
 
 
 

KAAVOITUS 

Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan 
muutos 

  
 

 

AKM 240 
EHDOTUSVAIHEEN SELOSTUS 

 
14.1.2020 

 



Raahe, Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos 2 / 62 
 

 

 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kaavan nimi 
Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutos koskee Raahen kaupungin 30. kaupunginosan kortteleita 9 
ja 13. 
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat 30. kaupunginosan kort-
telit 3032-3035. 

Kaavan laatija 

 
Raahen kaupunki 
tekninen keskus 
kaavoitusyksikkö 

Anu Syrjäpalo 
kaavoituspäällikkö 

Mathias Holmén 
kaavasuunnittelija 

 
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy 

Satu Fors 
arkkitehti, YKS 583 

Hanna Jokela 
arkkitehti 

Kaavan vireilletulo 
Asemakaava on tullut vireille 13.12.2017 (Kela § 93). Vireilletulosta on tiedotettu 
6.1.2018. 

Kaavan hyväksyminen 
Hyväksytty kaupunginhallituksessa  __.__.2020 § 
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa  __.__.2020 § 
Voimaantulo   

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupunkikeskustan läheisyydessä Kaupunginlahden 
(Pikkulahden) rannalla. Suunnittelualue rajoittuu etelästä Merikadun varren kirjasto- ja 
koulukortteleihin, idästä Vanhan Raahen ruutukaava-alueeseen, pohjoisesta Pitkäka-
rin osittain rakentuneeseen kerrostaloalueeseen ja lännestä Ulkofantintiehen sekä 
Fantin pienvenesatamaan. Suunnittelualue sisältää Kaupunginlahden (Pikkulahden) 
vesi- ja ranta-alueet, joihin sisältyvät Pikkulahti, Maafantti, Mustan vanha huvila-
palsta-alue, uimaranta, liikennepuisto, liikunta- ja lenkkeilyalueita, Kaupunginlahden-
rannan pienvenesatama, Raahen museo ja Rantatori, kaksi paviljonkiravintolaa, Mu-
seoranta ja rantapuisto rakennuksineen sekä Rantakatu. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 42,5 ha, josta maa-aluetta on noin 24 ha ja vesi-
aluetta noin 18,5 ha. 
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Kuva 1 Kaava-alueen rajaus opaskartalla (ei mittakaavassa). Suunnittelualue on ra-

jattu sinisellä viivalla ja kaavan vaikutusalue sinisellä katkoviivalla.  

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Kaavan nimi on Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos. Tarkoituksena on 
laatia Pikkulahden alueelle virkistysaluepainotteinen asemakaava, jonka avulla Pikku-
lahden alueesta muodostuu yhtenäinen, elävä ja kaunis kaupungin keskuspuisto. 
Suunnittelutyö tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan 
Pikkulahden alueelle virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma, toisessa vaiheessa ase-
makaava ja asemakaavan muutos, joka pohjautuu Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja 
puistosuunnitelmaan. 
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1.5 Asemakaavaa koskevat asiakirjat 
- Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos / asemakaavakartta ja -

kaavamerkinnät, ehdotus 14.1.2020 

- Liite 1 Asemakaavan seurantalomake 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

- Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 

- Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet 

- Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet 

- Aloitusvaiheen osallistamisen yhteenveto 

- Asukaskyselyn yhteenveto 

- Valmisteluvaiheen osallistamisen yhteenveto 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja taustaselvityksistä 
- Pitkäkari-Pikkulahti ympäristöselvitykset, FCG Suunnittelu ja tekniikka 2018 

- Kaupunginlahdenrannan asemakaava Ak 215, Pikkulahden asemakaava ja 
asemakaavan muutos Akm 240 – arkeologinen inventointi, Keski-Pohjan-
maan Arkeologiapalvelu 2018 

- Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015, Pohjois-Pohjan-
maan liitto 

- Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009, Mu-
seovirasto 

- Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
2015 

- Maisema-analyysi, Raahen pohjoiset mannerrannat, Raahen kaupunki 1998 
ja 2002 

- Raahe – Brahestad, kaupunkiarkeologinen inventointi, Möttönen 2001 

- Kaupunginlahdenrannan luontoselvitys, Pöyry Finland Oy 2014 

- Kaupunginlahdenrannan ja Pitkäkarin rakennettavuusselvitys, Geobotnia 
2012 

- Kaupunginlahdenrannan kaavarunko, Raahen kaupunki, Arkkitehtistudio 
EMP Oy, 2014 

- Raahen Kaupunginlahdenranta – Liikenneselostus, Insinööritoimisto Solutra 
Oy 2013  

- Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan selvitykset (14 kpl) 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaava ja asemakaavan muutos on käynnistetty kehittämislautakunnan pää-
töksellä 13.12.2017 § 93. 

Asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävilläoloa koskevassa lehti-ilmoituksessa 6.1.2018. 

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto on mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä 
15.4.2019 – 29.5.2019 välisen ajan (MRL 62 §, MRA 30 §). Nähtäville asettami-
sesta on päätetty kehittämislautakunnassa 9.4.2019 § 40. Nähtävilläolon aikana 
esitettiin mielipiteitä 4 kpl ja saatiin lausuntoja 10 kpl. 

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä xx.xx. – xx.xx.2020 välisen ajan 
(MRL 65 §, MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta on päätetty kaupunginhallituksen 
kokouksessa xx.xx.2019 §. Nähtävilläolon aikana esitettiin muistutuksia x kpl ja 
saatiin lausuntoja x kpl. 

Kaupunginhallitus käsitteli asemakaavan ja asemakaavan muutoksen xx.xx.2019 § 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
xx.xx.2019 § 

Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan xx.xx.2019. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavalla osoitetaan monipuolisia virkistysalueita ja -palveluita Raahen kaupun-
gin edustalle, Pikkulahden ympärille. Alueen rakentaminen keskittyy Rantatorin ympä-
rille, missä olemassa olevat rakennukset suojellaan ja niiden yhteyteen sallitaan vä-
häistä lisärakentamista. Asemakaavassa osoitetaan Pikkulahtea kiertävä yhtenäinen 
kevyen liikenteen reitti, johon liittyy uusi silta Laivurinväylältä Maafanttiin.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun 
asemakaava on saanut lainvoiman. Virkistysaluepainotteisen asemakaavan toteuttaa 
pääasiassa Raahen kaupunki. Asemakaavan sekä Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja 
puistosuunnitelman toteuttamisesta laaditaan erillinen vaiheistussuunnitelma. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Kuva 2 Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa. (Ilmakuva: Maanmittauslaitos 6/2018) 
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Pikkulahti on pienehkö Raahen keskustan edustalla sijaitseva lahti, joka on yhtey-
dessä Perämereen kolmen salmen kautta. Suunnittelualue kattaa Pikkulahden vesi-
alueen lisäksi ranta-alueet Raahen ruutukaavakeskustan ja kirjaston edustalla, 
Maafantin saaressa, Mustassa ja uimarannalla. Pikkulahti ja sen ranta-alueet muo-
dostavat Raahen kaupungin keskeisen virkistysalueen, jonka vetovoimatekijöitä ovat 
mm. merellisyys, saaristomaisema, luonto ja vanhan kaupungin rakennettu kulttuu-
riympäristö. 

Suunnittelualue jakautuu toiminnoiltaan ja luonteeltaan erilaisiin alueisiin. Vanhan 
kaupungin edustalla sijaitsee Rantatori, jonka yhteyteen sijoittuu Pakkahuoneen mu-
seo ja kahvila Ruiskuhuone. Rantatorin pohjois- ja eteläpuolella levittyvät laajat puis-
toalueet, joita käytetään mm. ulkoiluun, leikkiin ja veneiden säilytykseen. Molempien 
puistoalueiden ympäristö ja toiminnot kaipaavat jäsentämistä. Maafantista suunnitte-
lualueeseen kuuluu likimain alkuperäisen saaren alue. Maafantti on enimmäkseen 
metsäinen, mutta saaren luoteisosan täyttömaat ovat avointa nurmea. Maafantin met-
sässä kulkee ahkerasti käytetty polku, jonka yhteydessä on epävirallinen nuotio-
paikka. Mustassa sijaitsee kolme vanhaa loma-asuntoa metsäisessä ympäristössä 
sekä rantasauna. Uimaranta sijaitsee Mustan luoteispuolella. Hiekkarantaan liittyy 
rantalentopallokenttiä, rantapaviljonki ja melontakeskus. Uimarannan pohjoispuolella 
on täyttömäki ja liikennepuisto. 

3.1.2 Maisema 

Maisemarakenne 
Suunnittelualue sijoittuu maisemamaakunnallisessa aluejaossa Pohjanmaan maise-
mamaakuntaan ja siellä tarkemmin määriteltynä Pohjois-Pohjanmaan jokiseutuun ja 
rannikkoon.  

Pikkulahden ja Pitkäkarin alueella maasto on varsin loivapiirteistä. Pohjoisosassa itä-
länsisuuntainen selänne muodostaa alueelle eräänlaisen selkärangan, jonka etelä-
puolella on useita pieniä kumpareita. Alueen rantaviiva on pitkä ja rikkonainen. Alu-
etta halkaisee kapea salmi, jonka eteläpuolella on kaksi lähes toisissaan kiinni olevaa 
saarta Ulkofantti ja Maafantti. Suunnittelualueesta suuri osa on vesialuetta. 

