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JOHDANTO
rannan asemakaava, jonka puitteissa halutaan 
osallistaa raahelaiset laajalla rintamalla pohti-
maan alueen mahdollisuuksia. Osallistaminen al-
koi toukokuussa 2018 ja sitä jatketaan kaavoitus-
prosessin edetessä.

Viihtyisien ja innovatiivisten asuinalueiden lisäksi 
Raahen Kaupungin kaavoitusohjelmassa otetaan 
kantaa ydinkeskustan vanhentuneiden asema-
kaavojen uudistamiseksi. Vanhan Raahen asema-
kaavan uudistaminen etenee vuoden 2019 aikana 
kaavatyötä pohjustavilla selvityksillä. Asema-
kaavan tavoitteena on luoda Vanhasta Raahesta 
arvoisensa historiallinen keskus. Vanha Raahe on 
kaupungin sydän ja oivaltavasti hyödynnettynä 
se luo alueelle jopa seutukunnallista kilpailuetua 
uusien asukkaiden asuinalueena.

Sekä Miljoonaperän että Velkaperän asemakaa-
vat perustuvat vuoden 1941 asemakaavaan, joka 
kaipaa kipeästi uudistamista. Alueiden asema-
kaavatyö tuleekin ottaa tehtäväksi lähivuosien 
aikana.

Raahen kaupungin Kaavoitusohjelma vuodel-
le 2019 sisältää vireillä olevat ja lähivuosina 
vireille tulevat yleis- ja asemakaavakohteet kä-
sittäen noin 20 osayleis- sekä asemakaavaa.

Osayleiskaavoista saadaan vuoden 2019 aika-
na päätökseen Raahen eteläisen ranta-alueen 
osayleiskaava, joka on kaavaprosessina ollut mit-
tava sekä suunnittelualueen laajuuden, että omi-
naispiirteinen takia. Raahen Pohjoisten rantojen 
ja Mikonkarin osayleiskaava käynnistyy loppu-
vuodesta 2019, samoin kuin Pitkäkari-Preiskarin 
osayleiskaava. 

Asemakaavoituksen hankkeet lähivuosina kos-
kevat pääasiassa nykyaikaisten asumisvaihto-
ehtojen mahdollistamista, josta muun muassa 
yhteisöllistä asumista on tutkittu Ruottalon ase-
makaavan yhteydessä. Kaupunginlahdenrannan 
asemakaavassa taas ammennetaan saaristosta 
ja merellisyydestä pohtien, mitä lisäarvoa kysei-
set luontoarvot voivat asuinalueelle luoda. Innos-
tava asemakaavaprosessi on myös Pikkulahden-

Raahen kaupungin kaavahankkeita ilmakuvassa.
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Maankäyttö- ja rakennuslaki mää-
rittelee alueidenkäytön suunnittelun 
kaavajärjestelmän, suunnittelupro-
sessin sekä osallistumismahdollisuu-
det kaavoja valmisteltaessa. Kaikilla 
kaavoilla on samanlainen kaavapro-
sessi.

Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet ohjaavat kaikkea alueiden-
käytön suunnittelua. Maakuntakaava 
ohjaa yleiskaavan laatimista. Maa-
kuntakaavan laatii ja hyväksyy maa-
kuntaliitto. 

Yleiskaavoitus toteuttaa kaupungin 
strategiaa ja ohjaa yleispiirteisesti 
asemakaavojen laatimista ja muuta 
tarkempaa suunnittelua. Raahessa 
kaupunginhallitus hyväksyy kaavoi-
tusohjelman. Kaavat hyväksyy Raa-
hen kaupunginvaltuusto.

Aloitusvaihe: Kaavahankkeen aloitusvaiheessa määri-
tellään kaavatyön tavoitteet, arvioitu aikataulu ja lähtö-
kohdat. Ne kerrotaan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa (OAS).

Luonnosvaihe: Kaavoittaja laatii lähtökohtien ja tavoit-
teiden perusteella kaavaluonnoksen. Luonnos asetetaan 
nähtäville, jotta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää 
luonnoksesta mielipiteensä ja tehdä parannusehdotuk-
sia. Usein voidaan järjestää myös yleisötilaisuus.

Ehdotusvaihe: Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan 
kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan 
huomioon luonnosvaiheessa esille tulleet asiat. Kaava-
ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja nähtävillä olon 
aikana ehdotuksesta voi jättää muistutuksen.

Hyväksyminen: Kun kaava on hyväksytty ja se on tullut 
voimaan, voidaan kaava-alueen toteuttaminen käynnis-
tää.

Maankäyttö ja rakennuslain 7§ 
mukaan kunnan tulee vähintään 
kerran vuodessa laatia katsaus 
kunnassa ja maankunnanliitossa 
vireillä olevista ja lähiaikoina vi-
reille tulevista kaava-asioista, jot-
ka eivät ole merkitykseltään vähäi-
siä. (MRL 7§)

Raahen vuoden 2019 kaavoitusoh-
jelman kohteiden sijainti kartalla:

Yleiskaavakohde

Asemakaavakohde

Kaavoitusprosessi

Kaavoitusohjelma
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Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennus-
lain mukainen useampaa kuin yhtä kuntaa kos-
keva yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. 
Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan 
maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia 
alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin 
ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä kos-
kevien valtakunnallisten tai maakunnallisten ta-
voitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden 
kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on 
tarpeen. Maakuntakaavalla pyritään edistämään 
maakunnan strategista kehittämistä.

Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto ja sen 
hyväksyy maakuntavaltuusto.

Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, 
että se on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa 
kunnan yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyt-
täessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi. Viranomaisen on suunnitelles-
saan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja 
päättäessään niiden toteuttamisesta otettava 
maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään 
kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimen-
piteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maa-
kuntakaavalla voidaan rajoittaa rakentamista 
erikseen määrätyillä alueilla.

Raahen alueella on tällä hetkellä neljä 
voimassa olevaa maakuntakaavaa:
 
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava,
joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
11.6.2003 ja vahvistettu ympäristöministeriön 
päätöksellä (YM/5222/2003) 17.2.2005.

• Pyhäjoen ydinvoimalahanketta varten 
laadittu Hanhikiven maakuntakaava,  
joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
22.2.2010 ja vahvistettu ympäristöministeriön 
päätöksellä (YM2/5222/2010) 26.8.2010

• 1.vaihemaakuntakaava on hyväksytty 
2.12.2013 ja vahvistettu ympäristöministeriös-
sä 23.11.2015

• 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 7.12.2016.

• 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 11.6.2018 ja kuulutettu 
voimaan 6.11.2018. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on koko 
maakunnan ja kaikki maankäyttökysymykset kä-
sittävä ns. kokonaismaakuntakaava. Maakunta-
kaavassa on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan aluei-
denkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet 
sekä sellaiset aluevaraukset, jotka ovat tarpeen 
maakunnan kehittämisen kannalta. Kaavassa on 
osoitettu maakunnan aluerakenne, kaupunki- ja 
maaseutualueiden kehittämisvyöhykkeet, mat-
kailun vetovoima-alueet, liikenneverkon ja logis-
tiikka-alueiden kehittäminen, tuulivoima-aluei-
ta, luonnon monikäyttöalueita, virkistysreittejä, 
luonnonsuojelualueet ja kulttuuriympäristön ar-
voja.

Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 11.6.2003 
monivaiheisen vuorovaikutteisen valmistelun jäl-
keen. Ympäristöministeriö vahvisti sen 17.2.2005 
ja kaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman 
hallinto-oikeuden 25.8.2006 tekemällä päätök-
sellä.

Pohjois-Pohjanmaan Maakuntakaava

Pyöräilijä jäällä. Kuva: Annekristiina Tuovinen

MAAKUNTAKAAVOITUS
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudista-
minen on aloitettu syksyllä 2010. Kaavan tarkis-
taminen ja täydentäminen on katsottu tarpeel-
liseksi mm. jo toteutuneiden ja vireillä olevien 
lainmuutosten, tarkistettujen valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden, uuden maakunta-
suunnitelman ja liiton muiden strategioiden to-
teuttamiseksi.

Maakuntakaavan uudistamisen pääteemana on 
ilmasto ja energia, joka on ilmastonmuutoksen 
hallinnan kannalta keskeinen alueidenkäytölli-
nen kysymys. Siihen sisältyy sekä energian tuo-
tantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön 
yleispiirteinen ohjaus: mm. energian tuotanto-
alueet (maa- ja merituulivoima, turve, bioenergi-
an tuotanto), energiansiirtoyhteydet sekä ener-
giatehokas alue- ja yhdyskuntarakenne. 

Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tar-
peellisten alueidenkäyttöratkaisujen osalta.

Maakuntakaavan uudistaminen etenee kokonai-
sohjelman puitteissa vaiheittain mm. kaavan päi-
vitysten kiireellisyyden ja selvitysten valmistu-
misasteen mukaisesti. Kokonaismaakuntakaava 
kumoutuu vaihekaavassa käsiteltyjen teemojen 
ja korvaavien merkintöjen osalta aina vaihekaa-
van saadessa lainvoiman. 

Maakuntakaavatyötä ohjaa maakuntahallitus, 
jossa käsitellään kaikki kaavan vaiheet ja niistä 
saatu palaute. Lisäksi maakuntakaavan keskeisiä 
kysymyksiä käsitellään kuntien edustajista koos-
tuvassa maakuntakaavoituksen neuvotteluryh-
mässä.

Maakuntakaavan uudistaminen

Ensimmäisessä vaiheessa (1.vaihemaakuntakaava) 
käsiteltävät aihepiirit ovat: 

  • energiantuotanto ja -siirto 
     (manneralueen tuulivoima-alueet, merituuli 
      voiman päivitykset, turvetuotantoalueet)
  • kaupan palvelurakenne ja 
     aluerakenne, taajamat
  • luonnonympäristö 
      (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset,  
      geologiset muodostumat)
  • liikennejärjestelmä 
     (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne,  
     lentoliikenne, meriväylät) ja logistiikka. 

1.vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävil-
lä 28.8. – 26.9.2012 ja 1.vaihemaakuntakaava- 
ehdotus oli nähtävillä 20.9. – 21.10.2013.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 1.vaihemaakunta-
kaavan 2.12.2013.

Ympäristöministeriö vahvisti 1.vaihemaakunta-
kaavan 23.11.2015.

Korkein hallinto-oikeus on 3.3.2017 hylännyt vah-
vistuspäätöksestä tehdyt valitukset.  1. vaihe-
maakuntakaava on lainvoimainen.

Pohjois-Pohjanmaan 1.vaihemaakuntakaava

Raahen Siniluodon tuulimyllyt. Kuva: Saara Böök
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Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevia maakun-
takaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa 
vaiheessa. Maakuntahallitus on 18.3.2013 päättä-
nyt maakuntakaavan uudistamisen 2.vaihemaa-
kuntakaavan vireille tulosta. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain 63 § mukainen kaavoitustyön sisältöä 
ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 27.3. 
– 26.4.2013.

Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luo-
pumista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 
muutos on tullut voimaan 1.2.2016. Se muuttaa 
maakuntakaavaehdotuksen käsittelyä niin, että 
kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot ja 
järjestettävä viranomaisneuvottelu ennen kuin 
ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

2.vaihemaakuntakaavassa käsitellään koko maa-
kunnan alueidenkäyttöä seuraavien teemojen  
osalta:

  • maaseudun asutusrakenne
  • kulttuuriympäristöt
  • virkistys ja matkailualueet
  • seudulliset materiaalikeskus- ja  
     jätteenkäsittelyalueet
  • seudulliset ampumaradat
  • puolustusvoimien alueet 

2. vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävil-
lä 25.3. – 30.4.2015 ja Maakuntahallitus päätti 
11.4.2016 pyytää lausunnot Pohjois-Pohjanmaan 
2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta kunnilta, 
keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä mi-
nisteriöiltä. Lausuntojen ja viranomaisneuvotte-
lun perusteella kaavaehdotukseen on tehty tar-
kistuksia. 

2. vaihemaakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 
5.9. – 4.10.2016.  

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakunta-
kaavan 7.12.2016 ja se on lainvoimainen.

Pohjois-Pohjanmaan 2.vaihemaakuntakaava

Retkeilijät Raahen saaristossa. Kuva: Annekristiina Tuovinen
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  • Tuulivoima-alueiden tarkistukset
  • Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen 
     tarkistukset
  • Muut maakuntakaavamerkintöjen 
     päivitykset

3. vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä 
10.4. – 12.5.2017

Maakuntahallitus hyväksyi 16.10.2017 § 183 3. 
vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoai-
neiston kuultavaksi ja sähköinen aineisto avattiin 
lausuntoa varten keskeisille viranomaisille ja yh-
teisöille (mm. jäsenkunnat) sekä niille ministeri-
öille, joita asia koskee. 3. vaihemaakuntakaavaeh-
dotus oli nähtävillä 28.3. – 27.4.2018.

3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakun-
tavaltuustossa 11.6.2018 ja kuulutettu voimaan 
6.11.2018. 

Maakuntahallitus on 18.1.2016 päättänyt Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen 
kolmannen vaiheen (3. vaihemaakuntakaava) vi-
reille tulosta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § 
mukainen kaavoitustyön sisältöä ja vuorovaiku-
tusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma oli julkisesti nähtävillä 26.1. – 26.2.2016. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivi-
tetty 19.10.2017. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihe-
maakuntakaavan luonnos on ollut maankäyt-
tö- ja rakennuslain 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 
julkisesti nähtävillä 10.4.–12.5.2017.

Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa käsitel-
lään maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien tee-
mojen osalta:

  • Pohjavesi- ja kiviainesalueet
  • Mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet
  • Oulun seudun liikenne ja maankäyttö

Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihemaakuntakaava

Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 14.11.2018
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Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 
8 ja Perämeren väliselle rantavyö-
hykkeelle rajautuen pohjoisessa 
Kuljunlahteen ja etelässä Pyhäjoen 
kunnan ja Raahen kaupungin väli-
seen rajaan.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 
3520 hehtaaria (n. 35,2 km2), josta 
vesipinta-alaa noin 1900 hehtaaria 
(n. 19 km2) ja maapinta-alaa noin 
1610 hehtaaria (n. 16 km2).

Yleiskaavan tavoitteena on lo-
ma-asutuksen mitoituksen ja mää-
rän tarkistaminen, yleiseen virkis-
tyskäyttöön tarkoitettujen alueiden 
kartoittaminen ja eri suojeluohjel-
mien kannalta merkittävien kohtei-
den määrittäminen.

Raahen eteläisen ranta-alueen 
osayleiskaavaprosessi käynnistyi 
maankäytön suunnittelutoimikun-
nan hyväksyessä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman 29.6.2016 
§ 17. 

Osayleiskaavaehdotus on nähtä-
villä 10.12.2018 – 25.1.2019 ja suun-
nitellun aikataulun mukaan kaava 
etenee hyväksymisvaiheeseen al-
kuvuodesta 2019.

YLEISKAAVOITUS
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Pitkäkarin ja Preiskarin osayleiskaava

Suunnittelualue sijoittuu Raahen keskustan välit-
tömään läheisyyteen, käsittäen Pitkäkarin nokan 
ranta-alueen, Pitkäkarin, Takarannan, Maijanpau-
han, Iiläisen, Ulkofantin, Pursimajan sekä Preis-
karin saaren alueen. Suunnittelualue tarkentuu 
suunnittelutyön käynnistyessä.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 305 hehtaa-
ria, josta vesipinta-alaa noin 150 hehtaaria. Alue 
on kokonaisuudessaan Raahen kaupungin omis-
tuksessa.

Tavoitteena on laatia Raahen Pitkäkarin ran-
ta-alueelle ja Preiskariin osayleiskaava, jossa sel-
vitetään alueiden soveltuvuus vakituiseen asumi-
seen ja liikenne- ja siltayhteyden järjestäminen 

Preiskarin saareen. Osayleiskaavassa tarkiste-
taan loma-asutuksen mitoitus, määrä ja laatu, 
kartoitetaan yleiseen virkistyskäyttöön tarkoi-
tetut alueet ja määritetään eri suojeluohjelmien 
kannalta merkittävät kohteet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tullaan 
esittämään kaavaprosessin suunniteltu aikatau-
lu. Kaavoitusprosessi käynnistetään osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmalla vuoden 2019 aika-
na.
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Raahen pohjoisen ranta-alueen ja Mikonkarin osayleiskaava

Suunnittelualue rajautuu län-
nessä merialueeseen, eteläs-
sä Raahen taajama-alueeseen, 
idässä Siikajoentiehen ja poh-
joisessa kuntarajaan. 

Suunnittelualue käsittää voi-
massa olevan Raahen keskeis-
ten taajama-alueiden osayleis-
kaava-alueen sekä Pattijoen 
kirkonkylän osayleiskaavan 
pohjoisosia ja pitää sisällään 
Olkijoen osayleiskaavan Siikajo-
en tien länsipuoliset osat.

Suunnittelualueen pinta-ala on 
noin 2100 hehtaaria (21 km2), 
josta vesipinta-alaa noin 760 
hehtaaria ja maapinta-alaa noin 
1340 hehtaaria (13,4 km2). Alue 
on lähes kokonaisuudessaan 
yksityisessä omistuksessa.

Yleiskaavan tavoitteena on lisä-
tä Raahen kaupungin haja-asu-
tustonttitarjontaa kestävä yh-
dyskuntarakenne huomioiden ja 
selvittää suunnittelualueen ete-
läosan asuin- ja matkailupalve-
lualueiden asemakaavoituksen 
tarve. Lisäksi loma-asutuksen 
mitoitus ja määrä tarkistetaan, 
kartoitetaan yleiseen virkistys-
käyttöön tarkoitetut alueet ja 
määritellään eri suojeluohjel-
mien kannalta merkittävät koh-
teet.

Suunnittelualueen rajaus tar-
kentuu suunnittelun käynnis-
tyessä. Kaavoitusprosessi on 
tarkoitus käynnistää osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmalla 
vuoden 2020 aikana. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmassa 
tullaan esittämään kaavapro-
sessin suunniteltu aikataulu.

Mikonkarin uimaranta. Kuva: Annekristiina Tuovinen
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Suunnittelualue sijoittuu Pat-
tijoen ja Huopakinojan varteen, 
rautatien eteläpuolelle. Suun-
nittelualue koskee Jokelanpe-
rää, Hastinkangasta, Jokelaa, 
Pikarinmäkeä, Saarelaa sekä 
Koivulaa niiden Jokelankylän-
tiehen, Ylipääntiehen ja Kastel-
lintiehen tukeutuvan asutuksen 
alueita.

Suunnittelualueen pinta-ala on 
noin 750 hehtaaria. Alue on lähes 
kokonaisuudessaan yksityises-
sä omistuksessa. Tavoitteena 
on laatia Jokelankylälle oikeus-
vaikutteinen osayleiskaava, joka 
ohjaa rakentamista kyläalueel-
la ja Pattijoen ranta-alueella. 
Jokelankylän osayleiskaava-
työssä huomioidaan Raahen 
kaupungin strateginen linjaus 
yrittäjäystävällisestä kaupun-
gista sekä Pohjois-Pohjanmaan 
3. vaihemaakuntakaavan ehdo-
tusaineistosta liitteen lauselma 
”Maaseutua kehitettäessä so-
vitetaan yhteen maaseutuelin-
keinojen, pysyvän asutuksen ja 
loma-asutuksen tavoitteet eri-
tyisesti maatalouden toiminta-
edellytykset huomioon ottaen”.

Suunnittelualue tarkentuu suunnittelutyön käynnistyessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tullaan esittämään kaavaprosessin suunniteltu aikataulu. 

Jokelankylän osayleiskaava

Kannistontien ja Kastellintien risteys. Kuva: Timo Alila
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Suunnittelualue sijoittuu Pirttiniemen alueelle. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 50 hehtaa-
ria.

Vuoden 2019 aikana selvitetään mahdollinen 
osayleiskaavoituksen tarve. Alueen kehittä-
misen tavoitteena on tutkia alueen soveltu-
vuus vakituiseen asumiseen ja sen vaikutukset 
alueen virkistyskäyttöön, rakennetun kulttuu-
riympäristön kehittämisedellytykset ja määrit-
tää eri suojeluohjelmien kannalta merkittävät 
kohteet. 

Suunnittelualueen rajaus tarkentuu suunnit-
telun käynnistyessä. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmassa esitetään kaavaprosessin 
suunniteltu aikataulu. 

