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1. LAUSUNNOT   

 

 

1.1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

alueidenkäytönasiantuntija Touko Linjama, alueidenkäyttöryhmän päällikkö 

Taina Törmikoski,  3.12.2019 

 

Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä kaavaprosessista.  

Alueidenkäyttö 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 ha ja alue on Raahen kaupungin omistuksessa.      

Asemakaavan tavoitteena on kehittää uusi kaupunkirakennetta täydentävä asuntoalue     

ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus Kaupunginlahdenrannan (Pikkulahti) ja Pitkäkarin   

alueelle sekä lisätä ja monipuolistaa Raahen kaupungin tonttitarjontaa. Kaavaratkaisu   

mahdollistaa pien-, rivi- ja kerrostalorakentamisen 13 kortteliin reilulle 1000 asukkaalle.   

Kaupunginlahdenrannan kaavatyön rinnalla laaditaan ns. Pikkulahden kaavamuutosta. 

Kaupunginlahdenrannan ja Pikkulahden asemakaavat mahdollistavat yhdessä merkittävän 

asumisen ja vapaa-ajan ympäristön Raahen keskustan läheisyyteen ja maisemallisesti 

keskeiselle alueelle. 

Kaavaselostuksessa on tuotu esille valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kaavaratkai-

sun suhdetta VAT:n arvioidaan kaavaselostuksen mukaan tarkemmin vasta ehdotusvai-

heessa. Selostuksessa on tuotu esille myös voimassa oleva yleiskaavatilanne sekä arvioi-

tu kaavan suhdetta yleiskaavaan. Yleiskaavan mukaan alue on varattu pääasiassa tiiviille 

pientalovaltaiselle asutukselle (AP-t). Kaavaratkaisussa on esitetty pientalorakentamisen   

lisäksi kerrostalorakentamista, mutta poikkeamista yleiskaavassa osoitetusta ratkaisusta 

on arvioitu ja selostettu kaavaselostuksessa. Kaupungin   tavoitetta   tukee   vuonna   2014   

laadittu kaavarunko. Kaavarunko   ei   ole   juridisesti   asemakaavoitusta   ohjaava suun-

nitelma, mikä on tuotu selkeästi esille kaavaselostuksessa, mutta kaavarunko esittää 

suuntaa antavalla tavalla kaupungin tavoitetta alueen kehittämisestä.  

Kaavaratkaisun pohjaksi on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja ja vaihtoehtojen arvioinnin pe-

rusteella päädytty luonnosvaiheen ratkaisuun. Laadittu kaavaratkaisu mahdollistaa teho-

kasta    rakentamista kaava-alueelle. Rakentamista on pyritty sovittamaan rakennuskort-

telien   reuna-alueilta Pitkäkarin nykyiseen melko pienimittakaavaiseen rakentamiseen. 

Muutos tarkoittaa yhteensovittamisesta huolimatta rakentamisen mittakaavallista muu-

tosta ja   nykyisestä rakenteesta poikkeavaa rakentamista. Kaavan tavoitteita on kuitenkin 

kuvattu, muutosta arvioitu ja perusteet muutokselle tuotu esille kaavaselostuksessa. 

Kaavan laadinnan tueksi on laadittu Pitkäkarin-Pikkulahden ympäristöselvitys (FCG Suun-

nittelu ja tekniikka Oy, 2018). Selvityksessä on keskitytty kaavahankkeen kannalta kes-

keisiin teemoihin ja oleelliset asiat selvityksistä on tuotu esille tiivistetysti kaavaselostuk-

sessa. Ympäristöselvitystä on vielä täydennetty meluselvityksellä. Selvitykset antavat hy-

vät lähtökohdat kaavan laatimiselle. 

ELY-keskuksella ei ole ollut lausuntoa valmisteltaessa museoviranomaisen lausuntoja tie-

dossa. Kulttuuriympäristön osalta kaavaselostuksessa olisi ollut hyvä tuoda esimerkiksi 

kohdassa 3.1.3. maakunnallisesti arvokkaat kohteet kaava-alueen lähiympäristöstä.     

Vaikka kaavoitusta ohjaa yleiskaava, on 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä laadittu in-

ventointi yleiskaavaa tuoreempana selvityksenä hyvä ottaa huomioon ja tuoda esiin 

suunnittelussa. Alueen maisemallinen maakunnallinen arvo on huomioitu kaavaselostuk-

sessa. Maisemallista ja kaupunkikuvallista muutosta eri lähiympäristön alueille ja kohteille 

on arvioitu kaavaselostuksessa. Alueelta on kaavaselostuksen mukaan tarkoitus laatia    

virtuaalimalli, joka mahdollistaa muutoksen havainnollistamisen ja arvioinnin havainneku-

vien ja virtuaalimallin kautta jatkossa. Tämä on hyvä lisä kaava-aineistoon. 
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KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Kaavaselostusta on täydennetty maakunnallisten kohteiden osalta lausunnossa esite-

tyn mukaisesti ehdotustyöstön yhteydessä. 

 

Kaavaratkaisu mahdollistaa tavoitteiden mukaisesti monipuolista rakentamista ja kau-

punkiympäristöä. Kaavassa rakentamista on ohjattu melko tarkoilla kaavamääräyksillä, 

mikä sinänsä tukee kaavalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kaavamääräysten pe-

rustelut ja tarkoitus on hyvä kirjata selkeästi kaavaselostukseen toteutusvaiheen tulkintaa 

varten. Osin kaavamääräysten todetaan tarkentuvan vielä ehdotusvaiheeseen. Kaavamää-

räyksiä tarkentaessa voi olla eduksi pyrkiä mahdollisimman yksiselitteisesti tulkittavissa 

oleviin kaavamääräyksiin. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Yksityiskohtaisten kaavamääräysten perusteluja on avattu kaavaselostuksen ehdo-

tustyöstössä lausunnossa esitetyn mukaisesti.    

 

Kaavaratkaisussa osoitettu Ulkofantintie sijoittuu vain osittain kaava-alueelle. Kaavakartan   

ja havainnekuvan perusteella liikenneympyrästä Ulkofantinkadulle kulkeva ajoyhteys tu-

keutuu lisäksi alkuosaltaan myös kaava-alueen ulkopuoliseen alueeseen. Merkittävän       

kaavan liikenneyhteydet olisi hyvä osoittaa ja ratkaista kokonaisuudessaan asemakaavas-

sa ja ELY-keskus esittää kaava-aluetta laajennettavaksi tältä osin. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Kaava-aluetta laajennetaan niin, että Ulkofantintien katualue tulee määriteltyä nyt 

laadittavalla asemakaavalla.  Aiempi kaavarajaus perustui Raahen keskeisten taaja-

ma-alueiden osayleiskaavan rajaukseen kaupungin käytännön mukaisesti.   