Maisemakuva 
Suunnittelualueen maisemakuvalle ovat ominaisia täyttömaista rakennetut kumpu-
maiset maastonmuodot. Alueelta löytyy puoliavoimia istutettuja alueita, vesiväyliä 
sekä vapaa-ajan toimintojen aluetta; hiekkaranta, kolme rantalentopallokenttää, me-
lontakeskus ja liikennepuisto. Pikkulahden ympärillä näkymät avautuvat uimarannalta 
ja Maafantista kaupunkiin. Kaupungin suunnalta rantapuistosta näkymät avautuvat 
puolestaan hiekkarannalle ja Maafanttiin. 

Maafantin avoimissa ja puoliavoimissa osissa huomaa tuulisuuden. Maafantin met-
sässä kulkee myös viehättävä polku, joka jatkuu salmen yli Mustaan. Suunnittelualu-
een maamerkkinä toimii Pakkahuoneen museo. Mereltä maisemaa katsottaessa nä-
kyvin maamerkki Pikkulahden takaisessa maisemassa on kirkko.  
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Maiseman arvot 
Suunnittelualue sisältyy Raahen saariston ja merimaiseman maakunnallisesti ar-
vokkaaseen maisema-alueeseen. Maisema-alueen kohdekuvauksen mukaan Raahen 
kaupungin ranta-alueet ja kaupungin edustalla sijaitseva saaristo muodostavat kult-
tuurihistoriallisesti merkittävän ja maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden, jolle on 
ominaista historiallinen kerroksellisuus. Alueeseen liittyy mm. kaupunkitoiminnan, 
kaupankäynnin ja kaupunkirakentamisen historiaa sekä merenkulun historiaa. Kau-
pungin ranta-alueet avautuvat laajana ja kauas näkyvänä aluejulkisivuna saaristoon 
ja merelle. Maisema-alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia 
ja rakennelmia, jotka kertovat alueella aikojen kuluessa harjoitettujen elinkeinojen his-
toriasta. Arvokkaita kohteita ovat mm. Raahen kaupungin ranta-alueilla säilyneet van-
hat rakennukset sekä rannoilla ja saaristossa sijaitsevat huvilat, kalastajien tukikoh-
tien rakennukset sekä merenkulkuun liittyvät rakennukset ja merimerkit. 

 

 
Kuva 3 Raahen saariston ja merimaiseman maakunnallisesti arvokkaan maisema-

alueen rajaus. (Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto) 

3.1.3 Luonnonympäristö 
Suunnittelualueen kasvillisuus ja luontotyypit sekä linnusto on inventoitu Pitkäkari-Pik-
kulahti -ympäristöselvityksen yhteydessä kesällä 2018.  
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Luonnonsuojelu 
Suunnittelualueelle ei sijoitu Natura-aluetta, yksityismaan suojelualueita eikä muita 
suojeluohjelmien kohteita. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseva Raahen saa-
risto on sisällytetty Suomen Natura 2000 -ohjelmaan linnuston ja luontotyyppien suo-
jelukohteena. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 
Suunnittelualue on hyvin pitkään ollut ihmisvaikutuksen alaisena, eikä alueella ole 
luonnontilaisia rantatyyppejä tai metsiä. Maafanttia lukuun ottamatta suunnittelualu-
eella ei ole varsinaista luonnonympäristöä. Virkistysalueet ja rannat on hoidettu puis-
tomaisina, ja ne sijoittuvat suurelta osin täyttömaalle. Maafantin metsäisellä alueella 
on kulttuurivaikutteista rantalehtoa ja tuoreen kankaan havupuustoista metsää. 
Maafantin rannat ovat kulttuurivaikutteisia, jyrkkiä kivennäismaarantoja, jotka ovat 
puuston ja lehtomaisuuden perusteella luontoarvoiltaan edustavia. Maafantissa kas-
vaa alueellisesti uhanalaista mäkikauraa. 

Ympäristöselvityksessä esitetyt arvokkaat luontokohteet: 

- Maafantin luontokohde. Alueelle sijoittuu mosaiikkimaisesti lehtolaikkuja, 
jotka voidaan tulkita MetsäL 10 §:n reheviksi lehtolaikuiksi. Rannikon tuoreet 
harmaaleppälehdot sekä kuivat koivu- ja tuomilehdot ovat luontotyyppien 
uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäviä (NT). Alueella on lisäksi virkis-
tyskäyttöarvoa lähellä ydinkaupunkia.  

Linnusto 
Pitkäkari-Pikkulahti -ympäristöselvityksen selvitysalueella havaittiin kesän 2018 selvi-
tyksissä yhteensä 89 lintulajia, joista 60 arvioitiin alueella pesiviksi. Selvitysalueen 
elinympäristöjen monimuotoisuuden vuoksi lajistossa on useiden eri elinympäristöjen 
lajeja, joista suurin osa tulee hyvin toimeen ihmisvaikutuksen alaisilla alueilla. Linnus-
toselvityksen yhteydessä alueella havaittiin 38 suojelullisesti arvokasta lintulajia, joista 
25 tulkittiin alueella pesiviksi. 

Ympäristöselvityksessä esitetyt linnustollisesti arvokkaat kohteet suunnittelualueella: 

- Puluvärkki. Puluvärkin saarella on merkitystä vesi- ja rantalintujen elinym-
päristönä, ja kohteessa on syytä välttää aiheuttamasta linnustolle nykyistä 
enempää häiriötä. 

Eläimistö ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajisto 
Pikkulahti-Pitkäkari -ympäristöselvityksen selvitysalueella esiintyy metsävaltaiselle ja 
ihmisvaikutteiselle taajama-alueelle tyypillisesti melko vähän nisäkäslajistoa. Alueella 
tavattavista lajeista yleisimpiä ovat rusakko, metsäjänis, orava ja joukko eri pikku-
nisäkäslajeja. Pikkulahden suunnittelualueella Maafantin metsäalue on soveliasta 
elinympäristöä lepakolle, joka on EU:n lintudirektiivin liitteen IV (a) laji.  

Maaperä 
Suunnittelualueen maaperä koostuu pääosin hienoainesmoreenista. Mustan alueella 
esiintyy karkeaa hietaa. Pikkulahden ranta-alueille on läjitetty ruoppausmassoja. 
Suunnittelualueella saattaa olla sulfidimaita alueilla, joilla vedenalaisia massoja on 



Raahe, Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos 12 / 62 
 

 

 

ruopattu tietyltä syvyydeltä ja läjitetty maalle, kuten Maafantin sataman lähistöllä. Läji-
tysalueilla toimittaessa on suositeltavaa ottaa massoista näytteitä tarpeen mukaan. 

3.1.4 Rakennettu ympäristö 

Rakennettu kulttuuriympäristö 
Suunnittelualueen kaupungin puoleinen alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävään 
rakennettuun kulttuuriympäristöön Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalo-
korttelit (RKY 2009). Säännölliseen ruutukaavaan perustuvan, 1649 perustetun Raa-
hen puutalokorttelit lukeutuvat maamme parhaiten säilyneisiin. Suurin osa kaupungin 
puisesta rakennuskannasta periytyy vuoden 1810 kaupunkipalon jälkeiseltä ajalta 
1800-luvun alkupuolelta. Uudisrakentamista on pyritty sopeuttamaan mittakaavaltaan 
ja materiaaleiltaan vanhaan ympäristöön. Raahen Rantakadun varressa on raati-
huone ja kaupungin edustavimmat, mm. Soveliuksen ja Sovion porvaristalot. Ranta-
kadun merenpuoleisella sivulla on kaupunginmuseo, joka on sijoitettu vuonna 1845 
rakennettuun pakkahuoneeseen. 

 
Kuva 4 Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön Raahen Pekka-

tori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit rajaus. Suunnittelualueen ulkopuo-
lella sijaitsee Raahen Seminaarin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö. (Kuva: Museoviraston valtakunnallinen karttapalvelu) 
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Suunnittelualueella sijaitsevia arvokkaita kohteita ovat: 

- Raahen museo (valtakunnallisesti arvokas). Vuonna 1848 valmistunut tulli- 
ja pakkahuone, jossa on 1900-luvun alusta alkaen toiminut Carl Robert Ehr-
strömin vuonna 1862 perustama meriaiheinen museo. Museo on Suomen 
vanhin yliopistojen ulkopuolinen museo. Raahen museo, eli Pakkahuoneen 
museo, sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa tulli- ja pakkahuo-
neessa, jossa toimi aikoinaan myös merimieshuone. Rakennus on säilynyt 
lähes entisellään. 

- Ruiskuhuone ja pruutta (valtakunnallisesti arvokas). Jugend-tyylin piirteitä 
kantavat vuonna 1906 rakennettu ruiskuhuone ja pruutta rantatorin luoteis-
kulmauksessa. Kaupunki hankki vuonna 1906 höyryruiskun ja sitä varten 
rakennettiin uusi ruiskuhuone rantaan Sovion makasiinien paikalle. 

- Raahen vanha paloasema (maakunnallisesti arvokas). Vuonna 1942 val-
mistunut vanha paloasema rajaa eteläsivulta Raahen rantatoria. Punatiili-
sen, pitkänomaisen rakennuksen päässä kohoaa torni, rakennus on yksiker-
roksinen. 

Suunnittelualueeseen rajautuvia arvokkaita kohteita ovat: 

- Rantakatu ja Myhrbergin puisto (valtakunnallisesti arvokas). Rantakatu on 
Raahen edustavimpia rakennuksia sisältävä Raahen merijulkisivu, johon liit-
tyy puistoaukio Brahenkadun ja Rantakadun kulmassa. Myhrbergin puiston 
ympäristön rakennuksiin kuuluvat Soveliuksen talo, Henrik Sovion talo ja 
Freytagin talo. Muita Rantakadun huomattavia rakennuksia ovat Reinilän 
talo ja Leufstadiuksen talo. 