Pirttiniemen osayleiskaava

Laivakankaan tuulivoimapuisto

Raahen kaupunginhallitus on hyväksy-
nyt Laivakankaan Tuulipuisto Oy:n kaa-
voitusaloitteen 18.6.2018 § 232 tuulivoi-
mala-alueen osayleiskaavan laatimiseksi 
Nordic Mines Oy:n kaivosalueelle. Laiva-
kankaan Tuulivoimapuisto Oy selvittää yh-
dessä Nordic Mines Oy:n kanssa tuulivoi-
maloiden tarkemman sijoitussuunnitelman 
ja lukumäärän. Lopulliset paikat ja määrät 
selvitetään yhdessä kaavoitus- ja mahdol-
lisesti YVA-prosessissa tehtävien selvitys-
ten perusteella. Laivakankaan Tuulipuis-
to Oy hakee ELY-keskukselta päätöksen 
YVA-menettelyn tarpeesta.

Tuulivoimala-alueen rakentuminen Nordic 
Mines Oy:n kaivosalueelle mahdollistaa 
energiaintensiivisen kaivostoiminnan ym-
päristövaikutusten kompensoinnin tuuli-
voimalla tuotetulla energialla. Kyseisellä 
alueella on alustavien selvitysten mukaan 
suotuisat tuuliolosuhteet ja lähialueella on 
useita lainvoimaisia tuulivoima osayleis-
kaavoja.

Hankkeessa selvitetään tuulivoima-
la-alueen yhteisvaikutukset kaivostoimin-
nan ja läheisten tuulivoimala-alueiden vä-
lillä. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu 
suunnittelun käynnistyessä. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaa-
vaprosessin suunniteltu aikataulu. 
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Kaupunginlahdenrannan kaavarunko 

Asemakaavoitettavan alueen raja

Keskustoimintojen alue

Palvelurakennusten alue

Opetustoimintaa palvelevien
rakennusten alue
Asumiskerrostalojen alue

Tiivis pientaloalue

Omakotialue

Yksityinen pysäköintialue

Kunnallistekninen alue

Rakennettu puisto- ja virkistysalue
Luonnontilainen metsäinen virkis-
tysalue ja suometsä

Huvilapalsta

Matkailupalvelujen alue

Runkotie

Kevyen liikenteen pääreitti

Luontoreitti

Raahen keskuspuisto

RAAHEN KAUPUNKI
Kaupunginlahdenrannan kaavarunko

24.02.2014 
Tekninen keskus       Arkkitehtistudio Emp Oy

Merkinnät

Raahen Kaupunginlahdenrannan kaavarunko on 
asemakaavan pohjaksi laadittu asemakaavaa 
laajempi tarkastelu suunnittelualueesta ja sen 
liittymisestä kaupunkirakenteeseen ja lähiympä-
ristöön. Kaavarunko on laadittu Raahen keskeis-
ten taajama-alueiden osayleiskaavan pohjalta 
kuitenkin siten, että osayleiskaavan mukaisia 
asuntoaluevarauksia on supistettu. Kaupungin-
lahdenrantaa ja osaa Pitkänkarin aluetta koske-
va Rakennus Miilukangas Oy:n kaavoitusaloite 
asemakaavan laadinnaksi on hyväksytty Raahen 
kaupunginhallituksessa 13.12.2010 § 477.

Kaupunginhallitus tarkensi kaavarungon oh-
jausvaikutusta 18.6.2018 (§233). Alueen ase-
makaavoitusta ohjaa kaupunginvaltuuston hy-
väksymä Raahen keskeisten taajama-alueiden 
osayleiskaava ja asemakaavatyötä ohjaavat ke-
hittämislautakunta ja kaupunginhallitus. Kau-
punginlahden kaavarunkoa ja siitä saatua viran-
omaispalautetta voidaan pitää suuntaa-antavana 
ohjeena niiltä osin, kun se ei ole osayleiskaavan 
kanssa ristiriidassa. 
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Pitkäkari-Pikkulahden alueelle laadittiin ensi-
sijaisesti yleiskaavan selvitystarvetta vastaava 
ympäristöselvitys vuoden 2018 aikana. Kokonai-
suuteen sisältyi luontoselvitys, muinaisjäännö-
sinventointi, maisema- ja kulttuuriympäristö-
selvitys, maaperä- ja rakennettavuusselvitys, 
vesistö- ja rannikkotulvaselvitys, liikenneselvi-
tys ja verkoston kehittämistarpeet sekä yhdys-
kuntateknisen huollon verkostoselvitys ja ke-
hittämistarpeet. Selvitys jaettiin osa-alueisiin. 
Osa-alueiden 1 ja 2 osalta selvitykset tarkennet-
tiin tarvittavilta osin vastaamaan asemakaavoi-
tuksen tarkkuutta. Työ valmistui 31.12.2018.

Ympäristöselvitys tuotti perus- ja pohjatietoa 
Kaupunginlahdenrannan asemakaavan (Ak 215) 
sekä Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen (Akm 240) suunnittelutyöhön ja lisäk-
si Pitkäkari-Preiskarin osayleiskaavan laadintaan. 

Pirttiniemen ja Varvin
ympäristöselvitys

Pirttinimen ja Varvin alueille laaditaan vuoden 
2019 aikana tarvittavat ympäristöselvitykset. 
Ympäristöselvityksien tarkoituksena on hahmot-
taa Pirttiniemen alueella vakituiselle asumiselle 
sopivan rakentamisen sijainti ja laajuus.
 
Varvin alueelle laaditaan ympäristöselvitykset 
osayleiskaavan mukaisen pientalovaltaisen asui-
nalueen asemakaavoittamiseksi. 

Alueille tehtäviä selvityksiä ovat ainakin maape-
räselvitys sekä luontoselvitys joiden lisäksi Pirt-
tiniemen alueelle on tarpeellista laatia kulttuu-
riympäristöselvitys. 

Pitkäkari – Pikkulahti
ympäristöselvitys 2018

Vanhan Raahen ympäristö- ja
rakennusperintöselvitys

Vanhan Raahen asemakaavoitus käynnistyi vuo-
den 2018 lopulla. Asemakaavan vireilletulovai-
heessa laaditaan Vanhan Raahen alueelta osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettävät 
selvitykset. Vanhan Raahen alueella on tarpeen 
laatia selvitys ainakin alueen rakennuskannasta, 
kasvilajistosta, kaupunkikuvasta sekä liikentees-
tä. Selvitystarve tarkentuu asemakaavoituksen 
edetessä.

Raahen satama-alueen
kehittämisen aluetarveselvitys

Aluetarveselvityksen tavoitteena on tutkia Raa-
hen sataman tulevaisuuden kehitysnäkymiä ko-
konaisuudessaan, sekä mantereen puolella että 
mahdollisesti tulevaisuudessa merelle sijoitetta-
vien toimintojen osalta.