 

Luonnonsuojelu 

Luontoselvitys on luontotyyppien, kasvillisuuden ja kasvilajiston sekä linnustoselvityksen 

osalta asianmukainen ja perustuu oikea-aikaisesti ja hyväksytyillä menetelmillä tehtyihin   

maastoselvityksiin. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista täydennystarvetta on lepakko-

selvityksen osalta. Luontoselvityksen mukaan vanhan mökkiasutuksen alueilla on potenti-

aalisia lepakoitten lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joita voi olla esim. vanhoissa raken-

nuksissa ja linnunpöntöissä. Ulkofantintien varressa vanhaa mökkiasutusta on kaava-

luonnoksessa osoitettu asuinpientalojen korttelialueiksi. Alueella (kortteli 3047 ja osin 

kortteli 3048) tulee tehdä lepakkokartoitus lepakoille tärkeitten alueiden ja mahdollisten 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen selvittämiseksi ja arvioida kaavaratkaisua tämän poh-

jalta. 

Luontoselvityksen valmistumisen jälkeen on julkaistu uusi lajien uhanalaisuusarviointi 

(Punainen kirja 2019). Kaava-alueelle kohdistuvien lajihavaintojen osalta uhanalaistiedot 

tulee päivittää ja arvioida vaikutukset uhanalaisiin lajeihin. Esimerkiksi hömötiainen ja vi-

herpeippo ovat erittäin uhanalaisia lajeja. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Lausunnon perusteella alueelle laadittiin sekä talviaikainen lepakkoselvitys helmi-

kuussa 2020, että myös yksityiskohtaisempi kesäaikainen lepakkoselvitys kesällä 

2020.  Lepakkoselvitysten tulokset on otettu huomioon laaditussa kaavaehdotukses-

sa ja kirjattu tarvittavilta osin kaavaselostukseen.  Myös uhanalaistiedot päivitettiin.    

 

Vesihuolto ja tulvariskien hallinta 

Kaavassa on määrätty, että kosteudelle alttiiden rakennusosien alin sallittu rakentamis-

korkeus saa olla enintään +2,6 mmpy (N2000-järjestelmässä): Rakennuksiin ei saa raken-

taa kellaritiloja. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavamääräyksestä. 

Alueen rakennetut korttelit muuttavat nykyisin rakentamattomia alueita rakennetuiksi, 

jolloin hulevesien määrä tulee kasvamaan näillä alueilla. Asuinkerrostalojen autotallien ja -

katosten katot on tehtävä viherkattoina, mutta muuten hulevesien käsittelyn periaatteet     

eivät käy ilmi kaavaselostuksesta. 
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Alueen kaavoitus tarkoittaa alueen liittämistä vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnan tulee   

päivittää ja hyväksyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alue vastaamaan suunniteltua kaava-

aluetta (VHL 8 §). 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Alueelle tulee hulevesiviemäröinti ja asia kirjataan kaavaselostuksen. Raahen kau-

pungin vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta laajennetaan kaavan myötä lausunnossa 

esitetyn mukaisesti.    

  

Liikenne 

ELY-keskuksella ei ole liikenteen osalta lausuttavaa kaavaluonnosvaiheen aineistosta. 

 

Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet 

Jatkosuunnittelussa on syytä ottaa huomioon lausunnossa esitetyt huomiot. Kaavahank-

keen merkittävyyden vuoksi on hyvä järjestää keskeisten viranomaisten kesken viran-

omaisneuvottelu ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. ELY-keskus lausuu tarvit-

taessa kaavaehdotuksesta. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Lausunnossa esitetty viranomaisneuvottelu on pidetty 6.2.2020.  Lisäksi tämän jäl-

keen on pidetty kaksi työneuvottelua ELYn kanssa; 10.3.2020 ja 27.8.2020.    

 

 

1.2 Pohjois-Pohjanmaan museo /Museo ja taidekeskus Luuppi /rakennuskulttuuri 

rakennustutkija Juhani Turpeinen, kulttuurityönjohtaja Pasi Kovalainen, 

3.12.2019 

 

Raahen kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoa 

Kaupunginlahden asemakaavan luonnoksesta (Ak 215). Suunnittelualue (noin 16 ha) si-

joittuu Raahen kaupungin 30. kaupunginosaan Pitkänkarin alueelle, sen itä- ja länsiosaan 

Kaupunginlahden (Pikkulahden) luoteispuolelle. Tavoitteena on laatia kaupunkirakennetta 

täydentävä asuntoalue ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus. Tämä lausunto koskee raken- 

nettua kulttuuriympäristöä. 

 

Suunnittelualue on suurimmalta osaltaan rakentamatonta metsää ja osin puistomaista 

rantavyöhykettä. Kaava-alueella sijaitsee seitsemän lomakäytössä olevaa kiinteistöä, joil-

la ei kaavaselostuksen mukaan ole suojeluarvoja. Suunnittelualueen rajalla sijaitsee val-

takunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde Seminaarin alue. Sen 

paikoitusalue ja pieni metsikkö on alustavasti esitetty puskurialueeksi Seminaarin raken-

nusten ja uusien asuinkortteleiden väliin. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä Seminaa-

rialuetta lähimmän korttelin 3036 osalta esitettyjen rakennusten kerroskorkeutta IV ja 

V1/2 tulisi harkita uudelleen, jotta valtakunnallisesti merkittävä Seminaarin alueen ra-

kennuskanta ei joutuisi maisemallisesti alisteiseen asemaan korkeampien uudisrakennus-

ten rinnalla. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Kaavasuunnittelua on tehty vaihtoehtoversiovaiheesta saakka kolmiulotteisesti sekä 

pelkistetymmällä sketchup-mallilla että myös kaavaluonnosvaiheessa yksityiskohtai-

semmalla virtuaalimallilla. Lausunnossa esitettyä harkintatoivetta korttelin 3036 ra-

kennusten madaltamisesta on pohdittu luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen suun-

nitteluryhmässä tarkoin: 3d-mallien perusteella arvioidaan edelleen, ettei Seminaarin 

alueen arvo vähene esitetyn uudisrakentamisen ja kerroskorkeuksien vuoksi.  