- Raatihuone (valtakunnallisesti arvokas). Empirearkkitehti Anders Fredrik 
Granstedtin suunnittelema hirsirakenteinen ja rapattu kaupunkitalo vuodelta 
1939. Kaupunki osti vuonna 1862 puolivalmiin rakennuksen Brunowin peri-
kunnalta raatihuoneeksi. Rakennuksen sisätiloissa on tehty muutoksia vuo-
sikymmenten saatossa, mutta sen ulkoasu on lähes alkuperäisten suunnitel-
mien mukainen. 

Suunnittelualueella sijaitsevia muita rakennuksia ovat Mustan kolme 1950-60-luvuilla 
rakennettua huvilaa ja uimarannalla sijaitseva vuonna 1998 valmistunut rantapavil-
jonki. 

Virkistys 
Suunnittelualueen pääasiallinen käyttötarkoitus on virkistys. Alueella sijaitsee puis-
toja, joita käytetään oleskeluun, lenkkeilyyn, leikkiin ja liikuntaan. Puistojen yhtey-
dessä säilytetään pienveneitä ja niissä järjestetään tapahtumia. Maafantin metsää 
käytetään lenkkeilyyn ja retkeilyyn. Uimarannan yhteydessä sijaitsee rantalentopallo-
kenttiä ja melontakeskus, joka tarjoaa monipuolisia liikunta- ja virkistyspalveluita. 

Liikenne 
Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä Kaupunginlahdenran-
nan asemakaavan suunnittelualueille on laadittu Pitkäkari-Pikkulahti ympäristöselvi-
tysten yhteydessä yhteinen liikenneselvitys vuonna 2018 (FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy). 
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Pikkulahden suunnittelualuetta sivuaa Rantakatu, joka on yksi Raahen ydinkeskustan 
alueellisista pääväylistä. Pikkulahden suunnittelualueen pohjoisosan liityntäkatu on 
Ulkofantintie, jolla liikenne on tällä hetkellä pääasiassa virkistys- ja lomailuliikennettä. 
Pikkulahden vesialuetta kiertää eritasoisten kävelyn ja pyöräilyn väylien ja polkujen 
verkosto. Asfaltoidut väylät ovat Rantakadun varrella ja Pikkulahden pohjoisrannalla 
(välillä Rantakatu-uimaranta). Yleisiä pysäköintialueita suunnittelualueella tai sen vä-
littömässä läheisyydessä on Ulkofantin venesataman yhteydessä, uimarannalla ja lii-
kennepuistossa. Pakkahuoneen museolla ja Ruiskuhuoneella on omat autopaik-
kansa. Lisäksi Rantakadun varrella on muutamia autopaikkoja.  

Suunnittelualueella sijaitsee pienvenesatama, josta on pääsy veneväyliä pitkin Raa-
hen saaristoon. Veneväylä kulkee Raatihuoneen puiston ja Maafantin välistä salmea 
pitkin. Saaristoon on myös kaupallista vesiliikennettä. 

Pikkulahden ja Kaupunginlahdenrannan asemakaavojen liikenneverkkoa on suunni-
teltu yhtenä kokonaisuutena liikenneselvityksen yhteydessä. Pääosa liikenteen kehit-
tämistarpeista liittyy Kaupunginlahdenrannan uuteen asuinrakentamiseen, mutta lii-
kenneverkon parannukset palvelevat samalla Pikkulahden alueen virkistyskäyttöä. 
Tavoitteellisessa liikenneverkossa on esitetty Pikkulahtea kiertävä kävelyn ja pyöräi-
lyn pääreitti, johon liittyy uusi siltayhteys Maafantista kaupunginrantaan ja kävelyka-
dulle. 
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Kuva 5 Pikkulahden ja Kaupunginlahdenrannan alueiden tavoitteellinen liikenne-

verkko ja yhteydet ympäröivään katuverkkoon. (Kuva: FCG Suunnittelu ja 
Tekniikka Oy) 

Tekninen huolto 
Suunnittelualueella kulkee Raahen Vesi Oy:n ja Raahen Energia Oy:n putkia ja joh-
toja. Etenkin kaupungin edustan puistoalueilla kulkee vesi-, viemäri- ja hulevesiviemä-
rilinjoja. Maafantti ja Musta eivät ole kunnallistekniikan piirissä. 



Raahe, Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos 16 / 62 
 

 

 

 
Kuva 6 Raahen Vesi Oy:n linjat Pikkulahden alueella. Jätevesiviemärit on 

piirretty punaisella viivalla, vesijohdot sinisellä viivalla ja sadeve-
siviemärit vihreällä viivalla. 

 
Kuva 7 Raahen Energia Oy:n sähköjohdot Pikkulahden alueella.  
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Kuva 8 Raahen Energia Oy:n kaukolämpölinjat Pikkulahden alueella. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Suunnittelualueella ei arvioida olevan merkittäviä ympäristöhäiriöitä. Suunnittelualu-
eelle on laadittu meluselvitys alkuvuodesta 2019 (Promethor Oy). Selvityksen perus-
teella suunnittelualueen merkittävin liikennemelun lähde on Rantakatu. Melulasken-
nan mukaan valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutasojen ohjearvot 
eivät ylity päivä- tai yöaikaan Rantakadun viereisillä virkistysalueilla. 

Suunnittelualueen läheisyydessä Merikadulla sijaitsee Miilux Oy:n terästuotetehdas, 
josta voi aiheutua meluhaittaa suunnittelualueelle. Ramboll Finland Oy on mitannut 
teollisuustoimintaa kaava-alueen läheisyydessä kesällä 2018 ja mittaustulokset on 
esitetty raportissa Kaupunginlahdenranta (Ak 215), asemakaavan meluselvitys, 
4.2.2019. Melumittaukset tehtiin alueella 26.6.2018 ja sääolosuhde oli mittausohjeen 
suosituksen mukainen myötätuuliolosuhde melulähteistä mittauspisteisiin päin. Mit-
taustulosten perusteella teollisuuden melu mittauspäivänä oli Maafantin venesataman 
etelärannassa sijainneessa mittauspisteessä (piste Ref 2) suuruudeltaan 46 dB(A). 
Tämän perusteella voidaan arvioida, että mittauspäivänä melutaso Pikkulahden 
kaava-alueella oli alle 50 dB(A) ja todennäköisesti pääosalla alle 45 dB(A).  

3.1.5 Muinaisjäännökset 
Asemakaavan suunnittelualueelle on tehty arkeologinen inventointi kesällä 2018 
(Kaupunginlahden asemakaava Ak 215, Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan 
muutos Akm 240 – arkeologinen inventointi, Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu 
2018). Inventoinnissa tarkistettiin suunnittelualueelta aiemmin tiedossa olleet kaksi 
kiinteää muinaisjäännöstä ja löydettiin yksi uusi. 
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Raahen kaupunki on perustettu suurvalta-aikana vuonna 1649 kauppasatamaksi. Ny-
kyinen kaupunkirakenne on peräisin Isovihan aikaisen vuoden 1714 tulipalon jälkei-
seltä ajalta. Vanhin kartta, jossa kadut ja korttelin vastaavat nykyisiä, on vuodelta 
1750. Raahen vanhan ruutukaavakeskustan edustalla sijaitsevassa puistossa on si-
jainnut satama ja siihen liittyviä ranta-aittoja. Rantaviiva on ollut lähempänä ruutukaa-
vakeskustaa, ja satamatoiminnoista mahdollisesti säästyneet arkeologiset kerrostu-
mat ovat Museorannassa peittyneet täyttömaiden alle. Täyttömaiden alle jääneitä 
mahdollisia arkeologisia kohteita ei ole tutkittu. 

 
Kuva 9 Yleiskarttaan on merkitty Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muu-

toksen suunnittelualueella sijaitsevat muinaisjäännöskohteet: 1. Maafantti, 2. 
Musta ja 3. Pikkulahti. (kartta: Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu 2018)  

Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualueella sijaitsevat 
muinaisjäännöskohteet: 

1. Maafantti (1000031943, varastot, kalamajat). Maafantissa havaittiin vuoden 
2018 inventoinnissa yli 30 rakennetta, jotka ajoittuvat eri ajoille. Näistä van-
himmat voivat olla jäänteitä saaren korkeimmalla kohdalla mahdollisesti sijain-
neesta kalastajakylästä. 1800-luvun alkupuolella Maafanttiin rakennettiin va-
rastoaittoja. Aluerajaus kattaa kaikki löydetyt rakenteet.  

2. Musta (1000035298, veneenvetopaikat). Entisen Mustan saaren koillisreu-
nalla on kolme veneenvetopaikkaa. Rinteeseen tehtyjen urien pituus oli alun 
perin noin 10 metriä, mutta niiden alaosat on maisemoinnin takia peitetty. 
Kohteen rajaus kattaa säilyneet osat. 

3. Pikkulahti (2693, alusten hylyt). Raahen edustalla Pikkulahdessa sijaitsee 
puurunkoisen limisaumaisen aluksen hylyn osia. Vuoden 2018 inventoinnissa 
hylyn osia havaittiin noin 50 metrin matkalla matalassa rantavedessä ja ranta-
törmän alla. Kohteen rajaus kattaa rantavedessä ja rannassa havaitut hylyn 
osat. 



