Kaupunginlahdenrannan alueen to teut ta mi-
sek si (KV 28.4.2014 § 50 ja 30.10.2017 § 122). 

  Ak 215: Kaupunginlahdenrannan asemakaava laaditaan asuin alue-
pai not tei ses ti. Tavoitteena on lisätä Raahen kaupungin monipuolista
tont ti tar jon taa. Kaupunginlahdenrannan asemakaavalla luodaan
mah dol li suu det keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan me-
rel li sen ja luonnonläheisen asuntoalueen rakentamiselle. Alueen
suun nit te lus sa on tavoitteena kaupunkikuvallinen kokonaisuus siten,
et tä suun nit te lu alue muodostaa ehjän kokonaisuuden viereisen vi reil-
lä ole van Pikkulahden asemakaava-alueen sekä Pikkulahden vir kis-
tys-, lii kun ta- ja puistosuunnitelman kanssa.

 Suunnittelualue sijoittuu Pitkänkarin kaupunginosaan Raahen Van-
han kau pun gin luoteis- ja länsipuolelle. Pääosa suunnittelualueesta
on ra ken ta ma ton ta metsää ja puoliavointa puistomaisesti hoidettua
ran ta vyö hy ket tä. 

 Kaupunginlahdenrannan asemakaava-alue tukeutuu Raahen kes kus-
tan palveluihin. Etäisyyttä kaava-alueelta keskustaan on noin 1,5 ki lo-
met riä. 

 Suunnittelualue on Raahen kaupungin omistuksessa. Alueella on
muu ta ma vuokrapalsta, joilla on 7 lomarakennuspihapiiriä Raahen
kau pun gil ta vuokratuilla tonteilla, joista Raahen kaupunki on lu nas ta-
nut omistukseensa neljä pihapiiriä. Suunnittelualue rajautuu koil li ses-
sa ja etelässä Pikkulahden virkistysalueeseen sekä idässä Pitkäkarin
lo ma-asu tus aluei siin. Suunnittelualueen lounaispuolella sijaitsee ve-
ne sa ta ma. Idässä suunnittelualue rajautuu Pitkänkarinrannan uuteen
ker ros ta lo asu tuk seen sekä valtakunnallisesti arvokkaaseen Se mi naa-
rin alueeseen.

 Suunnittelualueelle sijoittuu yksi muinaisjäännösalue, joka on huo-
mioi tu kaavaluonnoksessa.

 Raahen kaupungin ranta-alueet ja kaupungin edustalla sijaitseva
saa ris to muodostavat kulttuurihistoriallisesti merkittävän ja mai se mal-
li ses ti arvokkaan kokonaisuuden.

 Suunnittelualueelle on laadittu Pitkäkari-Pikkulahti ympäristöselvitys
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2018 sisältäen arkeologisen selvityksen, kult tuu ri ym pä ris tö sel vi tyk-
sen, liikenteen toimivuustarkastelun, luontoselvityksen, mai se ma sel-
vi tyk sen, rakennettavuusselvityksen sekä liikenteen yleis suun ni tel-
man. 

 Perusselvitysten laatimisen jälkeen laadittiin kolme alustavaa vaih to-
eh toa varsinaisen asemakaavaluonnoksen taustaksi. Kolmesta vaih-
to eh dos ta valittiin yksi vaihtoehto, jota on kehitetty edelleen ase ma-
kaa va luon nok sek si.

 Kaupunginlahdenrannan asemakaavasta on pidetty aloitusvaiheen vi-
ran omais neu vot te lu 25.9.2018.

 Kaupunginlahdenrannan sekä Pikkulahden asemakaavatöihin liittyen
jär jes tet tiin kyseisten kaavahankkeiden yhteinen asukaskysely syys-
kuus sa 2018. Asukaskyselystä on laadittu liitteenä oleva asu kas ky se-
ly ra port ti 14.12.2018.

 Raahen kaupunki järjesti Kaupunginlahdenrannan ase ma kaa va työ-
hön liittyneen kaikille avoimen työpajatyyppisen osal lis ta mis ti lai suu-
den 8.9.2019. Työpajatilaisuudessa raahelaiset pääsivät kertomaan
toi vei taan sekä ajatuksiaan Kaupunginlahdenrannan suunnittelusta.
Työ pa ja ti lai suu des ta on laadittu liitteenä oleva raportti 27.11.2019. 

 Kaupunginlahdenrannan asemakaavaluonnoksessa on huomioitu eri-
tyi ses ti jalankulkijat ja kevyenliikenteen yhteydet, laajojen ja toisiinsa
yh tey des sä olevien virkistys- ja viheralueiden ja olemassa olevien
pol ku jen säilyminen ja virkistysreittien lisääminen, pihakatujen ja au-
kio- ja puistoelementtien sekä kortteleiden välisten viheralueiden
mah dol lis ta mi nen suunnittelualueelle, tiiviiden monimuotoisten viih-
tyis ten ja yh tei söl lis ten taloyhtiömuotoisten asuinkortteleiden mah dol-
lis ta mi nen, me rel li syy den vahvistaminen, rantojen säilyttäminen yh-
teis käy tös sä, me ri nä ky mien mahdollistaminen mahdollisimman mo-
nes ta asun nos ta, valokuituverkon rakentaminen alueelle, au rin ko-
ener gian hyö dyn tä mi sen mahdollisuus sähköiset kulkuvälineet sekä
suun nit te lu alu een kyt ke mi nen Pikkulahden toimintoihin.

 Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu Kaupunginlahdenrannan alu-
eel le 11 uutta rakennuspaikkaa yhtiömuotoisille asuinpientaloille ja
yh dek sän tonttia kerrostaloille. Uutta kerrosalaa ase ma kaa va luon nok-
ses sa osoitetaan noin 49 000 k-m2 ja alueen asukasmääräksi ar vioi-
daan noin 1050 asukasta.

 Kaava mahdollistaa myös lähialueen virkistysverkoston kehittämisen
toi siin sa liittyvien jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien sekä runsaiden
puis to pol ku jen myötä. Merikanavan varteen on mahdollista rakentaa
viih tyi sä ja korkeatasoinen kaikille raahelaisille yhteinen oles ke lu lai tu-
ri.
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 Kaavan valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) nähtävillä olon aikana jär-
jes te tään kaikille avoin yleisötilaisuus Raahen Brain Centerissä lau-
an tai na 16.11.2019 klo 13 - 16, jossa Ak 215: Kau pun gin lah den ran-
nan ase ma kaa va luon nos esitellään. Tilaisuudessa yleisöllä on mah-
dol li suus tutustua suunnitelmaan virtuaalisesti, yhteistyössä Outo Ar-
ca den kanssa.

 Ramboll Finland Oy, projektipäällikkönä Merja Isteri vastaa ase ma-
kaa van laadinnasta. Kaupungin kaavoitusyksikkö ohjaa ja valvoo
suun nit te lua.

 Kaavoituskonsultti, arkkitehti Merja Isteri (Ramboll Finland Oy) esit te-
lee asian kokouksessa.

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 25.9.2018, liite 1/x

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 29.10.2019, liite 2/x

 Raahe-Pitkäkari-Pikkulahti 2018 ympäristöselvitys liitteineen
31.12.2018, liite 3/x

 Meluselvitys, Kaupunginlahdenranta (Ak 215), 4.2.2019, liite 4/x

 Työpajatilaisuuden 8.9.2018 raportti 27.11.2019, liite 5/x

 Asukaskyselyraportti 14.12.2018, liite 6/x

 Ak 215: Kaupunginlahdenrannan asemakaava, kaavakartta, kaa va-
mer kin nät- ja määräykset, luonnos 29.10.2019, liite 7/x

 Ak 215: Kaupunginlahdenrannan asemakaava, kaavaselostus, luon-
nos 29.10.2019, liite 8/x

 Havainnepiirros 29.10.2019, liite 9/x
 
 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

 Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen):

 kehittämislautakunta:

 merkitsee tiedoksi aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muis-
tion, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, Pit kä ka-
ri-Pik ku lah ti ympäristöselvityksen 2018, Kau pun gin lah den ran-
nan meluselvityksen, liikenteen yleissuunnitelman, työ pa ja ti lai-
suu den 8.9.2018 raportin sekä asukaskyselyraportin. 

 hyväksyy Ak 215: Kaupunginlahdenrannan ase ma kaa va luon-
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nok sen liitteiden 7/x, 8/x ja 9/x mukaisesti.

 asettaa Ak 215: Kaupunginlahdenrannan ase ma kaa va luon nok-
sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville
30 vrk ajaksi Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moi tus-
tau lul le ja kaupungin internetsivuille.

 pyytää Ak 215: Kaupunginlahdenrannan ase ma kaa va luon nok-
ses ta lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
pä ris tö kes kuk sel ta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh jois-Poh-
jan maan museolta, Museovirastolta, Jokilaaksojen pe las tus lai-
tok sel ta, Raahen kaupungin hallintokunnilta, Raahen Energia
Oy:ltä, Raahen Vesi Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä, DNA Oyj:ltä ja Telia
Fin land Oyj:ltä.

 ilmoittaa Ak 215: Kaupunginlahdenrannan ase ma kaa va luon-
nok sen nähtävillä olosta Raahelaisessa, kaupungin in ter net si-
vuil la ja teknisen keskuksen ilmoitustaululla.

 ilmoittaa Ak 215: Kaupunginlahdenrannan ase ma kaa va luon-
nok sen nähtävillä olosta postitse suunnittelualueella sijaitsevien
ja se kä siihen rajautuvien kiinteistöjen vuokralaisille.

 järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden 16.11.2019.

 Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituskonsultti, arkkitehti Merja Isteri
(Ram boll Finland Oy) esitteli asiaa kokouksessa ja poistui ko kouk ses-
ta asian käsittelyn jälkeen klo 18.53.

 Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa 

 31.10.2019
   