Seminaarin alueen rakennuksista toisista hieman erillisenä oleva saunarakennus si-

jaitsee lähimpänä nyt laadittavan kaavan rakennuksia; välimatkaa saunan ja lähim-

män uudisrakennuksen välille jää runsaat 68 metriä. Seminaarin päärakennuksen ja 

nyt laadittavan kaavan rakennusten väliin jää etäisyyttä minimissään 105 metriä.  
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Lisäksi Seminaarin rakennusten ja uudisrakennusten väliin jää Seminaarin tontin 

puolella olevaa nykyistä korkeaa puustoa kuin myös Ilolinnantien ajoradan ja jalan-

kulkuväylän välissä olevaa puustoa. Maaston korkeuserot ovat myös sellaiset, että 

Seminaarin alueen rakennusten sokkelikorko on selvästi korkeammalla kuin Ilolin-

nantien ja Kaupunginlahden kadun kulmaukseen tulevan uudisrakennuksen. Edellä 

esitetyn perusteella voidaan todeta, että nyt laadittavan kaavan rakentaminen ei rin-

nastu Seminaarin vanhan rakentamisen kanssa, vaan molemmat ovat oma kokonai-

suutensa. Kaupunki- ja katukuvallisten seikkojen vuoksi Kaupunginlahdenkadun ja 

Ilolinnantien risteyksen tuntumassa on jopa tarvetta VI-IV-kerroksiselle rakentami-

selle.  Alla kuvia kaavaluonnosvaiheen virtuaalimallista.  
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1.3 Pohjois-Pohjanmaan museo /Museo ja taidekeskus Luuppi /arkeologinen 

kulttuuriperintö 

kulttuuriperintötyön johtaja, Pasi Kovalainen, arkeologi Mika Sarkkinen 

2.12.2019 

 

Raahen kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoa 

Kaupunginlahden asemakaavan luonnoksesta (Ak 215). Suunnittelualue (noin 16 ha) si-

joittuu Raahen kaupungin 30. kaupunginosaan Pitkänkarin alueelle, sen itä- ja länsi- 

osaan Kaupunginlahden (Pikkulahden) luoteispuolelle. Tavoitteena on laatia kaupunkira-

kennetta täydentävä asuntoalue ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus. Tämä lausunto kos-

kee arkeologista kulttuuriperintöä. 

 

Alueelta tunnetaan yksi muinaismuistolain tarkoittama kiinteä muinaisjäännös: historialli-

sen ajan pikiruukki Pitkäkari (mjtunnus 1000031944). Suunnittelualueella on tehty kent-

täkaudella 2018 arkeologinen inventointi (Raahe 2018, Pitkäkari – Pikkulahti ympäris-

töselvitys – arkeologinen inventointi. Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu). Inventoinnis-

sa kaava-alue on käyty läpi kattavasti ja pikiruukkikohteen aluerajaus on määritelty koe-

kuopittamalla (tutkimuslupa tarkkuusinventointiin/Museovirasto 29.5.2018). Kohde on 

merkitty kaavakartalle sm-osa-aluemerkinnällä inventointiraportissa esitetyn rajauksen 

mukaisesti. Merkintään liittyvä kaavamääräys on asianmukainen. 

 

Kaavaselostuksessa suunnittelualueen muinaisjäännöstilanne on todettu kohdassa 3.1.6 

Muinaismuistot. Kohdassa on esitelty Pitkäkarin muinaisjäännösalue. Lisäksi on mainittu 

kaava-alueen lähimmät tunnetut arkeologiset kohteet. Tekstissä mainitaan kaava-alueella 

olevan ”muinaisjäännösalue, jonka sisällä on neljä muinaisjäännöskohdetta”. Tältä osin 

kohtaa tulee selventää. Pikiruukin alue on yksi yhtenäinen kiinteä muinaisjäännös eli 

muinaisjäännöskohde. Sen alueella olevat alakohteet, jotka on tulkittu pikiruukin ja kah-

den uunin pohjaksi sekä kellarikuopaksi, ovat alueella olevia kohteeseen kuuluvia raken-

teita, eivät muinaisjäännöskohteita. Yleisesti voidaan todeta, että muinaisjäännöksiin 

kuuluu maan pinnalle silmämääräisesti havaittavien rakenteiden (rakennusten pohjat, 

kuopat, kivirakenteet, asumuspainanteet yms.) ohella myös näitä rakenteita ympäröivät 

ja näiden välissä sijaitsevat ihmistoiminnan synnyttämät kerrokset, jotka ovat todettavis-

sa vain maaperään kajoavin keinoin. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Kaavaselostusta on täsmennetty tarvittavilta osin kaavaehdotustyöstössä.   

 

 

1.4 Museovirasto  

intendentti Jouni Taivainen, 5.11.2019 

Raahen kaupunki on toimittanut Museovirastolle lausuntopyynnön koskien Kaupunginlah-

denrannan asemakaavaa (Ak 215). 

Museovirasto siirtää asian lausuttavaksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseolle, joka on 

maiseman, rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluasi-

assa toimivaltainen ko. alueella. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Merkitään tiedoksi. 
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1.5 Jokilaaksojen pelastuslaitos 

paloinsinööri Pentti Ukkola, 29.11.2019 

 

Raahen kaupunki on esittänyt lausuntopyynnön Jokilaaksojen pelastuslaitokselle liittyen 

Kaupunginlahdenrannan asemakaavaluonnokseen. Pelastusviranomainen on tutustunut 

luonnokseen ja lausuu seuraavaa. 

 

Pelastuslain (379/2011) 11 §:n mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut tiet on pidettävä 

ajokelpoisina ja esteettöminä. Lisäksi teiden tulee mahdollistaa pelastustoimen tehtävien 

hoidon. Liikennejärjestelyiden tulee mahdollistaa kaavoitusalueella olevien kohteiden 

mahdollisimman hyvä saavutettavuus pelastuslaitoksen ajoneuvoilla. Kaupunginlahden-

rannan kaava-alueelle tulevien pihakatujen, siltojen ja autoille osoitettujen tienvarsi-

pysäköintipaikkojen mitoitus tulee tehdä sellaiseksi, että pelastustoimen tehtävien hoito 

mahdollistuu myös raskailla pelastusajoneuvoilla. Pihakatujen umpiperät tulee tehdä sel-

laisiksi, että raskailla pelastusajoneuvoilla mahtuu kääntymään. 

 

Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan 

sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Riittävän tehokkaaksi sammu-

tusvesijärjestelmäksi katsotaan, jos veden tuotto on yli 2000 l/min. Sammutusvesipisteen 

olisi hyvä olla 300 m säteellä kaava-alueen kiinteistöistä. Uusien, korjattavien tai poistet-

tavien palopostien ja vesiasemien sijoituksesta ja tarpeellisuudesta päättää pelastusvi-

ranomainen. Tämä tulee huomioida uusien alueiden kaavoitusvaiheessa tai kaavamuutok-

sissa.  

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Kaavassa on vain yksi umpiperäkatu (Kanavanraitti = luonnosvaiheen Minervapiha) 

ja pelastusajoneuvojen kääntymäsäteet on tarkistettu ehdotusvaiheessa; tila Kan-

vanratin kääntöpaikalla riittää osittain peruuttaen myös pelastuskalustolle.   

Palopostien ja vesiasemien sijoitus ei ole kaavalla säädeltävä asia. Alueen infran ra-

kentamisen yhteydessä toteutetaan tarvittavat palopostit ja vesiasemat tarkemman 

(pelastuslaitoksen ja vesihuoltolaitoksen yhteistyössä) pelastussuunnitelman mukai-

sesti.    