Raahe, Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos 19 / 62 
 

 

 

4. Raahen vanha asemakaava-alue (1000007480, asuinpaikat, kaupungit). 
Raahen kaupunki perustettiin vuonna 1649. Paikalla oli aiemmin markkina-
paikka. Kaupungin vanha alue sijaitsee suurin piirtein Koulukadun, Reiponka-
dun, Ämmänkadun, Cortenkadun, Saaristokadun ja Rantakadun välisellä alu-
eella. Raahen asemakaava perustuu edelleen vanhaan ruutuasemakaavaan. 
Kaupungin isoavihaa vanhemmat säilyneet kaupunkiarkeologiset kulttuuriker-
rokset ovat muinaismuistolain rauhoittamia. Museovirasto teki vuonna 2001 
Raahen kaupunkiarkeologisen inventoinnin, jossa määriteltiin, millä tonteilla 
muinaismuistolain rauhoittamat kulttuurikerrokset ovat todennäköisesti säily-
neet. Kaupunkialueella on tehty joitakin pienimuotoisia arkeologisia kenttä-
töitä. 

3.1.6 Maanomistus 
Kaava-alue on Raahen kaupungin omistuksessa. 

3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. MRL 25 §:ssä edellytetään valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista siten, että edistetään nii-
den toteuttamista alueidenkäytön suunnittelussa. 

Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voi-
maan 1.4.2018. Tavoitteet jakautuneet viiteen osakokonaisuuteen, ja ne on esitetty 
seuraavassa taulukossa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustu-
vaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntä-
mistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väes-
tökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, 
joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseu-
duilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta 
eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä 
viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, 
että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

2. Tehokas liikennejärjestelmä 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta ke-
hittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä var-
mistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustu-
ville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimi-
vuudelle. 

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyh-
teyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakun-
nallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämis-
mahdollisuudet 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hal-
linta varmistetaan muutoin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 
terveyshaittoja 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vai-
kutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit halli-
taan muulla tavoin. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten ai-
neiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, 
yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maan-
puolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittä-
misedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperin-
nön arvojen turvaamisesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologis-
ten yhteyksien säilymistä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestä-
vää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yh-
tenäisten viljely- ja metsä- alueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kan-
nalta merkittävien alueiden säilymisestä. 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkai-
sujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan 
yksiköihin 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja 
kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismah-
dollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia 
johtokäytäviä. 

3.2.2 Maakuntakaava 
Raahen kaupungissa on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 1.-3. vaihemaakuntakaava. 

- 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.11.2015. 
Kaavan teemoja ovat energiantuotanto- ja -siirto, kaupan palvelurakenne, 
aluerakenne ja taajamat, luonnonympäristö, liikennejärjestelmät ja logistiikka. 

- 2. vaihemaakuntakaava on kuulutettu voimaan 7.12.2016. Kaavan teemoja 
ovat maaseudun asutusrakenne, kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualu-
eet, seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampu-
maradat sekä puolustusvoimien alueet. 

- 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018. Kaavasta on valitettu, 
mutta maakuntahallitus on päättänyt kaavan voimaantulosta MRL 201 §:n no-
jalla. Kaavan teemoja ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- 
ja kaivosalueet, Oulun seudun liikenne ja maankäyttö, tuulivoima-alueiden tar-
kistukset, Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset sekä muut tarvit-
tavat päivitykset. 3. vaihemaakuntakaavan valitukset eivät kohdistu suunnitte-
lualueelle. 
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Kuva 10 Ote Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallisesta 

yhdistelmäkartasta 21.5.2018 (ei mittakaavassa). Valituksenalaiset alueet on 
merkitty karttaan keltaisella korostusvärillä. Valitukset eivät kohdistu suunnit-
telualuetta koskeviin maakuntakaavamerkintöihin. 

Suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavamerkinnät: 

 KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE: RAAHEN KAUPUNKI-
SEUTU 

Merkinnällä osoitetaan Raahen-Pattijoen yhtenäisen yhdyskuntaraken-
teen aluetta, joka muodostaa Raahen aluekeskuksen ydinalueen. 

Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pidettävä lähtökohtana kau-
punkiseudun nykyistä rakennetta ja turvattava tuotanto- ja liiketoiminto-
jen kehittämismahdollisuudet riittävillä aluevarauksilla. Uusilla alueilla 
tulee suosia pientaloasutusta siten, että seudulla on tarjolla vaihtoeh-
toisia asumismuotoja. Raahen keskustaa kehitettäessä suunnittelun 
lähtökohtana on pidettävä historiallisen ruutukaavan ja vanhan puukau-
punkimiljöön säilymistä. Uusien kauppapalvelujen sijoitusratkaisuilla ei 
saa vaarantaa kaupungin keskustan kehittämisedellytyksiä. Kaupunki-
seudulla tulee yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla luoda edellytykset 
seudullisen virkistysalueverkoston toteuttamiselle. 



Raahe, Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos 23 / 62 
 

 

 

 MATKAILUN VETOVOIMA-ALUE / MATKAILUN KEHITTÄMISEN 
KOHDEALUE 

Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kan-
nalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä aluekokonaisuuk-
sia. 

Suunnittelumääräys: 
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
virkistysalueiden ja -reittien verkoston muodostamiseen sekä mai-
sema- ja ympäristöarvojen säilymiseen ja matkailukeskusten rakenta-
misen sopeuttamiseen ympäristöön. 

 Aluekohtaiset kehittämisperiaatteet: 
Meri-Raahe 
Alueen kehittäminen perustuu saariston luonnonympäristön ja vanhan 
puukaupungin kulttuuriympäristön arvoihin sekä vetovoimaiseen kau-
punkikulttuuriin. 

 MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE 

  Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
(päivitysinventointi 2013-2015). Luettelo alueista on esitetty kaava-
selostuksessa. 

Suunnittelumääräykset: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on 
otettava huomioon alueen ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriar-
vot. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakun-
takaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä 
maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Maisema-alueella tulee edistää 
peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä.  

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota rakentamisen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennus-
tavaltaan maisemaan. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huo-
miota selvityksessä Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla. 
Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi (Pohjois-Pohjan-
maan liitto, julkaisu B:86, 2015) esitetyissä aluekuvauksissa selostettu-
jen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen. 

 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU KULTTUU-
RIYMPÄRISTÖ 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakun-
nallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009). Osa 
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kohteista ei näy kaavakartalla; luettelo valtakunnallisesti arvokkaista 
rakennetuista kulttuuriympäristöistä ja -kohteista on esitetty kaava-
selostuksen liitteissä 4 ja 5. 

Suunnittelumääräykset: 
Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön valta-
kunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisem-
massa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettujen kulttuu-
riympäristöjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet. Suunnittelussa tulee 
erityisesti kiinnittää huomiota RKY 2009 -inventoinnissa sekä Pohjois-
Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 –selvityksessä kirjat-
tuihin arvoihin ja ominaispiirteisiin. 

 MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU KULTTUURIYM-
PÄRISTÖ 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat aluemaiset raken-
netut kulttuuriympäristöt ja tieosuudet. Osa kohteista ei näy kaavakar-
talla; luettelo kaikista maakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kult-
tuuriympäristöistä ja -kohteista on esitetty kaavaselostuksen liitteissä 4 
ja 5. 

Suunnittelumääräykset: 
Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön maa-
kunnallisten arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa on otettava huomioon rakennettu kulttuuriympäristö ja sen omi-
naislaatu. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota Pohjois-
Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 –selvitykseen kirjattui-
hin arvoihin ja ominaispiirteisiin.  

 MUINAISMUISTOKOHDE 

Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolailla (295/63) rauhoitetut kiinteät 
muinaisjäännökset. 

Suunnittelumääräys: 
Kohdetta koskevista maankäytön suunnitelmista on pyydettävä museo-
viranomaisen lausunto. 

 TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 

Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työ-
paikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumis-
alueita. 
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Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojär-
jestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtois-
ten aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ym-
päristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntara-
kenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä 
taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti 
selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Maankäyttöratkaisuissa tulee 
pyrkiä hyvään energiatalouteen. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyö-
räilyn ja joukkoliikenteen kannalta edulliset vyöhykkeet taajamaraken-
teen kehittämisen perustaksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee si-
sällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun 
ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on var-
mistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöar-
vot säilyvät. 

Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yksityis-
kohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien 
järjestämistä päätien poikki. 

Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tul-
vien hallintasuunnitelmat sekä varautua sään ääri-ilmiöiden vaikutuk-
siin. 

 Lisämerkintä –1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon eri-
tyispiirteet. 

 ALUEELLINEN KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE 

Merkinnällä osoitetaan maakunnan alueellisten keskusten ydinalue, jo-
hon sijoittuu keskustahakuisia palveluja sekä asumista, Ylivieskassa 
myös matkakeskus. Alueella olevat valtakunnallisesti ja maakunnalli-
sesti arvokkaat kulttuuriympäristöalueet ja -kohteet on esitetty 2. vaihe-
maakuntakaavan selostuksen liitteessä. Raahessa alueeseen sisältyy 
Museoviraston määrittelemä kaupunkiarkeologinen alue, jolla tunne-
taan muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia maanpinnan alla olevia 
kulttuurikerroksia ja rakenteita. 

Suunnittelumääräykset: 
Kohdemerkinnällä osoitetun keskustatoimintojen alueen sijainti ja laa-
juus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, 
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että alue muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin toi-
mintoihin painottuvan kokonaisuuden. 

Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, 
että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. 

Kuusamon, Raahen ja Ylivieskan keskustatoimintojen alueita tulee ke-
hittää maakunnan alueellisina kaupan pääkeskuksina. Keskustatoimin-
tojen alueiden kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota alueen kaupal-
lisen palvelutarjonnan vahvistamiseen, palveluiden saavutettavuuteen 
ja keskustatoimintojen alueen hallittuun laajentamiseen. 

Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suur-
yksiköitä. 

 VENEVÄYLÄ 

Merkinnällä osoitetaan Perämeren rannikon ja Oulujärven ylikunnallisia 
veneilyväyliä. 