Aluetarveselvityksessä kartoitetaan tulevaisuu-
den liikenneyhteyksien sekä muun infrastruk-
tuurin kehittämistarvetta. Aluetarveselvityksen 
yksityiskohdat tulevat olemaan suuntaa-antavia 
maankäytön tarkemmalle suunnittelulle sata-
ma-alueella. 

Pikkulahden uimaranta. Kuva: Henri Ylikulju

SELVITYKSET
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Akm 215: Kaupunginlahdenrannan asemakaava

Suunnittelualue sijoittuu Raa-
hen kaupungin 30. kaupungi-
nosaan, Raahen keskustan lä-
heisyyteen, Pitkänkarin alueelle, 
Kaupunginlahden (Pikkulahden) 
länsirannalle.

Suunnittelualueen pinta-ala on 
n. 20 ha. Alue on Raahen kau-
pungin omistuksessa.

Asemakaavoitusta ohjaa kau-
punginvaltuuston hyväksy-
mä Raahen keskeisten taaja-
ma-alueiden osayleiskaava (KV 
11.4.2007 § 20).

Asemakaavan tavoitteena on 
lisätä Raahen kaupungin moni-
puolista tonttitarjontaa ja kehit-
tää uusi kaupunkiympäristöön 
sijoittuva merellinen ja luon-
nonläheinen kaupunkiraken-
netta täydentävä asuntoalue 
Kaupunginlahdenrannan (Pik-
kulahti) ja Pitkäkarin alueelle. 
Liikenteellisenä tavoitteena on 
luoda alueelta sujuvat, turval-
liset ja selkeät yhteydet alueen 
ulkopuoliseen katuverkkoon.

Kaavoitusprosessi käynnistyi 
kehittämislautakunnan aset-
taessa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman nähtäville (KELA 
13.12.2017 § 94).

Asemakaava etenee vuoden 
2019 aikana luonnosvaiheeseen. 
Asemakaavoituksen tueksi on 
järjestetty erillinen vuorovaiku-
tusprosessi, jossa kaupunkilai-
sia aktivoidaan mukaan suun-
nitteluprosessiin osallistavin 
keinoin, kuten työpajoin ja paik-
katietoperusteisella asukasky-
selyllä.

Kaavoitusaloite KH 13.12.2010 

ASEMAKAAVOITUS

§ 477/ Rakennus Miilukangas 
Oy. Yhteistoimintasopimusta 
jatkettu KV 30.10.2017 § 122. 
Kaavoitusprosessi käynnistyi 
kehit-tämislautakunnan aset-
taessa osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman nähtäville 
(KELA 13.12.2017 § 94). Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitel-
massa esitetään kaavaproses-
sin suunniteltu aikataulu.
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Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijoittuu Raahen keskustan lä-
heisyyteen, Pitkänkarin alueelle, Kaupunginlah-
den (Pikkulahden) rantaan. Suunnittelualueen 
pinta-ala on noin 42,5 ha, josta vesialuetta noin 
18,5 ha ja maa-aluetta noin 24 ha. 

Suunnittelun tavoitteena on laatia alueelle virkis-
tysaluepainotteinen asemakaava. 
Asemakaavatyö jakautuu kahteen vaiheeseen: 

Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan Pik-
kulahden (Kaupunginlahdenrannan) alueel-
le virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma. 

Toisessa vaiheessa laaditaan Pikkulahden ase-
makaava ja asemakaavan muutos, joka pohjau-
tuu laadittuun Pikkulahden virkistys-, liikunta- 
ja puistosuunnitelmaan.

Pikkulahden ympäristö on aluekokonaisuus, jo-
hon liittyy Raahen historiallisesti ja maisemalli-
sesti merkittävimpiä arvoja sekä virkistystoimin-
toja.

Asemakaava etenee vuoden 2019 aikana luon-
nosvaiheeseen. Asemakaavoituksen tueksi jär-
jestetään erillinen vuorovaikutusprosessi, jossa 
kaupunkilaisia aktivoidaan mukaan suunnittelu-
prosessiin osallistavin keinoin, kuten työpajoin ja 
paikkatietoperusteisella asukaskyselyllä.

Kaavoitusprosessi käynnistyi kehittämislauta-
kunnan asettaessa osallistumis- ja arvioin-ti-
suunnitelman nähtäville (KELA 13.12.2017 § 93). 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esite-
tään kaavaprosessin suunniteltu aikataulu.
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Akm 218b: Pitkäkarin itäosa  

Akm 218b

Akm 218a

Suunnittelualue sijoittuu Rantakadun, Tauno 
Kiesvaaran väylän, Kylmälahdentien, Seminaa-
rinkadun, Kirkkokadun ja Softpoliksen rajaamalle 
alueelle.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä Raahen kau-
pungin monipuolista tonttitarjontaa ja kehittää 
uusi kaupunkiympäristöön sijoittuva merellinen 
ja luonnonläheinen kaupunkirakennetta täyden-
tävä tiivis asuntoalue keskustan pohjoispuolelle. 
Liikenteellisenä tavoitteena on luoda alueelta su-
juvat, turvalliset ja selkeät yhteydet alueen ulko-
puoliseen katuverkkoon.

Suunnittelualue sijoittuu Merikadun varteen, 
Raahen lukion lounaispuolelle. Alue on osayleis-
kaavassa osoitettu julkisten palvelujen alueeksi.

Suunnittelutyön tavoitteena on laatia alueelle 
asumista ja julkisia palveluja kuten koulutusta 
sekä työpaikkatoimintoja ohjaava asemakaava. 
Asemakaavalla mahdollistetaan elävän ja ark-
kitehtuurisesti korkeatasoisen merellisen koko-
naisuuden rakentuminen kaupungin kävelykes-
kustan tuntumaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esi-
tetään kaavaprosessin suunniteltu aikataulu. 
Kaavoitusprosessi käynnistetään osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmalla vuoden 2019 aikana.

Merikadunrannan asemakaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnittelualueen 
ensimmäisen vaiheen Kylmälahdenrannan ase-
makaavan (Akm 218a) 27.5.2013. Asemakaava on 
saanut lainvoiman 29.12.2014.

2. vaiheen suunnittelua (Akm 218b) jatketaan vuo-
den 2020 aikana ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmassa tullaan esittämään kaavaprosessin 
päivitetty aikataulu.
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Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaava muutos

Asemakaavan muutos sijoittuu Ouluntien, Rataka-
dun ja Saaristokadun tuntumaan.  Raahen kaupun-
gin kaupunginosaan 17, kortteleihin 3 ja 1 käsittäen 
niihin liittyvät katu- ja liikennealueet. Suunnitte-
lualueen pinta-ala on n. 3,48 ha. Tarkka aluerajaus 
tullaan esittämään kaavoitustyön käynnistyessä. 

