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Akm 245: Raahen liikekeskustan asemakaavan muutos

682/10.1002.100203/2020

KELA § 96 

 Raahen liikekeskustan asemakaavan muutos perustuu Osuuskauppa
Ari nan, Raahen Seudun Osuuspankin ja Kiinteistö Oy Raahen Lai vu-
rin ka tu 26 kaavoitusaloitteisiin, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt
KH 29.6.2020 § 178 päättäessään kaavoituksen aloittamisesta. Raa-
hen liikekeskustan asemakaavan muutos tullaan sisällyttämään Raa-
hen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2021.

 Suunnittelualue sijaitsee Raahen vanhan kaupungin ruu tu kaa va-alu-
een eteläosassa. Suunnittelualue rajautuu Kirkkokatuun, So vion ka-
tuun, Ratakatuun, Asemakatuun, Fellmannin puistokatuun ja osittain
lin ja-au to ase man tontille.

 Suunnittelualue on Raahen kaupungin kaupallinen keskus, jossa si-
jait see kolme liikekiinteistöä. Suunnittelualueen läpi kulkee Lai vu rin-
ka tu, joka on yksi Suomen vanhimmista kävelykaduista. Kävelykatu
yh dis tää liikekeskustan itä-länsisuunnassa. Alueen keskellä sijaitsee
Raa hen Härkätorinpuisto.

 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueella voi-
mas sa ole vat, osin vanhentuneet asemakaavat voimassaolevan yleis-
kaa van mukaisesti, kehittää Raahen kaupungin liikekeskustaa tur val-
li sen, terveellisen ja viihtyisän kaupunkiympäristön luomiseksi. 

 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaupungin liikekeskustan
ke hit tä mi nen tehokkaamman ja tiiviimmän kaupunkikuvallisesti laa-
duk kaan ja viihtyisän kaupunkiympäristön synnyttämiseksi. Voimassa
ole van Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan mukaan
ase ma kaa voi tuk sel la tulee luoda viihtyisiä kaupunkitiloja, kehittää
kau pun ki ku vaa ja parantaa ympäristön laatua.

 Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa rakentamista, luoda edus-
ta vaa kaupunkikuvaa, voimistaa kaupallisen keskustan elin voi mai-
suut ta ja kehittää alueen pysäköintiratkaisuja huomioiden Här kä to rin-
puis ton alue osana viihtyisää kaupunkikeskustaa.

 Asemakaavan muutos noudattaa voimassa olevaa yleiskaavaa.
Suun nit te lu alu eel la on voimassa Raahen keskeisten taa ja ma-aluei-
den osayleiskaava, KV hyv. 11.4.2007 § 20. Asemakaavan muu tok-
sen aluerajaus tarkentuu asemakaavan laadinnan yhteydessä.

 Kaavoitettavan maa-alueen omistus jakautuu Raahen kaupungin (28
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293 m2), Osuuskauppa Arinan (7 190 m2), Raahen Seudun Osuus-
pan kin (2 425 m2), sekä Kiinteistöosakeyhtiö Raahen Laivurinkatu 26
(2 021 m2) kesken. Asemakaavamuutoksen pintaa-ala on noin 4,0

  heh taa ria.

 Kaavoitusmenettelyyn sisältyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on valmistunut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja
täy den ne tään tarpeen mukaan kaavoitusprosessin aikana. Ase ma-
kaa van yritysvaikutukset arvioidaan sen tullessa hy väk sy mis kä sit te-
lyyn.

 Kaavaa laativa konsultti, arkkitehti Johannes Jutila (FCG suunnittelu
ja tekniikka Oy) esittelee asian kokouksessa.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 7.10.2020, liite 1/7 
 Valmistelija: kaavasuunnittelija Mathias Holmén

 Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen):

 kehittämislautakunta

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite
1/7)

 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ja ylei sö ti lai suu-
des ta Raahelaisessa, kaupungin internetsivuilla ja teknisen kes-
kuk sen ilmoitustaululla

 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ja ylei sö ti lai suu-
des ta postitse suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiin teis tö-
jen maanomistajille ja vuokramiehille

 
 Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen. 

 Merkitään pöytäkirjaan, että seuraavat henkilöt poistuivat asiakohdan
kä sit te lyn ajaksi esteellisyyden takia (yhteisöjäävi) kello 17:45. Antero
Au la kos ki,Pasi Parkkila, Risto Rautio, Kirsi Ylisirniö, Harri Tuomikoski
ja Marko Salmela.

 Simo Vedenoja saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyssä 17:45.
 
 Merkittiin tiedoksi, että kokouksen puheenjohtajana toimi  tämän 

asiakohdan ajan kehittämislautakunnan varapuheenjohtaja Marina
Alapere.
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 Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa 

 29.10.2020
   