 

 

1.6 Raahen kaupungin tekninen keskus, kuntatekniikka 

2.12.2019 

 

Raahen kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt lausuntoa Kaupunginlahdenrannan ase-

makaavaluonnoksesta Ak 215. Kuntatekniikan kommentit ovat seuraavat: 

 

1. Kuntatekniikan kunnossapitoyksikkö on huolissaan kaavaluonnoksessa olevista ah-

taista ja kulmikkaista pihakatualueista sekä alueen pysäköintipaikkojen riittävyydes-

tä. Pihakatujen ahtaus aiheuttaa kunnossapitokustannusten nousua, koska pihaka-

duilta joudutaan lumet siirtämään pois jokaisen lumisateen jälkeen. Jos kadut halu-

taan toteuttaa toimiviksi, niin lumitilaa tarvitaan ajoradan päällysteen ja rakennuk-

sen välissä 3 metrin leveydeltä. Kaavaluonnoksessa esitetyille pihakaduille ei myös-

kään mahdu pysäköintiä. Oletettavasti tonteille ei jää tilaa vieraspysäköinnille ja siitä 

syystä kadun varteen olisi hyvä saada jokunen pysäköintipaikka väliaikaiselle pysä-

köinnille. Jos kuitenkin kaavaehdotukseen jätetään nuo kapeat ja kulmikkaat pihaka-

tualueet, niin esitämme, että niistä tehdään tontin sisäisiä väyliä ja niiden kunnossa-

pitovelvollisuus siirtyy kiinteistöille. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Pihakatujen katualueet ovat vähintään 10 metriä leveitä, pääosin 11-12 metriä 

leveitä. Pihakatujen mitoitus Kaupunginlahdenrannan asemakaavassa on siis vas-

taavaa tai katulevennysten kohdalla jopa väljempää kuin normaalien tonttikatu-
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jen. Tarkemmassa katusuunnittelussa kaavan toteutuksen myötä tutkitaan, osoi-

tetaanko pihakaduille pysäköintiä; tila periaatteessa riittää vähäisen pysäköinnin 

osoittamiseen.  

Tarkoituksena on, ettei pihakatuja aurata ”seinästä seinään”, vaan ainoastaan 

tarvittava 5-6 metrin levyinen alue, jolloin kadun reunoille jää vähintään 2,5-2 

metrin levyinen alue lumille.    

Alueen korttelit ovat jo suuria, eikä pihakatuja voida korttelikoon kasvun vuoksi 

lisätä nykyisiin korttelialueisiin; eri rakennuspaikkojen yhteiset ajoyhteydet on 

koettu myös hallinnallisesti sekä huollon kannalta ongelmallisiksi.     

 

2. Kaavamääräyksiin on kirjattu ”istutettava puurivi ja ”istutettava puu”. Katualueet 

tarvitsevat puuistutuksia, mutta onko kaavoittaja tietoinen jo siitä mihin katualueelle 

tulevat johdot ja laitteet sijoitetaan? Puita ja johtolinjoja ei voi sijoittaa päällekkäin, 

joten puuistutusten paikat pystytään määrittämään vasta katusuunnittelun yhtey-

dessä. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Tarkemman katusuunnittelun yhteydessä voitaneen johdot ja laitteet pyrkiä sijoit-

tamaan niin, että kaavaan taajamakuvan vuoksi määrätyt puuistutukset voidaan 

toteuttaa. Katusuunnittelussa voidaan pohtia puurivien lopullista sijaintia kaavaa 

yksityiskohtaisemmin; kaavan tarkoitus ei ole määrittää puuriviä juuri sille esitet-

tyyn kohtaan. Puuistutukset ovat tärkeä tekijä alueen viihtyisyyden kannalta, eikä 

niitä tule poistaa kaavamerkinnöistä.  

 

3. Kaavaluonnoksessa on Ulkofanttiin esitetty pelkkää kevyen liikenteen yhteyttä. Onko 

tarkoituksenmukaista rakentaa ajoneuvoyhteys jotain muuta kautta? 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Ajoneuvoyhteys Ulko-Fanttiin tulee kaavan toteutumisen myötä kulkemaan kaa-

va-alueen itälaidan uutta ajoneuvosiltaa pitkin. Ks. Kaupunginlahdenrannan ase-

makaavan havainnekuva 29.10.2019, josta ote alla.  

Ajoneuvoliikenteen siltayhteys Ulko-Fanttiin on osoitettu punaisella nuolella.  

 

 
 

4. Kaavaluonnoksesta puuttuu kaikista liittymistä näkemäalueet. Kaavoittajaa pyyde-

tään tarkistamaan näkemät nykysäännösten mukaisiksi. 
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KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Kaupunginlahdenrannan asemakaavan katuristeyksissä näkemät on tarkistettu 

ehdotusvaiheessa. Kaavaan on lisätty näkemäaluemerkinnät seuraaviin kohtiin: 

Semiskanraitti -kadun (luonnosvaiheen Ilolinnanpiha) liittymä Ilolinnatielle, kort-

telin 3048 tontin 2 liittymä Maafantinkadulle sekä Kanavanraitti -kadun (luonnos-

vaiheen Minervapiha) liittymä Maafantinkadulle. Kaikissa kohdin on huomioitu, 

ettei rakennusalueen rajat osu näkemäalueelle. Taloyhtiöiden tonttiliittymien nä-

kemien huomioon ottaminen on rakennusluvassa tarkasteltava asia, sillä ko. liit-

tymien tarkkaa sijaintia ei määritetä asemakaavassa.   

  

5. Uimarannan ja sen lähialueen pysäköintipaikkojen riittävyys tulee varmistaa. Esillä 

olevan kaavaluonnoksen pysäköintialue on hyvä ja sen lisäksi Pikkulahden asema-

kaavan luonnoksessa esitetyt pysäköintipaikat tulee säilyttää. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Pikkulahden virkistysalueen ja uimarannan pysäköinnin tarpeesta on keskusteltu 

paljon Kaupunginlahdenrannan asemakaavatyön ja Pikkulahden asemakaavatöi-

den yhteydessä. Keskusteluissa ja asiaa pohdittaessa ollaan päädytty siihen, että 

autopaikkoja osoitetaan molempien kaavojen alueille. Kaupunginlahdenrannan 

asemakaavassa on Kaupunginlahdenkadulla sekä kiertoliittymästä etelään suun-

taavan uuden kadun varrella (kadunvarsi + p-alue) yhteensä noin 100 autopaik-

kaa. Lisäksi Pikkulahdenrannan asemakaavassa on liikennepuiston tuntumaan va-

rattu noin 10 autopaikan pysäköintialue. Kaikkineen voitaneen todeta, että uima-

rannan lähiympäristössä tulee jatkossa olemaan riittävästi autopaikkoja.   