 VENESATAMA 

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä venesatamia. 

3.2.3 Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava, 
joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.4.2007. Voimassa olevan yleiskaavan 
tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaami-
nen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityk-
sen periaatteet sekä osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja 
muun suunnittelun sekä rakentamisen ja maankäytön perustaksi. 

Raahen kaupunginhallitus on päättänyt Raahen keskeisten taajama-alueiden 
osayleiskaavan rakennettavien alueiden supistamisesta Kaupunginlahdenrannan alu-
eella 31.3.2014. Pikkulahden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen alueelta pää-
tettiin nykyistä toria lukuun ottamatta poistaa kaikki rakentamiselle osoitetut alueet 
(AK, AP-t, PY).  
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Kuva 11 Kartta 1. Tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, liikenneverkko ja virkistysalueet. 

 
Kuva 12 Kartta 2. Luonnon ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat 

kohteet. 

Kuva 13 Kartta 3. Kaupunginhallituksen päätöksen 31.3.2014 mukaiset poistettavat 
rakentamisalueet. 
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Suunnittelualuetta koskevat yleiskaavamerkinnät, kartta 1: 

 KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE 

Alue varataan pääasiassa asuinkerrostaloille. Alueelle saa sijoittaa 
myös asuinpientaloja sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia palvelu- 
ja työpaikkatoimintoja. 

 TIIVIS PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE 

Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kyt-
ketyille pientaloille, rivitaloille sekä kerrostaloille. Alueelle saa lisäksi 
sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoi-
mintoja. Asemakaavoituksella tulee edistää matalaa kaupunkimaista 
rakentamista sekä laadukasta asuinympäristöä. Lisärakentaminen 
edellyttää asemakaavan laatimista. 

 JULKISTEN PALVELUJEN ALUE 

Alue varataan pääasiassa kunnan, valtion ja muiden julkisten yhteisö-
jen toimintoja varten. Alueelle saa sijoittaa vähäisessä määrin myös 
muita työpaikkatoimintoja ja asumista. 

 VIRKISTYSALUE 

Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueella on sallittua 
virkistystä ja ulkoilua palveleva rakentaminen. Maisemaa muuttavaan 
toimenpiteeseen on saatava 128 §:n mukainen maisematyölupa. 

 LUONNONMUKAISENA SÄILYTETTÄVÄ VIRKISTYSALUE 

Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön sekä opetuskäyt-
töön. Alueella on erityisiä ympäristöarvoja, jotka tulee säilyttää. Alu-
eella on sallittu virkistys- ja ulkoilukäyttöä palveleva rakentaminen si-
ten, että luonto ja maisema-arvot säilyvät. Maisemaa muuttavaan toi-
menpiteeseen on saatava 128 §:n mukainen maisematyölupa. 

 VESIALUE 

 ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN 

Aluekokonaisuuden ja sen rakennuskannan suojelua koskevat kysy-
mykset ratkaistaan asemakaavassa. 

 ALUE ON RAAHEN VANHAN KAUPUNGIN VAIKUTUSPIIRISSÄ 
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Alue on suunniteltava erityisen hienovaraisesti ottaen huomioon ympä-
ristön luonne. 

 VALTAKUNNALLISESTI TAI PAIKALLISESTI ARVOKAS ALUE 

 ALUE, JOLLA ON SÄILYTETTÄVIÄ YMPÄRISTÖARVOJA 

Alue pidetään maisemalliset ja luontoarvot turvaavassa käytössä. Alu-
etta muutettaessa huolehditaan sen erityisten arvojen säilymisestä. 

 UIMARANTA 

 VIRKISTYSREITTI 

Suunnittelualuetta koskevat yleiskaavamerkinnät, kartta 2: 

 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS ALUE 

 Suluissa oleva numero viittaa Museoviraston/Ympäristöministeriön jul-
kaisuun ”Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesi merkittävät 
kulttuurihistorialliset ympäristöt”. 

1. Vanhan Raahen ruutukaava-alue (89) 

2. Entinen Seminaarin alue (90) 

 PAIKALLISESTI ARVOKAS ALUE 

Alueet hahmottuvat selkeästi omiksi kokonaisuuksikseen ja muodosta-
vat omaleimaista miljöötä. Alueet ovat yhtenäisiä ja kulttuurihistorialli-
silta arvoiltaan kiistattomia. Alueiden sisältämät arvot ovat historiallinen 
kerroksisuus, alkuperäisyys, edustavuus, tyypillisyys, harvinaisuus, eri-
koisuus, symboliarvo, yhtenäisyys tai intensiteetti. 

6. Kaupungin ranta 

 ARVOKAS MAISEMA-ALUE JA/TAI LUONNONYMPÄRISTÖ 

 KAUPUNKIARKEOLOGISESTI MERKITTÄVÄ ALUE 
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Alueella sijaitsee muinaismuistolain rauhoittamia kaupunkiarkeologisia 
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttösuunnitelmista ja rakennus-
hankkeista on neuvoteltava museoviraston kanssa. 

 SUOJELUKOHDE 

Kohteet, joilla on valtakunnallista merkittävyyttä. Rakennusten purka-
minen on kielletty ja ympäristö säilytettävä, kunnes rakennussuojelu on 
ratkaistu.  

Suluissa oleva numerointi viittaa ”Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistori-
allisesti merkittävät kohteet” inventointiraportissa käytettyyn numeroin-
tiin. 

2.1 Rantakatu ja Myhrbergin puisto (2) 

2.10 Raahen museo, Rantatori (vk) (11) 

2.11 Ruiskuhuone ja museon varasto (12) 

2.12 Raatihuone (vk) 14) 

3.2.4 Voimassa oleva asemakaava 
Suunnittelualueella ovat voimassa Ak 41 (hyv. 31.3.1967), Ak 49 (vahv. 20.7.1972), 
Akm 95 (hyv. 14.11.1984) ja Akm 202 (hyv.14.5.2008). Suurimmalla osalla suunnitte-
lualueesta ei ole asemakaavaa. 

Voimassa olevassa asemakaavassa torin ympäristö on merkitty yleisten rakennusten 
korttelialueeksi (Y), hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH) sekä pysä-
köimisalueeksi (LP) Loput asemakaavoitetusta alueesta on merkitty puistoksi (VP). 
Voimassa olevassa asemakaavassa rantaviivaa on muotoiltu voimakkaasti. Torin ete-
läpuolelle on osoitettu Laivurinväylä-niminen kevyen liikenteen väylä Laivurinkadun 
päästä rantaan. 
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Kuva 14 Ote ajantasa-asemakaavayhdistelmästä (ei mittakaavassa). 

3.2.5 Kaupunginlahdenrannan kaavarunko 
Kaupunginlahdenrannan alueelle on laadittu asemakaavoituksen pohjaksi kaava-
runko, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 31.3.2014. Kaavarungon hyväksymisen 
yhteydessä kaupunginhallitus päätti yleiskaavan mukaisten rakentamisalueiden su-
pistamisesta. Kaavarungolla ei ole yleiskaavan oikeusvaikutuksia, mutta se ilmaisee 
kaupungin asettamia tavoitteita alueen kehittämiselle. Kaavarungon on laatinut Arkki-
tehtistudio EMP Oy. 

Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualueelle on kaa-
varungossa merkitty erilaisia virkistysalueita palveluineen ja reitteineen. Virkistystä ja 
matkailua palvelevaa lisärakentamista on osoitettu uimarannan yhteyteen.  
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 Kuva 15 Kaupunginlahdenrannan kaavarunko (Arkkitehtistudio EMP Oy) 

3.2.6 Rakennusjärjestys 
Raahen kaupungissa on voimassa Raahen seutukunnan rakennusjärjestys, joka on 
kuulutettu voimaan 3.1.2011. Rakennusjärjestys on tarkoitus uudistaa vuoden 2019 
aikana. 

3.2.7 Pohjakartta 
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen ja vastaa olosuhteita 27.4.2018. 

3.2.8 Rakennuskiellot 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Pikkulahden alue on nykyisellään kaupunkilaisten ahkerassa virkistyskäytössä, mutta 
alueen potentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Asemakaavan tarkoituksena on kehittää 
Pikkulahden alueesta korkealaatuinen ja virikkeellinen kaupunkilaisten yhteinen ta-
pahtuma-, harrastus-, virkistys- ja vapaa-ajan ympäristö. Pikkulahden alueen kehittä-
misellä pyritään lisäksi vahvistamaan Raahen kaupungin imagoa vetovoimaisena ja 
merellisenä hyvinvointikaupunkina. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos sisältyy Raahen kaupungin kaa-
voitusohjelmaan 2017. Asemakaavan käynnistämisestä on päätetty kehittämislauta-
kunnan kokouksessa 13.12.2017 § 93. 

Asemakaava laaditaan konsulttityönä Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:ssä. Arkkiteh-
titoimisto Lukkaroinen Oy on valittu kaavan laatijaksi kehittämislautakunnan kokouk-
sessa 10.4.2018 § 43. Kaavoitusta ohjaa Raahen kaupungin kaavoituksesta vastaava 
henkilöstö. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
Kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Pikkulahden asemakaavassa tärkeän osallis-
ryhmän muodostavat virkistysalueiden ja palveluiden käyttäjät. 

Viranomaiset, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat osallisina: 

- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

- Pohjois-Pohjanmaan liitto 

- Pohjois-Pohjanmaan museo 

- Museovirasto 

- Jokilaaksojen pelastuslaitos 

- Raahen kaupungin hallintokunnat 

- Raahen Energia Oy 

- Raahen Vesi Oy 

- Elisa Oyj 

- DNA Oyj 

- Telia Finland Oyj 

4.3.2 Vireilletulo 
Asemakaava on tullut vireille 6.1.2018. Vireilletulosta on ilmoitettu paikallislehti Raa-
helaisessa, kaupungin nettisivuilla ja teknisen keskuksen ilmoitustaululla.  
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4.3.3 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa, joka on kaavaselostuksen erillisliitteenä.  

Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelmaa ja asemakaavaa työstetään ja 
esitellään osallisille työpajoissa/yleisötilaisuuksissa. Suunnittelun aloitusvaiheessa on 
järjestetty työpajoja, joissa koululaiset ja kaupunkilaiset ovat saaneet kertoa suunnit-
telualueen vahvuuksista ja heikkouksista sekä ideoida alueen tulevia toimintoja. Syk-
syllä 2018 on toteutettu laaja verkkopohjainen asukaskysely yhteistyössä Kaupungin-
lahdenrannan asemakaavan kanssa. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana pidet-
tiin yleisötilaisuus, minkä lisäksi kaavaluonnosta esiteltiin yläkouluissa ja lukiossa. 
Osallistamistilaisuuksista on laadittu yhteenvedot, jotka ovat kaavaselostuksen erillis-
liitteinä. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
Yhteistyö viranomaisten kanssa toteutetaan neuvotteluiden ja lausuntojen kautta.  

Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 1. viranomaisneuvottelu pi-
dettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 25.9.2018. Neuvotteluun osallistuivat 
Raahen kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan mu-
seon edustajat sekä alueen suunnitteluun osallistuvat konsultit. Neuvottelussa käsitel-
tiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja selvitystilanne. 

Ehdotusvaiheessa järjestettiin kaavaneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
ja Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa 28.10.2019. Neuvottelussa käytiin läpi alus-
tava kaavaehdotus ja todettiin, että viranomaisten lausunnoissa huomautetut puutteet 
on huomioitu kaavaehdotuksen suunnittelussa. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Kaupungin asettamat tavoitteet 
Pikkulahden alue muodostaa virkistykseen painottuvan alueen, joka liittyy suoraan 
Raahen kaupunkikeskustaan. Kaupungin keskuspuisto on aluekokonaisuus, johon 
liittyy Raahen historiallisesti ja maisemallisesti merkittäviä arvoja ja virkistystoimintoja. 
Maankohoamisrannikon luonto, arvokas saaristomaisema ja Raahen ruutukaavakort-
teleiden RKY-alueen läheisyys luovat suunnittelutyölle ainutlaatuisen lähtökohdan. 
Suunnittelutyön tavoitteena on huomioida alueen rakennetun kulttuuriympäristön, 
maiseman ja luonnon arvot. 

Raahen kaupungin tavoitteena on luoda Pikkulahden virkistysalueesta korkealaatui-
nen, vetovoimainen ja vireä puistoympäristö. Kaupungin edustan ranta-alueista halu-
taan muodostaa yhtenäinen, elävä ja kauniin maisemallinen keskuspuisto. Pikkulah-
den ranta-alueiden kokonaisilmeen parantamisella halutaan vahvistaa koko Raahen 
kaupungin imagoa vetovoimaisena merellisenä hyvinvointikaupunkina. 

Pikkulahden puisto- ja virkistysalueista on tavoitteena muodostaa kaikille kaupunkilai-
sille monimuotoinen tapahtuma-, harrastus-, virkistys- ja vapaa-ajan ympäristö, joka 
toimii ympärivuotisesti. Alueelle halutaan luoda selkeät, sujuvat ja turvalliset reitit ja 
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yhteydet, jotka liittyvät kaupungin kevyen liikenteen verkkoon ja ajoväyliin. Siltayhtey-
den mahdollisuutta keskustasta Maafanttiin tutkitaan kaavatyön yhteydessä. Puisto- 
ja virkistysalueeseen liittyvän lisärakentamisen tulee tukea kaupungin tavoitteita voi-
massa olevan yleiskaavan mukaisesti. 

4.4.2 Osallisten tavoitteet 
Osallisten tavoitteita Pikkulahden alueen kehittämiselle on kartoitettu asukaskyselyllä 
ja suunnittelun alkuvaiheessa järjestetyillä työpajoilla.  

Raahen kaupunki järjesti 21.-26.5.2018 Pikkulahden suunnitteluun liittyvän osallista-
misviikon, jossa alueen asukkaat ja koululaiset pääsivät kertomaan toiveitaan Pikku-
lahden alueen suunnittelusta. Osallisten esittämiä toiveita on viety Pikkulahden lii-
kunta-, virkistys- ja puistosuunnitelmaan sekä sen pohjalta laadittavaan asemakaa-
vaan. Työpajoissa alueelle toivottiin runsaasti erilaisia liikuntaan, virkistykseen ja mat-
kailuun liittyviä toimintoja. Alueelle toivottiin lisäksi riittävästi rakentamatonta puisto-
aluetta ja sujuvia kevyen liikenteen reittejä. Koululaisten työpajoista suunnitteluun 
saatiin mukaan lasten näkökulma alueen käyttäjinä. Osallistamisviikon yhteenveto on 
kaavaselostuksen erillisliitteenä.  

Pikkulahden asemakaavalle ja asemakaavan muutokselle ja Kaupunginlahdenrannan 
asemakaavalle toteutettiin syyskuussa 2018 yhteinen asukaskysely, jonka avulla kar-
toitettiin alueen asukkaiden ja käyttäjien näkemyksiä kohdealueen nykyisistä vetovoi-
matekijöistä, rakentamiseen ja virkistysalueisiin liittyvistä toiveista sekä alueiden ta-
voitteellisesta luoteesta. Verkkopohjaiseen kyselyyn saatiin 194 vastausta. Vastaajien 
mielestä Pikkulahden alueen suunnittelun tärkeimpänä tavoitteena tulisi olla riittävän 
laajojen virkistysalueiden säilyttäminen, luonnonläheisen maiseman säilyttäminen ja 
alueen merellisyyden vahvistaminen. Uutta asuinrakentamista Pikkulahden alueelle ei 
juurikaan toivottu, mutta virkistykseen ja matkailuun liittyvä kevyt rakentaminen koet-
tiin hyvänä asiana. Kyselyyn vastanneilla oli paljon toiveita uusien palveluiden tai toi-
mintojen sijoittumisesta alueelle. Toiveissa oli mm. ravintoloita, istuskelualueita, reit-
tejä, ulkoliikuntapaikkoja ja leikkipuistoja. Asukaskyselyn vastaukset on koottu katta-
vasti yhteenvetoraporttiin, joka on kaavaselostuksen erillisliitteenä. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Asemakaavaratkaisun vaihtoehtoja tarkasteltiin ja arvioitiin asemakaavan suunnitte-
lua edeltäneen virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman laadinnassa (Plaana Oy, Ark-
kitehtitoimisto Lukkaroinen Oy). Virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman pohjalta on 
laadittu yksi asemakaavaluonnos. 

4.5.1 Virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman vaihtoehdot 
Virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelmasta laadittiin kolme erilaista vaihtoehtoa: 

1. Vanhan kaupungin satamapuisto 
2. Toimintojen polku 
3. Aktiivinen kaupunkiranta 

Vaihtoehdot erosivat toisistaan mm. arkkitehtonisen idean, toimintojen sijoittelun ja 
reitistön osalta. Eroja haettiin lisäksi alueen käsittelyn voimakkuuteen ja puistoaluei-
den tunnelmaan. 
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VE1 Vanhan kaupungin satamapuisto 

 
Kuva 16 Vaihtoehto 1, Vanhan kaupungin satamapuisto. 

Vaihtoehdon lähtökohtana oli suunnittelualueen nykyisten toimintojen kehittäminen ja 
alueen ilmeen sopeuttaminen Vanhan Raahen kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Vanhan 
Raahen puoleisen rantapuiston muotokieli on vaihtoehdossa historiallinen ja tyypilli-
senä osana siihen kuuluvat diagonaalit puistokäytävät sekä niitä reunustavat katu-
puuistutukset. Kauppatori on jätetty nykyiselleen, mutta sen rantaviivaa on laajennettu 
Pikkulahteen päin. Kauppatorin rantaan muodostuu uusi rantatori, joka palvelee ta-
pahtuma-alueena ja ajoittaisena pysäköintialueena. Kauppatorin yhteyteen on osoi-
tettu hotellivaraus. Rantatorin eteläpuolelle muodostuu puistoalue, jonka teemana on 
hulevesipuisto. Rantaan on osoitettu keskusleikkipuisto. Pikkulahden yli on osoitettu 
kevyen liikenteen ponttonisiltayhteys keskustasta Maafanttiin. Maafanttiin on osoitettu 
kevytrakenteinen virkistysyhteys metsäaukioineen.  Uimaranta Pikkulahden pohjois-
osassa laajennetaan ja sen yhteyteen rakennetaan ranta-aukio. Mustan alueelle on 
osoitettu puutarha/näyttelypuisto sekä minigolfalue. Uimarannan maaläjitysalueelle 
sijoitetaan frisbeegolfrata. Vaihtoehdon kustannukset ovat noin 4,5 milj. €.  
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VE2 Toimintojen polku 