Suunnittelun tavoitteena on alueen liikenneturval-
lisuuden ja kaupunkikuvan parantaminen, mah-
dollistaa olemassaolevien toimintojen jatkuminen 
alueella sekä jouhevoittaa alueen halki kulkevaa 
kevyttä liikennettä sekä moottoriajoneuvoliiken-
nettä. Lisäksi rakennuskannan arvot tutkitaan, 
määritellään alueen mahdollinen täydennysra-
kentamisoikeus. Asemakaavamuutos tullaan laati-
maan vuoden 2019 aikana.

Kaavahanke käynnistyi kaupunginhallituksen hy-
väksyessä kaavoitusaloitteen 15.10.2018 § 346. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin 
kehittämislautakunnassa 27.11.2018 § 121. 

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin ase-
makaava-alueen pohjoisrajalla Ruottalonlahden 
pohjukassa. Alue on noin kahden kilometrin etäi-
syydellä Raahen keskustan palveluista koillisessa. 
Suunnittelualue rajautuu Kylmäniemen ja Isohol-
min asuinalueisiin sekä Mansikkakarintien varren 
haja-asutusmaiseen rakenteeseen. Suunnitte-
lualueen pohjoispuolella on Pattijoen etelähaaran 
jokilaakso ja Mikonkarinlahti.

Suunnittelun tavoitteena on Raahen kaupungin 
asemakaava-alueen laajentaminen uuden asuin-
rakentamisen mahdollistamiseksi Ruottalonlah-
della. Asemakaava laaditaan yleiskaavassa AP-t 
ja AP osoitetuille alueille yleiskaavan tavoitteiden 
mukaisesti. Asemakaavan perusteella sidotaan 
kaava-alueen tonttijako.

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 13,6 hehtaa-
ria. Asemakaava mahdollistaa 11 090 km2 rakenta-
misen alueen 41 tontille. Laskennallinen väestön 
lisäys on noin 136 henkilöä. Suunnittelun tavoittee-
na on monipuolistaa tonttitarjontaa ja mahdollis-
taa uusien asuinalueiden rakentaminen Raahessa.

Kaavoitusprosessi käynnistyi kehittämislautakun-
nan asettaessa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man nähtäville (KELA 1.11.2017 § 80). Kaavaehdotus 
oli nähtävillä 26.11.2018 – 4.1.2019. 

Akm 239: Ruottalonlahden asemakaava 

Luonnos Ruottalonlahden suunnitelmasta.
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Pirttiniemen asemakaava 

Asemakaavan suunnittelualue sijoittuu Raahen 
keskustan eteläpuolelle, Varvin alueelle, Pirtti-
niemeen. Tarkka aluerajaus tullaan esittämään 
kaavoitustyön käynnistyessä. 

Suunnittelun tavoitteena on laatia Pirttiniemen 
alueelle vetovoimainen merellinen pientaloval-
tainen asuinalue vastaamaan kasvavaan asuin-
tonttikysyntään. Asemakaavassa ratkaistaan 
myös suunnittelualueelle sijoittuvan arvokkaan 

Asemakaavan suunnittelualue sijoittuu Raahen 
keskustan eteläpuolelle, Varvintien ja Merikadun 
tuntumaan. Tarkka aluerajaus tullaan esittämään 
kaavoitustyön käynnistyessä. 

Suunnittelun tavoitteena on laatia Varvin itäosan 
alueelle osayleiskaavan mukainen vetovoimai-
nen keskustan läheisyydestä ammentava pien-
talovaltainen asuinalue vastaamaan kasvavaan 
asuintonttikysyntään. Asemakaavassa ratkais-
taan teollisen toiminnan ja asumisen väliset suh-
teet ja alueen virkistyskäytön mahdollisuudet 
turvataan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esite-
tään kaavaprosessin suunniteltu aikataulu. Kaa-
voitusprosessi käynnistyy osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmalla vuoden 2019 aikana. 

rakennuskannan ja ympäristön suojelua koskevat 
kysymykset sekä alueen virkistyskäytön mahdol-
lisuudet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esite-
tään kaavaprosessin suunniteltu aikataulu.Kaa-
voitusprosessi on suunnitelmissa käynnistää 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla vuoden 
2019 aikana.

Varvin itäosan asemakaava 
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Akm 238: Mestauskallion teollisuusalueen korttelin 3116 asemakaavan muutos 

Akm 237: Raahen kaupungin 36. kaupunginosan (Ollinsaari) korttelin 3629 
asemakaavan muutos (Nikolantie 3)

Asemakaavan tavoitteena on 
lisätä Raahen rivitalotonttien 
tarjontaa ja eheyttää alueen 
yhdyskuntarakennetta. Suun-
nittelualueen pinta-ala on 2,5 
hehtaaria ja se sijoittuu hyvien 
liikenneyhteyksien läheisyy-
teen.

Tekninen lautakunta hyväksyi 
osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman (21.11.2013 § 163) ja 
asemakaava oli luonnosvaihee-
na nähtävillä 14.4. – 19.5.2014. 
Kaavaehdotuksen laadinta on 
vireillä.

Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmassa esitetään kaavapro-
sessin päivitetty aikataulu. 

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 31 
kaupunginosassa osoitteissa Mestarinkatu 1 ja 
21. Asemakaavan muutos koskee Raahen kau-
pungin 31. kaupunginosan korttelia 3116.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoit-
taa alue nykyisen tilanteen mukaiseen käyttöön 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-
eeksi hieman yleiskaavan aluerajausta laa-
jemmalla alueella. Asemakaavan muutoksella 
on tarkoitus muodostaa nykyisistä tonteista 
piha-alueeltaan laajempia käyttöä vastaavia 
teollisuustontteja. Asemakaavalla ratkaistaan 
huolto- ja kuljetusliikenteen sekä kevyen liiken-
teen järjestelyt valtatien varressa. Nykyinen 
rakennusoikeus ei muutu asemakaavanmuu-
toksella.

Asemakaavaprosessi käynnistyi kun Kehittä-
mislautakunta hyväksyi osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman ja asetti sen julkisesti 
nähtäville 25.9.2018 § 87. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmassa esitetään kaavaprosessin 
suunniteltu aikataulu.
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Akm 233: Pattijärven teollisuuspuiston asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 27. 
kaupunginosan (Kaupunginmetsä) ja 51. kau-
punginosan (Korkelonkangas) teollisuusaluei-
den rajaamalla, osin asemakaavoittamattomalla 
alueella. Alueen pinta-ala on 125 hehtaaria ja sen 
on pääosin Raahen kaupungin omistuksessa.
 
Pattijärven teollisuuspuiston asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen tavoitteena on mah-
dollistaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman 
pienteollisuus- ja logistiikkatoimintojen sijoittu-
minen alueelle Raahen keskeisten taajama-aluei-
den osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 125 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esite-
tään kaavaprosessin päivitetty aikataulu.

Lapaluodon asuntoalueen asemakaava

Asemakaavan muutos koskee Lapaluodossa si-
jaitsevaa historiallista asuinkeskittymää, kiin-
teistöjä 402–1–50, 402–15–0 – 402–95–0 sekä 
alueeseen liittyviä puisto-, katu- ja suojavihera-
lueita.