 

Vähenevien kunnossapitoon käytettävien määrärahojen vuoksi on Raahen kaupungin uu-

silla asuntoalueilla tärkeää mitoittaa katualueet riittävän väljiksi, jotta alueille jää tilaa 

myös aurauslumelle. Lumen siirtäminen on kallista ja se aiheuttaa turhaa ilmaston kuor-

mitusta sekä melua lähialueen asutukselle. Kaavaluonnoksen pihakatualueiden leventä-

miseen löytyy alueelta tilaa. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Ks. vastineen 1.6 kohdan 1 vastine.  

 

 

 

1.7 Raahen Energia Oy 

verkostopäällikkö Jari Uusivirta, 2.12.2019 

 

Kaavaluonnokseen 29.10.2019 varaamme paikat uusille puistomuuntamoille 

sähkönjakelua varten. Puistomuuntamolle varataan 15x15m alue. Kaavaan merkintä ET. 

Liitteenä kartat. 

  
 

Sähköverkko rakennetaan katu- ja puistoalueita hyväksi käyttäen. 
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Raahen Energia kaukolämpöverkko 

Kaava-alueelle rakennetaan tarvittava kaukolämpöverkko. Kaukolämpöverkon sijainti 

Kaupunginlahdenkadun pohjoispuolelle katualueelle. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Lausunnossa esitetyt kolme muuntamon paikkaa on lisätty kaavaan ehdotustyös-

tön yhteydessä, mutta muuntamoiden yksityiskohtaiset sijainnit määritettiin  

kaupunkikuvan kannalta sopivimpiin kohtiin.  Muuntamoiden merkintätapana 

kaavassa on käytetty seuraavaa Raahen kaavoissa jo käytettyä merkintätapaa, 

joka on esitetty alla.   

 

 

 

1.8 Raahen Vesi Oy 

toimitusjohtaja Esa Seppänen, 2.12.2019 

 

Asemakaavassa tulee varata paikat jätevedenpumppaamoille. Olemme aiemmin alusta-

vasti luonnostelleet alueen jätevesiviemäröinnin rakentamista ja silloin on määritetty yksi 

(1) jätevedenpumppaamon paikka, jonka sijainti näkyy liitteenä olevissa kartoissa. Esite-

tyssä asemakaavaluonnoksessa voi mahdollisesti tulla rakennettavaksi myös toinen jäte-

vedenpumppaamo kortteleiden 3046 tai 3047 läheisyyteen. 

Raahen Vesi Oy ilmoittaa, että sillä ei ole muutoin huomautettavaa Kaupunginlahdenran-

nan asemakaavaluonnoksesta. 

 
 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Lausunnon liitekartalla osoitettu pumppaamon paikka on lisätty kaavakartalle 

kaavaehdotustyöstössä.  Myös kortteleiden 3046 ja 3047 läheisyyteen on osoitet-

tu pumppaamon paikka.  Kaavamerkintänä on käytetty seuraavaa Raahen kaa-

voissa jo käytettyä merkintätapaa, joka on esitetty alla.   
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1.9 DNA Oyj  

rakennuttaja Paula Huttu, 8.11.2019 

DNA Oyj on palvelun tarjoaja, joka rakennuttaa, ylläpitää sekä vuokraa antenni- ja laiteti-

laa langatonta tiedonsiirtoa tarvitseville verkko-operaattoreille. 

Raahen kaupungilta on tullut tieto Kaupunginlahdenrannan asemakaavaluonnoksesta (Ak 

215), johon olette pyytäneet lausuntoa. Asemakaavaluonnos on nähtävillä 4.11-

3.12.2019. 

Ilmoitamme, että DNA Oyj:llä ei ole huomauttamista kaavaluonnokseen merkatusta tele-

asemia palvelevasta sijoituspaikasta (emt). Sijainti on puoleltamme toteutuskelpoinen. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  Merkitään tiedoksi. 

 

 

1.10 Telia Finland Oyj 

Teemu Mustonen, 7.11.2019 

Telia Finland Oyj:llä ei ole huomauttamista Ak 215 Kaupunginlahdenrannan asemakaavan 

muutokseen. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  Merkitään tiedoksi. 

 

 

1.11 Raahen kaupunki, Lupa ja valvontajaosto 

Rakennusvalvontaviranomainen pyytää huomioimaan kaavaprosessin edetessä seuraa-

vaa: 

▪ Korttelin 3048 tontille 3 (AKR) tulisi järjestää oma kulkuyhteys tontin 2 (AK) läpi 

osoitetun ajoyhteyden sijaan. Tällä menettelyllä lisättäisiin tontin 2 turvallisuutta ja 

piha-alueen käytettävyyttä eikä tontille 2 tulisi häiriötä läpikulkuliikenteestä. 

 

Kuvaote luonnosvaiheen kaavakartasta ko. kohdalta.  

 
 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Kaavaa on muokattu kaavan ehdotustyöstössä niin, että korttelin 3048 luonnos-

vaiheen rakennuspaikat 2 ja 3 yhdistettiin, jolloin kaavassa ei ole tarvetta osoit-

taa ajoyhteyttä toisen tontin läpi. 

 

▪ Asemakaavaan tulisi merkitä rakennusalueen rajat tonttien välille siten, että etäisyys 

rajasta on vähintään neljä metriä ja kokonaisetäisyys vähintään 8 metriä. Tällä me-
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nettelyllä selkeytettäisiin kaavaa ja varmistettaisiin, ettei rakentamiselle tule turhia 

kustannuksia osastointivaatimusten takia ja, että rakentajien kohtelu on tasapuolis-

ta. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Periaatteena kaavassa on, että eri rakennuspaikkojen välillä rakennusalueiden vä-

liin jää aina 8 metriä, mutta rakennuspaikkojen raja voi sijaita ilmansuuntien ja 

rakennusten tonttisijoittelun kannalta potentiaalisimmalla kohdalla tuota 8 metrin 

aluetta, kuitenkin niin, että routasuojaukset mahtuvat oman rakennuspaikan puo-

lelle (1,5 metriä rakennuksesta) ellei toisella puolen ole katualue. Kaavaehdotus-

työstössä on tarkistettu, että periaate toteutuu kauttaaltaan.  

Neljän metrin etäisyysvaade esim. autokatosten takana ennen naapurin raken-

nuspaikkaa ei ole järkevän ja tehokkaan tontinkäytön kannalta perusteltua; tuol-

laiseen kohtaan kerääntyy yleensä ylimääräistä ”rompetta”, ja mikäli naapurira-

kennuspaikan asuntojen ikkunat avautuvat tähän suuntaan, ei tilanne ole esteet-

tisesti hyvä.  

Alla kuvaotteet kaavasta ja havainnekuvasta kohdasta, jossa eri tonteilla olevien 

rakennusalueiden rajan väli on vaadittu 8 metriä, mutta rakennusalueen raja si-

joittuu tontin käytön kannalta optimaalisesti 6,5 metrin ja 1,5 metrin päähän ton-

tin rajasta.   