 
Kuva 17 Vaihtoehto 2, Toimintojen polku 

Vaihtoehdossa 2 Pikkulahden ympärille muodostuu kevyen liikenteen rengasreitti, 
jonka varrelle sijoittuu toimintoja koko matkalle. Vaihtoehdossa Vanhan Raahen puo-
leisen rantapuiston muotokieli on vapaa, polveileva ja monimuotoinen, ja sen istutuk-
set ovat vaihtelevia. Pikkulahden rannalla kulkee rantabulevardi, jonka yhteydessä on 
pienvenelaitureita. Kauppatori on osoitettu nykyiselleen ja Kauppatorin rantaan on 
osoitettu puistomainen, nurmipintainen tapahtumapuisto, keskusleikkipuisto sekä pik-
niknurmialue. Pikkulahden yli on osoitettu kevyen liikenteen silta keskustasta 
Maafanttiin. Silta sijoittuu Laivurinkadun jatkeeksi. Maafanttiin on osoitettu näkötorni, 
seikkailupuisto sekä metsäinen koira-aitaus koirauimarantoineen. Maafantin kiertää 
kevyen liikenteen yhteys, jonka varteen muodostuu maisemaniitty. Uimarantaa on 
laajennettu vain hieman nykyisestään siten, että lentopallokentät sijoittuvat ranta-
hiekalle. Uimarannan pohjoisosaan on osoitettu kuntopuisto. Mustan alueelle muo-
dostuu leikkimökkikylä, joka toimii monimuotoisena niin lapsia kuin aikuisia palvele-
vana alueena. Uimarannan maaläjitysalue muotoillaan uudelleen, sen yhteyteen osoi-
tetaan rinneportaat kuntoilua varten, bmx –pyörärata sekä maauimala. Vaihtoehdon 
kustannukset ovat noin 6,3 milj. €. 
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VE3 Aktiivinen kaupunkiranta 

 
Kuva 18 Vaihtoehto 1, Aktiivinen kaupunkiranta. 

Vaihtoehdossa 3 Pikkulahtea kiertävä kevyen liikenteen yhteys on tuotu mahdollisim-
man lähelle vettä. Linjauksen mahdollistavat kolme uuttaa arkkitehtonisesti yhtenäistä 
siltaa.  Vaihtoehdossa Vanhan Raahen puoleista rantapuistoa halkovat diagonaalit 
puistokäytävät. Puiston eteläosaan muodostuu aukio. Nykyinen torin alue on jäsen-
nelty puuistutuksin ja torin rantaan on osoitettu kivetty alue sekä tilavaraus kesäteras-
seille, oleskelulle ja jäätelökioskille. Kauppatorin eteläpuoliseen rantapuistoon sijoittuu 
tapahtuma-alue esiintymislavoineen ja puistokäytävineen. Rantaan on osoitettu tela-
koitumispaikka isoille laivoille. Rantapuistosta johtaa uusi kevyen liikenteen siltayh-
teys Maafanttiin.  Uusi kevyen liikenteen yhteys lävistää Maafantin, ja siitä haarautuu 
Maafantin kiertävä kivituhkapintainen rantareitti, jonka varrelle sijoittuu oleskelupaik-
koja sekä rantapaviljonki. Uimaranta-alue on muotoiltu ja rajattu polveilevalla muuriai-
heella. Mustan alueelle on osoitettu kaupunkilaisia palvelevia viljelypalstoja, herukka-
maa sekä omenatarha. Uimanrannan ja Paviljonkirakennuksen väliin muodostuu 
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ranta-aukio ja paviljonkirakennuksen itäpuolelle keskusleikkipuisto, jossa hyödynne-
tään maaläjitysalueen muotoja, beach volley kentät sekä bmx –pyörärata. Vaihtoeh-
don kustannukset ovat noin 8,5 milj. €. 

4.5.2 Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 
Virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelmavaihtoehtojen vaikutuksia, kustannuksia sekä 
suunnitelmaratkaisujen vahvuuksia ja heikkouksia arvioitiin ohjausryhmän kokouk-
sessa sekä Raahen kaupungin kaavoituksen henkilöstön kesken. Arvioinneissa todet-
tiin, että mikään vaihtoehdoista ei sellaisenaan ole paras mahdollinen ratkaisu Pikku-
lahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelmaksi, vaan kaikkien vaihtoehtojen par-
haat puolet tulee koota yhdeksi synteesisuunnitelmaksi. Seuraavaan on koottu eri 
vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia: 

VE1 Vanhan kaupungin satamapuisto 

+ Rantapuiston historiallinen muotokieli sopii alueelle 

+ Hulevesipuisto on viihtyisä 

+ Maafantin kevyt käsittely säilyttää luonto- ja arkeologiset arvot 

+ Ponttonisilta mahdollistaa suurempien laivojen kulun torin läheisyyteen 

+ Kustannukset ovat kohtuulliset 

- Tapahtumatori on ylimitoitettu 

- Keskusleikkipuisto sijoittuu liian lähelle nykyisiä kerrostaloja 

- Ponttonisilta ei ole ympärivuotinen ratkaisu 

- Frisbeegolfrata vie paljon tilaa ja rajoittaa virkistysalueiden muuta käyttöä 

- Mustan toimintoja tulee vielä miettiä 

VE2 Toimintojen polku 

+ Toiminnot sijoittuvat suunnittelualueelle luontevasti 

+ Rantabulevardi ja laiturit sopivat Rantapuistoon 

+ Nykyinen Rantatori on riittävä 

+ Tapahtumapuiston ja keskusleikkipuiston muodostama kokonaisuus pysä-
köinteineen on hyvä 

+ Siltayhteys Maafanttiin on oikealla paikalla 

+ Maafantista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus 

+ Maauimalaa on toivottu Raaheen, mutta sen sijaintia tulee vielä pohtia 

+ Uimarannan toiminnot ovat luontevia 

- Rantapuiston muotokieli ei sovi Vanhan Raahen yhteyteen 

- Maafantin käsittelyssä tulee huomioida luontoarvot ja arkeologia 

- Uimaranta on liian pieni 

- Mustan toimintoja tulee vielä miettiä 
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VE3 Aktiivinen kaupunkiranta 

+ Rantapuiston geometrinen käsittely on moderni ja kohtuullisesti paikkaan 
sopiva 

+ Torin puuistutukset voisi toteuttaa ainakin osittain 

+ Tapahtuma-alueen sijainti on oikea 

+ Uudet sillat toisivat kevyen liikenteen reitin lähelle vettä 

+ Ranta-aukion ja laiturin muodostama kokonaisuus on viihtyisä 

+ Rantalentopallokentät on erotettu uimarannasta omaksi kokonaisuudekseen 

+ Keskusleikkipuiston muotokieli on hyvä 

- Kustannuksiltaan korkea vaihtoehto 

- Maafantin silta ei yhdisty luontevasti kaupungin kevyen liikenteen reitistöön 

- Maafantin halkaiseva reitti tuhoaa muinaisjäännöksiä 

- Uimaranta on liian pieni 

- Mustan toimintoja tulee vielä miettiä 

4.5.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
Virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelmavaihtoehtojen arvioinnin perusteella Raahen 
kaupunki ohjeisti suunnittelijoita laatimaan vaihtoehtojen parhaat puolet yhdistävän 
lopullisen virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman. Suunnitelmaratkaisun valinta teh-
tiin virkamiestyönä. Valintaan vaikuttivat asiantuntija-arvioiden lisäksi osallisten näke-
mykset Pikkulahden alueen tulevaisuudesta. Osallisten näkemyksiä on kartoitettu 
suunnittelun alkuvaiheessa järjestetyissä työpajoissa ja syksyllä 2018 toteutetussa 
verkkopohjaisessa asukaskyselyssä, joiden yhteenvedot ovat olleet virkamiesten käy-
tössä suunnitelmavaihtoehtoja arvioitaessa. Valmisteluvaiheen kuulemisien jälkeen 
virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelmaa on edelleen työstetty osallisten kommenttien 
perusteella. Pikkulahden alueen suunnitelma on lisäksi sovitettu yhteen viereisen 
Kaupunginlahdenrannan suunnitelman kanssa. 

Lopullinen virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma pohjautuu toiminnoiltaan vaihtoeh-
toon 2, Toimintojen polku, mutta siihen on yhdistetty myös muiden vaihtoehtojen hy-
viä puolia. Lopullisessa suunnitelmassa Raahen vanhan kaupungin edustalle sijoit-
tuva Rantapuisto jatkaa ruutukaava-alueen korttelirakennetta ja on yleisilmeeltään 
historiallinen ja arvokas. Rannassa kulkee laiturirakenteiden reunustama asfaltoitu 
kevyen liikenteen väylä, jonka yhteyteen sijoittuu pienvenelaitureita. Puistoa halkovat 
kivituhkapintaiset diagonaaliyhteydet. Puistokäytävien risteyskohtiin on osoitettu vesi-
aihe ja ruusutarha. Puiston nykyinen puusto on säilytetty, ja sitä on täydennetty pää-
väylien varrelle istutettavilla puuriveillä. Puiston pohjoisosassa on veneenlaskupaikka, 
pieni pysäköintialue ja monikäyttöinen aukio. 

Rantatorin ympäristössä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset säilytetään, ja 
toria rajataan uusilla/siirrettävillä aitoilla tai makasiineilla. Torin eteläosaan istutetaan 
puita. Torin ja rannan välinen puisto säilytetään nurmipintaisena ja varataan tapahtu-
mille. Tapahtumapuiston eteläpuolelle on sijoitettu keskusleikkipuisto, jonka yhteyteen 
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muodostetaan puistoalueelle viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta tuova hulevesipuisto. 
Rantatoria, tapahtumia ja keskusleikkipuistoa palveleva pysäköintialue on osoitettu 
torin eteläpuolelle.  