Suunnittelun tavoitteena on ratkaista aluekoko-
naisuuden ja rakennuskannan suojelua koskevat 
kysymykset sekä mahdollinen lisärakentami-
nen. Alue osoitetaan asemakaavalla yleiskaavan 

mukaisesti pääosin pientalovaltaiseksi asunto-
alueeksi, jolle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäi-
riöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoi-
mintoja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esite-
tään kaavaprosessin suunniteltu aikataulu.
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Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavamuutos

Raahen liikekeskustan kaavarunko on käsitel-
ty kaupunginhallituksessa 30.3.2015 § 113. Kaa-
varunkoon sisältyvien suunnitelmien mukaan 
liikekeskustan tonttien rakennusoikeuksia ko-
rotettaisiin huomattavasti siten, että alueesta 
muodostuisi vetovoimainen asuin- ja liikeympä-
ristö, joka tarjoaa korkeatasoisia asuntoja ja lii-
ketiloja. Yhteistoimintasopimuksen perusteella 
Rakennusliike Lapti Oy tekee kaavoitusaloitteen, 
jonka perusteella kaupunginhallitus ottaa käsi-
teltäväkseen asemakaavan muuttamisen Rau-ta-
talon tontilla. Rakennusliike Lapti Oy:n kaavoitus-
aloite on hyväksytty KH 30.5.2016 § 233.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavahank-
keen osallistumis- ja arviointisuunnitel-man 
15.9.2016 § 105 ja aloitusvaiheen viranomais-
neuvottelu on järjestetty Pohjois-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 
18.10.2016. Asemakaava on ollut luonnosvaiheena 
nähtävillä 2.10. – 31.10.2017 ja ehdotusvaiheena 
nähtävillä 18.10. – 6.11.2018. Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmassa esitetään kaavaprosessin 
päivitetty aikataulu. Asemakaava tulee hyväksy-
miskäsittelyyn tammikuussa 2019.

Asemakaavan tavoitteena on tarkistaa korttelien 
62 ja 64 osalta alueella voimassaolevaa, vuoden 
1941, asemakaavaa, joka on tavoitteiltaan van-
hentunut. Asemakaavan tavoitteena on eheyttää 
suunnittelualueen kaupunkikuvaa Miljoonaperän 
yhtenäiseksi rakentuneen pientaloalueen ja ydin-
keskustan toimintojen välivyöhykkeellä.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavahank-
keen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
15.5.2014 ja ensimmäinen viranomaisneuvotte-
lu on järjestetty Pohjois-Pohjanmaan elinkei-
no- liikenne ja ympäristökeskuksessa 13.6.2014. 
Asemakaava on ollut luonnosvaiheena nähtä-
villä 27.10. – 25.11.2014 ja kaavaehdotus on ollut 
nähtävillä 10.9. – 9.10.2018. Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmassa esitetään kaavaprosessin 
päivitetty aikataulu. Asemakaava tulee hyväksy-
miskäsittelyyn tammikuussa 2019.

Vihannin ratapihan asemakaavoitus on käynnis-
tynyt elokuussa 2012 ja hankkeesta on järjes-
tetty luonnosvaiheen kuuleminen 21.10.2012 – 
22.12.2012. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu 
on järjestetty 20.2.2013 ja neuvottelu Liikennevi-
raston ja Raahen kaupungin välillä on järjestetty 
13.1.2014. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 
10,3 ha. Vihannin ratapihalla on tehty merkittäviä 
muutostöitä vuonna 2013 rantaradan peruspa-
rantamisen yhteydessä. Vihannin rautatieaseman 
liikepaikan ratapihaa on laajennettu poikkeamis-
luvalla (KH 20.5.2013 §250) ja luonnonsuojelulain 
49§ mukainen Perämerenmarunaesiintymä on 
poistettu ratapihan alueelta poikkeamisluvalla 
(KH 20.5.2013 § 251).

Vihannin rautatieasema. Kuva: Leena Törmälä

Havainnekuva Asemakadun ja Niittykadun asema-
kaavamuutoksesta.

Akm 217: Asemakadun ja Niittykadun asemakaavan muutos 

Akm 228: Vihannin ratapihan asemakaavan muutos ja laajennus
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Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 

MRL 60 §
”Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukai-
suutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin van-
hentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.

Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voi-
massa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta 
on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa 
myöntää sellaisen uuden rakennuksen raken-
tamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäris-
tökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen 
kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmu-
kaisuuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, 
jos kaavan ajanmukaisuus on arvioitu viimeksi 
kuluneiden viiden vuoden aikana. Asemakaavan 
ajanmukaisuuden arviointi voidaan samalla ker-
taa suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin 
kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 

Kunnan päätökseen, jolla asemakaavan on todet-
tu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea 
muutosta.

Edellä 2 momentissa säädettyä 13 vuoden mää-
räaikaa voidaan erityisestä syystä asemakaavas-
sa lyhentää tai pidentää. Määräaika ei kuitenkaan 
saa olla lyhyempi kuin viisi vuotta eikä pitempi 
kuin 20 vuotta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua 13 vuoden mää-
räaikaa laskettaessa ei oteta huomioon sitä aikaa, 
jolloin alueella on voimassa 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muutta-
miseksi tai 58 §:n 5 momentin mukainen kielto. 
(30.12.2008/1129).

Tarkemmat säännökset asemakaavan ajanmu-
kaisuuden arvioinnista annetaan asetuksella.”

Rantakatu syksyllä. Kuva: Leena Törmälä
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Akm 242: Vanhan Kaupungin asemakaavanmuutos

Asemakaavan muutos koskee Raahen Vanhan 
Kaupungin 1.- 4. kaupunginosien korttelialueita, 
5. kaupunginosan Koulukatuun rajautuvia kort-
telialueita ja 15. kaupunginosan korttelia 55 sekä 
niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Asemakaa-
vanmuutosalue voidaan jakaa useampiin muuto-
salueisiin, joiden suunnittelu etenee vaiheittain 
(MRL 50§).

Alue on Museoviraston vuonna 2009 inventoima 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-
tuuriympäristöt RKY -kohde, Raahen Pekkatori ja 
ruutukaava-alueen puutalokorttelit. Suunnitte-
lun tavoitteena on ratkaista aluekokonaisuuden 
rakennuskannan suojelua koskevat kysymykset 
sekä mahdollisuudet lisärakentamiseen. Alue 
osoitetaan asemakaavalla yleiskaavan mukai-
sesti pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueek-
si, jolle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriötä ai-
heuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. 

Asemakaavoituksessa huomioidaan alueella ole-
vat julkiset palvelut.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esite-
tään kaavaprosessin suunniteltu aikataulu kaa-
voituksen ensimmäiseen vaiheeseen saakka. Kaa-
voitusprosessi käynnistyi kehittämislautakunnan 
hyväksyttyä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man 11.12.2018 § 127.