 
 

asuinrakennus      autotalli tai autokatos 

  

 
 

▪ Kaavamerkinnän IV2/3 selostusta "Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, 

kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa luku-

määrältään mainittujen kerrosten eteläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämät-

tä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi" tulisi selkeyttää. Nykyinen teksti on epä-

selvä. 
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KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Kaavamerkintään oli jäänyt harmittava virhe; sana ”eteläpuolella” tulisi olla ylä-

puolella.  Kaavamääräys on korjattu ehdotustyöstössä seuraavaan muotoon:   

"Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan ra-

kennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mai-

nittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää 

kerrosalaan laskettavaksi tilaksi."   

 

▪ Kaavamerkintää u Uloke tulisi täsmentää. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Merkintä on Ympäristöministeriön Kaavamerkinnät -oppaan mukainen merkintä 

(ks. merkintä 125).  Merkintä sallii maasta irtiolevan ulokkeen rakentamisen ko. 

rakennusalueen rajan puitteissa. Ko. merkintä oli osoitettu Kaupunginlahdenran-

nan kaavaluonnoksessa kortteliin 3040 rakennuspaikan 1 kaakkoiskulmaan mah-

dollisuudeksi rikastuttaa kaupunkikuvaa, mutta ehdotusvaiheessa rakennusalueen 

rajoja uusiksi tarkasteltaessa merkinnälle ei nähty enää perusteita.   

 
 

▪ Kaavamääräyksen "AK-korttelialueilla autokatosten ja -tallien vesikatto tulee toteut-

taa viherkattona" tulisi olla suosituksena. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

On hyvin todennäköistä, ettei viherkattoja rakenneta, jos asia kirjataan kaavaan 

vain suosituksena.  Kestävän kehityksen periaatteiden sekä syntyvän tiiviihkön 

asuinkerrostaloympäristön viihtyisyyden vuoksi viherkattovaateesta ei ole syytä 

luopua kokonaan.  Autopaikat, joita kerrostaloalueilla toteutettaneen vähintään 

yksi / asunto, vievät paljon ”vihreää” piha-alaa, ja jotta asuinkerroksista avautu-

vat ikkunanäkymät olisivat muutakin kun vain rakennettua kovaa pintaa, on vaa-

de viherkatoista tällä alueella tärkeä.  Kaavan jatkotyöstössä viherkattovaatimus-

ta on kuitenkin kohtuullistettu niin, että kaavassa määrätään vain kolmasosa AK-

kortteleiden talousrakennuksista ja autopaikoista toteuttavan viherkattoina.   

 

▪ Lisäksi esitetään, että sitovien rakennusalojen kokoon ja muotoon kiinnitettäisiin 

huomiota siten, että ne eivät rajaisi suunnittelua liian ahtaaksi. Tämä voi johtaa 

poikkeamislupien tarpeeseen heti asemakaavan valmistuttua. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Kaavaan on pyritty jättämään rakennusten sijoitteluun harkinnan vapautta koh-

tiin, joissa havainnekuvasta poikkeavalla rakennusten sijoittelulla ei ole oleellista 
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merkitystä syntyvälle kaupunkikuvalle. Kokoojakatujen varsilla yms. keskeisillä 

alueilla rakennusten sijoittelua on kuitenkin syytä ohjata kaavan mukaisesti, jotta 

syntyvästä kaupunkikuvasta tulee riittävän yhtenäinen ja hallittu.  

 

Ympäristönsuojeluviranomainen lausuu seuraavaa: 

▪ Ympäristönsuojeluviranomainen toteaa ympäristöselvityksen riittäväksi ja selvitys 

on huomioitu kaavan laadinnassa. Muinaismuisto on rajattu rakennettavien tonttien 

ulkopuolelle. Tikkojen elinympäristö pienentyy hieman, mutta jäljelle jäävän alueen 

katsotaan olevan riittävän suuri elinkelpoisen populaation ylläpitämiseen.  

 

▪ Vaikka happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on pieni, tulee kaivu-

töiden yhteydessä huomioida niiden esiintymisen mahdollisuus. Kaavaselostuksessa 

mainitaan jäljitysmaat, kun oletettavasti tarkoitetaan läjitysmaita (s. 24).  

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Happamien sulfaattimaiden esiintyvyyttä Kaupunginlahdenrannan kaavan läjitys-

alueilla on tutkittu joulukuussa 2019 otetuista maaperänäytteistä (Raahen Kau-

punginlahdenrannan maaperän pilaantuneiden ja happamien sulfaattimaiden 

esiintymisen tutkimus, tutkimusraportti, 1.4.2020, Ramboll Finland Oy). Selvityk-

sen perusteella kaavaan on lisätty merkintä (h-sulf), joka informoi maaperässä tai 

täyttömaakerroksissa esiintyvistä happoa tuottavista maa-aineksista ja velvoittaa 

tutkimaan asiaa tarkemmin rakennuspaikkakohtaisesti rakentamisen yhteydessä.    

Kaavaselostuksen sivulle 24 on jäänyt lausunnossa esiin tuotu harmittava kirjoi-

tusvirhe; jäljitysmaat korjataan ehdotustyöstössä läjitysmaiksi.   

 

▪ Hulevesien hallinta viherkattojen avulla pitäisi olla suositus eikä velvoite. Huleve-

sien hallinta tulisi tehdä hulevesiviemäriverkoston tai muiden rakenteiden avulla.   

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Alueelle tulee hulevesiviemäröinti ja asia on kirjattu ehdotustyöstössä kaavaselos-

tukseen. Hulevesiviemäröinnin ohella viherkattovaade katsotaan osittaisena edel-

leen tarpeelliseksi kestävän kehityksen periaatteiden sekä syntyvän asuinkerros-

taloympäristön viihtyisyyden vuoksi.  

 

▪ Rakennuspaikoilla tulisi olla velvollisuus liittyä kunnalliseen jätevesiviemäriin.   

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Raahen kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta laajennetaan kaavan 

myötä, jolloin rakennuspaikoille tulee velvollisuus liittyä kunnalliseen jäteve-

siviemäriin.      

 

▪ Pihan vihersuunnittelussa on kaavamääräysten mukaan käytettävä alan asiantunti-

jaa. Tämän tulisi olla suositus asiantuntijuuden määrittelyn ja valvonnan takia.  

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Kaava-alue on kaupunkikuvallisesti merkittävä sijaitessaan lähellä Pikkulahden 

virkistysaluetta, valtakunnallisesti arvokasta Seminaarin aluetta sekä Raahen 

vanhaa keskustaa.  Pihojen onnistunut vihersuunnittelu on tärkeä osa koko alu-

een syntyvää kaupunkikuvaa ja viihtyisyyttä.  Alueella on myös sijaintinsa puoles-

ta haastetta vihersuunnittelun alalla; rannikon tuulisessa ympäristössä menesty-

vät vain tietyt lajit. Vaatimus vihersuunnittelun asiantuntijan käytöstä on alueella 

erittäin tarpeellinen, eikä sitä ole syytä poistaa.    
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1.12 Raahen kaupunki, Maankäyttö ja mittausyksikkö  

kaupungingeodeetti Mikko Moilanen 3.12.2019 

 

Maankäyttö ja mittaus-yksikkö esittää huomioon otettavaksi seuraavaa: 

1. Yleinen katualue, Ulkofantintie 

Katualueen rajaus sijoittuu viistoon leikaten aluetta pituussuunnassa. Kadun toteut-

tamisen kannalta on perusteltua, että rajaus noudattaisi esimerkiksi Ilolinnan tien ra-

jausperiaatteita. Katualue tulisi olla kaavarajauksen alueella tasalevyinen. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Kaava-aluetta on laajennettu niin, että Ulkofantintien katualue tulee määriteltyä 

nyt laadittavalla asemakaavalla.  Aiempi kaavarajaus perustui Raahen keskeis-

ten taajama-alueiden osayleiskaavan rajaukseen kaupungin käytännön mukai-

sesti.   

 

2. Ajo korttelissa AK ja AKR 3048 tontille numero 3 

Tontille numero 3 on järjestetty ajoyhteys tontin numero 2 läpi määräävän aluera-

jauksen kautta Kaupunginlahden kadulle pääsemiseksi. Kun rakennusalojen sivut on 

oltava kiinni VL-alueen laidassa, kulkuyhteyden järjestäminen lähivirkistysalueen 

kautta ei tule kyseeseen. Tontin 2 käyttöpiha jää pieneksi. Moottoriajoneuvolla kul-

keminen toisen tontin kautta alentaa viihtyvyyttä ja voi vaarantaa terveyttä sekä 

vaikuttaa ilmeisimmin rasitetun tontin arvoon. Voisiko AKR-tontin numero 3 ulottaa 

yleiselle katualueelle saakka? 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Kaavaa on muokattu kaavan ehdotustyöstössä niin, että korttelin 3048 luonnos-

vaiheen rakennuspaikat 2 ja 3 yhdistetään. Ks. kohdan 1.11 ensimmäinen vas-

tinekohta kuvineen.  

 

3. Liittymä pihakatuun korttelissa 3038 

Ajoneuvoliittymän sijoittamisen mahdollisuus pihakatualueelta tontille AP-6 on sup-

pea. Tämä aiheuttaa tarvetta kulkemisen suunnittelemiseen ja rakentamiseen kort-

telin 3038 sisällä. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Ko. kohdassa tonttiliittymää ei ole kaupunkikuvallisista syistä osoittaa liian lä-

helle kokoojakadun risteystä eikä myöskään etelän suunnalta avautuvan ka-

tunäkymän päätteeksi. Luonnossuunnittelun (laadittu 2d havainnekuva) perus-

teella on todettu, että rakennuspaikasta saadaan toimiva ko. periaattein.  

Alla kuvat ko. kohdan kaavaluonnoksesta sekä luonnosvaiheen havainnekuvas-

ta.  
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4. Maisema ja kerrostalot 

Merinäkymä rakentamisen alueelta avautuu pääosin Pikkulahdelle päin. Kaupungin 

keskustan suunnasta tarkasteltuna ensin sijoittuvat lähimpinä rantaa AK, asuinker-

rostalojen korttelialueet. Taakse jäävät AP ja AKR-alueet. Pientalorakentamisen ton-

teilta on hankala saavuttaa ”rantavaikutelmaa”. Sijoitteluun on voinut todennäköi-

sesti vaikuttaa luonnon valon voimakkain tuleminen lounaan-lännen ilmansuunnista. 

 

5. Maafantin silta 

Onkohan sillan sijaintia suunniteltu ottaen huomioon Maa-Fantin maan- 

käytön kehittämisnäkymät ja edelleen mahdollinen siltayhteys kaupungin 

rantaan. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Katuyhteys Maa-Fanttiin uutta siltaa pitkin mahdollistaa voimassa olevan yleis-

kaavan mukaisen alueen kehittämisen.  Ratkaisu ei myöskään sulje pois mahdol-

lisuutta rakentaa siltayhteys kaupungin rantaan.   Ks. kohdan 1.6 kohdan 3 vasti-

ne ja kuvat.  

 

6. Pohjakartan hyväksyminen 

Pohjakartan hyväksyy kaupungingeodeetti allekirjoituksellaan. Geodeetiksi on mää-

rätty 1.11.2019 alkaen Mikko Moilanen. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Pohjakartan hyväksyjä on korjattu kaavakartalle kaavaehdotustyöstössä.    
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2. MIELIPITEET    

 

2.1 Mielipide 1   

mökkiläinen Ulkofantintieltä   

 

Tässä mielipiteitä Kaupunginlahdenrannan asemakaavasta. 

1. Ulkofantintien ja uuden asuinalueen väliin pengerrystä ja puita näkösuojaksi, jotta 

mökkialue saisi enemmän yksityisyyttä. Pengerrys toimisi samalla meluaitana mo-

lempiin suuntiin. Osa mökin omistajista on panostanut mökkeihinsä viime vuosina 

remontoimalla ja uudisrakentamalla, tätä asiaa ei saa aliarvioida. Uuden asuinalueen 

ei tarvitse tulla niin lähelle Ulkofantintietä. Mökkiläisille rauha! 

 

2. Uudelle asuinalueelle ei ollenkaan kulkua Ulkofantintien kautta, ainoastaan uuden 

tien kautta. 

 

3. Ei katuvaloja mökkien kohdalle. 

4. Väljempi rakennuskanta. 

 

5. Jos asuinalue toteutuu, niin mökkitonttien vuokrahintoja täytyy alentaa, koska mök-

kien arvo tällöin laskee.  

 

6. Pitkäkarin alue tulee rakentaa ensimmäiseksi, koska se on luonnollisempi jatkumo 

nyt jo rakennettujen talojen rinnalle. Sen jälkeen näkee myös sen, saako asukkaita 

alueelle ja riittäisikö ainoastaan Pitkäkarin rakentaminen.  

 

7. Luontoon sopivat värit taloihin, mielellään puutaloja ja nekin kaunista arkkitehtuuria, 

ei tarvitse näyttää huippumoderneilta. 

 

8. Kannattaa myös miettiä, miltä maisema näyttää museonrannalta katsottuna, me-

neekö näkymä pilalle? 

 

9. Onko ajateltu, että tuleva laiturialue, raahelaisten "olohuone", houkuttelee myös 

nuorison viettämään esim. kesäyötä meluamalla ja päihteitä käyttämällä alueella? 