Alue on tarpeen hakea ehdolliseen rakennuskiel-
toon erityisesti purkamisen ja uudisrakentami-
seen verrattavan rakentamisen osalta kaavan 
laadinnan ajaksi.
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Akm 229: Raahen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 9 tontin 12 asema- 
kaavan muutos (Bio Huvimyllyn tontti) 

Asemakaavan tavoitteena on tarkistaa korttelin 
9 tontin 12 asemakaavamääräyksiä niin, että ton-
tilla sijaitsevan vanhan elokuvateatterirakennuk-
sen säilyminen turvataan. 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavahank-
keen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
13.6.2014 ja ensimmäinen viranomaisneuvottelu 
on järjestetty Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksessa 13.6.2014 ja ase-
makaavan edellyttämät selvitykset on laadittu 
vuosina 2013 ja 2014.

Alueen suunnittelu järjestetään samanaikaisesti 
vanhan Raahen asemakaavan ajantasaistamisen 
kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
esitetään kaavaprosessin päivitetty aikataulu.

Saloisten koulun alue

Asemakaavan muutos sijoittuu Saloisten 
yläkoulun, urheilu- ja luistelukentän, Ora-
vajärven ja Myllymäen koulun seudulle, 
Kantatie 88 sekä Valtatie 8 eteläpuolel-
le. Tarkka aluerajaus tullaan esittämään 
kaavoitustyön käynnistyessä.

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa 
asemakaavalla yleiskaavan mukaisesti 
pientalo-valtainen asuntoalue Saloisten 
yläkoulun läheisyyteen. Lisäksi asema-
kaavassa ratkaistaan suunnittelualueel-
le mahdollisesti sijoittuvan arvokkaan 
rakennuskannan tai ympäristön suoje-
lua koskevat kysymykset sekä alueen 
moottoriajoneuvoliikenteen, sekä kevy-
enliikenteen järjestäminen. Asemakaa-
voituksen tavoitteet tarkentuvat suun-
nittelutyön edetessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
esitetään kaavaprosessin suunniteltu ai-
kataulu. 
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Miljoonaperän asemakaavan ajantasaistaminen

Asemakaavan muutos sijoittuu Raahen keskus-
tan ydintoimintojen alueelle. Aluetta rajaa poh-
joisessa Ouluntie, etelässä Ratakatu ja lännessä 
Asemakatu. Asemakaavasuunnittelu koskee 15. 
kaupunginosan kortteleita 54 – 62 ja 16. kaupun-
ginosan kortteleita 64 – 69. Tarkka aluerajaus tul-
laan esittämään kaavoitustyön käynnistyessä.

Suunnittelun tavoitteena on tarkistaa alueen ra-
kennuskantaa koskevat suojelukysymykset ja 
laatia ohjeistus ja määritellä rakennusoikeuden 
määrä korvaavalle sekä täydennysrakentamiselle. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esite-
tään kaavaprosessin suunniteltu aikataulu. 

Velkaperän asemakaavan ajantasaistaminen

Asemakaavan muutos sijoittuu Raahen keskus-
tan ydintoimintojen läheisyyteen. Aluetta Rajaa 
koillisessa Rantakatu, Kaakossa Eteläkatu, lou-
naassa Ruonankatu ja luoteessa Merikatu. Ase-
makaavasuunnittelu koskee 10. kaupunginosan 
korttelia 40, 11. kaupunginosan korttelia 41, 12. 
kaupunginosan kortteleita 43 – 45, 13. kaupun-
ginosan kortteleita 46 – 49 ja 14. kaupunginosan 
kortteleita 51 – 53. Tarkka aluerajaus tullaan esit-
tämään kaavoitustyön käynnistyessä.
 
Suunnittelun tavoitteena on tarkistaa alueen ra-
kennuskantaa koskevat suojelukysymykset ja 
laatia ohjeistus ja määritellä rakennusoikeuden 
määrä korvaavalle sekä täydennysrakentamisel-
le.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esite-
tään kaavaprosessin suunniteltu aikataulu. 
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Projektit

Kaavoitusyksikön henkilökun-
ta osallistuu kulloinkin vireillä 
olevien kaupunkisuunnittelua, 
kaavoitusta ja liikennesuunnit-
telua koskevien ohjaus- ja työ-
ryhmien toimintaan sekä työ- ja 
projektiryhmätyöskentelyyn. 
Henkilöstö osallistuu myös ra-
kennussuunnitteluun.

Hankekaavojen osalta vetovas-
tuu kaavojen ohjausryhmätyös-
kentelystä on kaavoitusyksiköl-
lä.

Viikottaiset/kuukausittaiset 
säännölliset neuvottelut ja
kokoukset:

• Teknisen keskuksen 
   johtoryhmä
• Kaupunkikehittämisen 
   johtoryhmä
• Rakennushankekohtaiset 
   neuvottelut rakennus- 
   valvonnan kanssa
• Kaavoituksen 
   työpalaverit

Neuvottelut ja kokoukset

Kaavoitusyksikkö hoitaa kaik-
kien kaavahankkeiden neu-
vottelut ja kokoukset sekä 
järjestää mm. viranomaisneu-
vottelut, Raahen kaupungin ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen välisen vuosittaisen 
MRL 8 §:n mukaisen kehittämis-
keskustelun jne.

Kaavojen kuulemis- 
menettelyt

Kaavoitusyksikkö vastaa jokai-
sen kaavaprosessin MRL:n ja 
MRA:n mukaisista kuulemisme-
nettelyistä ja hoitaa osallisia 
koskevan asiakaspalvelun sekä 
tiedottamisen.

Lausunnot

Kaavoitusyksikkö valmistelee 
poikkeamislupa- ja suunnit-
telutarveratkaisuja koskevat 
asiantuntijalausunnot kaupun-
ginhallitukselle. Lisäksi kaavoi-
tusyksikkö valmistelee myös 
muut pyydetyt maankäyttöön 
liittyvät lausunnot eri luotta-
muselinkäsittelyä varten.

Rakentajien ohjaus

Kaavoitusyksikkö hoitaa omalta 
osaltaan sekä asemakaa-
va-alueille että taajama-asu-
tuksen ulkopuolelle suuntau-
tuvien rakennushankkeiden 
edellyttämän rakentajien oh-
jauksen ja neuvonnan sekä laa-
tii tarvittavat kirjalliset ja kaa-
valliset selvitykset.

KAAVOITUKSEN MUUT
TEHTÄVÄT

Havainnekuva uudesta Rautatalosta.
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YHTEYSTIEDOT

Kaavoitus

Henkilöstö

Tekninen keskus
Ruskatie 1, 92140 Pattijoki
Avoinna ma - pe klo 8.00 -15.00

kaavoitus@raahe.fi

www.raahe.fi/kaavoitus

Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo 

Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala 

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén 

Kaavasuunnittelija
Outi Järvinen

Suunnitteluassistentti
Marjaana Mankinen

Suunnitteluassistentti
Riitta Svensk  

Suunnitteluassistentti
Eila Tikkala  

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@raahe.fi
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