Mitähän mieltä uudet asukkaat kerrostaloissa olisivat tästä? 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Ulkofantintien eteläpuoleisen alueen liittäminen katuverkkoon ei ole yhdyskunta-

rakenteellisesti järkevää muuta kautta; katualueet on taloudellista käyttää hyö-

dyksi aina molemmin puolin, jolloin katurakentamista tarvitaan toisaalla vähem-

män. Ulkofantintie parannetaan kaavan toteutuessa tonttikaduksi, mistä on etua 

myös mökkiläisille. Jatkossa tarkemman katusuunnittelun myötä ratkaistaan Ul-

kofantientien katuvalojen sijainnit, mutta lähtökohtaisesti ei ole estettä sijoittaa 

katuvaloja katulinjan etelälaidalle, jolloin ne olisivat mahdollisimman etäällä ny-

kyisistä mökeistä.  

 

Kaavaehdotustyöstössä on Ulkofantintien katualuetta levennetty AP-6 tonttien 

suuntaan ja myös AP-6 kadun puoleista rakennusalueen rajaa on siirretty etääm-

mäs katualueen rajasta, jolloin Ulkofantintien katulinjan ja uusien rakennusten 

väliin jää leveähkö rakentamaton alue, jolle on kaavassa määrätty puuston säilyt-

tämisvelvoite pallorasterimerkinnällä.  Varsinaista Ulkofantien katulinjaa ei voida 

kadun uudelleenrakentamisen myötä siirtää kokonaan uudisalueen puolelle, sillä 

alueella havaitut pohjanlepakot käyttävät Ulkofantintien katualuetta siirtymäreit-

tinä ja kadun varren puuston säilyttäminen on sitä kautta tärkeää. Puuston säilyt-

tämistavoitteen vuoksi mielipiteessä esitetyt pengerrykset eivät tule kyseeseen.  
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Kaava-alueen tehokkuus vähenee kaavan ehdotustyöstössä muutamissa kohdin 

selkeästi; mm. korttelin 3039 osalta. Myös Ulkofantientien eteläpuoleisia AP-6 

alueita on supistettu hieman ja niissä sallittu kerroskorkeus on pienennetty II:sta 

I1/2:seen.  Kaava-alueen rakentamisen vaiheistusta pohditaan vielä jatkossa suh-

teessa kokonaisuuteen.  Luonnosvaiheen yleisötilaisuudessa alueen rakentamis-

järjestyksen suhteen tuli useita ehdotuksia.   

 

Kaavasuunnittelua on tehty vaihtoehtoversiovaiheesta saakka kolmiulotteisesti 

sekä pelkistetymmällä sketchup-mallilla että myös kaavaluonnosvaiheessa yksi-

tyiskohtaisemmalla virtuaalimallilla. 3d-mallien perusteella voidaan arvioida, että 

Museorannalta katsottaessa nyt laadittavan kaavan suuntaan, maisema ei merkit-

tävässä laajuudessa muutu; uuden rakentamisen ja Museorannan väliin jää puus-

toa, joka pehmentää näkymävaikutuksia oleellisesti.  Ks. alla oleva havainnekuva.   

Laiturialueen tuleva käyttöä on jatkossa mahdollista ohjailla mm. sosiaalisen val-

vonnan ja yhteisöllisyyden kautta alueelle sopivaksi.  

 

 

Kuva kaavaluonnosvaiheen virtuaalimallista Museorannalta Pikkulahden uimarannan 

suuntaan.  Kuvan oikealla laidalla olevat talo, joissa on julkisivuissa hieman vaalean 

ruskeaa, ovat alueelle jo rakentuneet Pitkäkarinrannan kaavan (AK 214) rakennukset 

(ks. nuolet). Pitkäkarinrannan rakennusten takaa näkyy myös kaksi nyt laadittavan 

kaavan rakennusta.  

 

 

 

2.2 Mielipide 2  

Rantakadulta   

 

Mielipide Kaupunginlahdenrannan mahdollisen rakentamisen aiheuttamasta liikennehai-

tasta Rantakadulla sekä vanhan Raahen liikennejärjestelyiden muuttamisesta. 

Olemme huolissamme tulevasta Kaupunginlahdenrannan alueesta johtuvasta liikenne-

määrän runsaasta kasvusta Rantakadulla. Lisäksi sairaalan ympäristöön kaavailtu uudis-

rakentaminen lisäisi liikennettä entistetään. Rantakatu on jo nykyään vilkkaimmin liiken-

nöity vanhan Raahen kaduista. Vanha rakennuskanta ei kestä sitä. Jo nyt on havaittavis-

sa vanhojen talojen perustuskivien liikkumista. Olemme keskusteluissa muiden Rantaka-

dun ja vanhan Raahen asukkaiden kanssa kokeneet tämän yhteiseksi huoleksi. 

Ehdotuksia asian parantamiseksi: 

1.  Mielestämme paras ratkaisu asiaan olisi sillan rakentaminen Fantista mantereelle. 

2.  Rantakadulla auttaisi autoliikenteen siirtäminen kauemmaksi taloista, vaihtamalla 

pyörätien ja autotien paikkaa. 
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3.  Vanhan Raahen kaikkien katujen muuttaminen kaksisuuntaisiksi, ennen kaikkea 

Kirkkokatu koko matkaltaan. Tai vaihtoehtoisesti myös Rantakatu yksisuuntaiseksi. 

4.  Vanhan Raahen katujen kaikkien risteyksien muuttaminen tasa-arvoisiksi. Sen joh-

dosta nopeudet laskisivat myös Rantakadulla. Nykyistä 30km/h rajoitusta vain har-

vat noudattavat. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Kaupunginlahdenrannan asemakaavan toteuttamisen vaikutuksia vanhan kau-

pungin liikenteeseen voidaan vähentää ohjaamalla Kaupunginlahdenkadulta tule-

va liikenne Kirkkolahdenkatua pitkin Palokunnankadulle tai suorempaa reittiä Se-

minaarinkatua pitkin Palokunnankadulle. Autoliikenteen ohjaaminen pois Ranta-

kadulta on kuitenkin hyvin haasteellista. Rantakadun liikennemäärän on arvioitu 

kasvavan noin 1.3 kertaiseksi nykyisestä, mikä on edelleen kohtuullinen liikenne-

määrä kokoojakadulle.    

Sillan rakentaminen Fantista mantereelle, vanhan kaupungin katujen kaksisuun-

taisuus tai Rantakadun detaljiratkaisut eivät ole Kaupunginlahdenrannan asema-

kaavassa ratkaistava asia, joskin mielipiteen ehdotukset menevät palautekäsitte-

lyn kautta tiedoksi päättäjille ja viranhaltijoille.  Vanhan kaupungin asemakaavan 

muutos (Akm 242) on käynnistynyt omana kaavaprosessinaan ja tässä yhteydes-

sä pohditaan tarkemmin myös vanhan kaupungin liikennettä.    
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