Laivurienkadun jatkeeksi rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta Maafanttiin. Silta 
estää suurempien laivojen kulun torinrantaan, minkä vuoksi Raahen meripäiviä ja alu-
eella muulloin vierailevia purjealuksia varten rakennetaan laituri sillan kupeeseen. As-
faltoitu kevyen liikenteen väylä kulkee Maafantissa metsän reunaa pitkin uimaran-
nalle. Maafanttiin on osoitettu metsäpolku nykyiselle paikalleen ja sen yhteyteen nuo-
tiopaikka, näkötorni ja metsäaukio. Pienvenesataman puolelle osoitetaan alue venei-
den talvisäilytykseen. 

Uimarantaa laajennetaan molempiin suuntiin. Hiekkarannan yhteyteen Mustaan ra-
kennetaan saunamaailma laitureineen. Alueella sijaitsevan rantapaviljongin läheisyy-
teen on osoitettu maauimala. Uimarannan takana sijaitseville kumpareille on osoitettu 
liikuntapalveluita, kuten rantalentopallokenttiä, kuntoilupuisto, kuntoiluportaat ja pol-
kuja. Liikennepuisto säilyy alueella nykyisellään. 

Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma selostuksineen on kaavaselos-
tuksen erillisliitteenä. 
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Kuva 19 Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma. (Plaana Oy ja Arkkitehtitoimisto 

Lukkaroinen Oy 2019) 

4.6 Nähtävilläolon aikana saatu palaute ja sen huomioon ottaminen 
Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana saatu palaute ja palaut-
teeseen laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen erillisliitteinä. 

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella aineistoon tehdyt merkittävimmät 
muutokset: 

- Uimarannan yhteydessä ollut LP-alue on poistettu asemakaavaehdotuk-
sesta. Uimarantaa palvelevat autopaikat toteutetaan pääasiassa kadunvar-
sipysäköintinä Kaupunginlahdenkadun varrelle, minkä lisäksi osoitetaan 
pieni pysäköintialue nykyiselle paikalleen. Nämä autopaikat osoitetaan Kau-
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punginlahdenrannan asemakaavassa (Ak 215). Pikkulahden asemakaa-
vassa uimarannan viheralueille osoitetaan pysäköimispaikkoja liikennepuis-
tolle. 

- Pikkulahdenpuiston kaavamerkinnät päivitetään vastaamaan uusinta virkis-
tys-, liikunta- ja puistosuunnitelmaa. Muutoksia on tehty mm. saunamaail-
man sijaintiin, kumpareiden korkoihin ja muotoiluun sekä puistokäytäviin. 

- Puluvärkki osoitetaan kaavaehdotuksessa luo-2 merkinnällä, ei puistona. 

- Sm-1 merkinnän sisältöä on tarkennettu. Muinaisjäännösten luetteloon on 
lisätty Raahen vanha asemakaava-alue. 

- Sr-1 ja sr-2 merkintöjen sisältöä on tarkennettu. 

- Olemassa oleville suojeltaville rakennuksille on annettu rakennusten ny-
kyistä laajuutta vastaavat rakennusoikeudet. 

- Fantinsillan vapaan kulkuaukon korkeus on tarkennettu viidestä neljään 
metriin. 

- Lisäksi on tehty muita vähäisiä tarkistuksia ja täydennyksiä. 

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella aineistoon on tehty seuraavia 
muutoksia: 

- Täydentyy kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualue on varattu 
pääasiassa virkistystoiminnoille. Kaupungin puoleiset virkistysalueet ja Maafantti on 
osoitettu puistoiksi. Mustan ja uimarannan ympäristöön on osoitettu urheilu- ja virkis-
tyspalveluiden alueita ja uimaranta-alue. Virkistysalueille on merkitty toimintoja, kuten 
leikkipuisto ja saunamaailma. Rakennettavia korttelialueita on osoitettu Rantatorin ja 
uimarannan yhteyteen. Pakkahuoneen museo sijaitsee museorakennusten korttelialu-
eella ja toria ympäröivät rakennukset liikerakennusten korttelialueella. Maauimala si-
joittuu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle. 

Pikkulahtea kiertää jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, johon liittyy kapeam-
pia puistokäytäviä ja polkuja. Keskeisille toiminnoille on varattu pysäköintialueet. 

5.1.1 Mitoitus 
Seuraavassa taulukossa on esitetty asemakaavan keskeiset mitoitustiedot. Tarkat mi-
toitus- ja muutostiedot on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevalla asemakaavan 
seuranta- ja tilastolomakkeella. 

MITOITUS 

Alue Pinta-ala Rakennusoikeus 

YU-1 3 350 m2 300 k-m2 

YM 2 803 m2 350 k-m2 

sr-1, ei lisärakennusoi-
keutta 

KL-4 6 969 m2 1590 k-m2 
sr-1 ja sr-2, lisärakennus-
oikeus 780 k-m2 

VP 89 766 m2  

VP/s 36 766 m2  

VU 43 385 m2 630 k-m2 

VV 14 045 m2 270 k-m2 

LP-2 4 048 m2  

W 181 492 m2  

Kadut 12 399 m2  

Kevyen liikenteen kadut 20 423 m2  

Torit ja aukiot 6 935 m2  

yht. 422 381 m2 3 140 k-m2 
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5.1.2 Palvelut 
Kaava-alueelle ei sijoitu toimintoja, jotka tarvitsisivat julkisia tai kaupallisia palveluita. 
Suunnittelualue sijaitsee Raahen keskustan palveluiden läheisyydessä. Suunnittelu-
alueelle voi muodostua uusia ravintola-, matkailu- ja virkistyspalveluita. 

5.1.3 Pysäköinti 
Kaava-alueella sijaitsee runsaasti mm. virkistykseen liittyviä palveluita, joiden käyt-
töön tarvitaan pysäköintialueita. Torin läheisyyteen on asemakaavassa osoitettu ylei-
nen pysäköintialue, joka on torin ja virkistysalueiden lisäksi kortteleiden 3034 ja 3035 
käytössä. Alustavan arvion mukaan torin pysäköintialueelle mahtuisi noin 60 auto-
paikkaa, joista 30 % saa käyttää kortteleiden 3034 ja 3035 pysäköintiin. Lisäksi pysä-
köintialueella on tilaa linja-autojen pysäköintiin. 

Pikkulahdenpuiston (uimarannan) autopaikat on suunniteltu pääasiassa Kaupungin-
lahdenkadun varrelle kadun molemmin puolin. Kadunvarsipysäköinnin lisäksi uima-
rannan yhteyteen on suunniteltu pysäköintialue. Nämä autopaikat osoitetaan vireillä 
olevassa Kaupunginlahdenrannan asemakaavassa (Ak 215). Alustavan arvion mu-
kaan Kaupunginlahdenkadun varrelle ja pysäköintialueelle mahtuisi yhteensä noin 70 
autopaikkaa. Pikkulahden asemakaavassa on osoitettu uimarannan läheisyyteen 
kaksi pientä pysäköintialuetta, toinen liikennepuiston läheisyyteen ja toinen Mustaan. 
Näille alueille mahtuisi alustavasti yhteensä noin 45 autopaikkaa. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Raahen kaupunki on asettanut Pikkulahden alueen suunnittelulle korkeat laadulliset 
ja toiminnalliset tavoitteet. Raahen kaupungin tavoitteena on ollut luoda Pikkulahden 
virkistysalueesta korkealaatuinen, vetovoimainen ja vireä puistoympäristö. Kaupungin 
edustan ranta-alueista on haluttu muodostaa yhtenäinen, elävä ja kauniin maisemalli-
nen keskuspuisto. Keskuspuistosta on ollut tavoitteena muodostaa kaikille kaupunki-
laisille monimuotoinen tapahtuma-, harrastus-, virkistys- ja vapaa-ajan ympäristö, joka 
toimii ympärivuotisesti. Alueelle on haluttu luoda selkeät, sujuvat ja turvalliset reitit ja 
yhteydet, jotka liittyvät kaupungin kevyen liikenteen verkkoon ja ajoväyliin. Suunnitte-
lutyön tavoitteena on ollut lisäksi alueen ainutlaatuisen rakennetun kulttuuriympäris-
tön, maiseman ja luonnon arvojen säilyttäminen ja huomioiminen suunnittelussa. 

Kaupungin asettamat tavoitteet on otettu Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puisto-
suunnitelmassa sekä asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa huomioon. Pik-
kulahden alueelle on osoitettu monipuolisia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja, joista 
osa toimii ympärivuotisesti. Alueelle muodostuu yhtenäinen ja monipuolinen kevyen 
liikenteen reitistö, joka kiertää Pikkulahden uutta siltayhteyttä pitkin. Puistoalueiden 
laadukasta ja kulttuuriympäristöön sopivaa toteuttamista ohjataan kaavamerkinnöillä 
ja -määräyksillä. Kokonaisuutena Pikkulahden suunnittelussa on pyritty löytämään 
alueen luonteeseen sopiva viheralueiden käsittely ja säilyttämään nykyisellään sellai-
set alueet, jotka ovat muutokselle herkkiä. Lisärakentaminen on niukkaa ja sen toteut-
tamista ohjataan tiukasti kaavamerkinnöillä. 
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5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 
Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen alueelle kaavoitetaan seu-
raavia korttelialueita: 

Kortteli 3033: Museorakennusten korttelialue (YM) 

Museorakennusten korttelialueelle sijoittuu Pakkahuoneen museo. Museorakennus 
suojellaan sr-1 -merkinnällä, eikä korttelialueelle sallita muuta rakentamista. Korttelin 
rakennusoikeus on 350 k-m2. Museon yhteyteen osoitetaan pieni pysäköimispaikka, 
johon mahtuvat alueella nykyäänkin sijaitsevat autopaikat. 

Kortteli 3034: Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa matkailua ja muuta 
vapaa-ajan viettoa palvelevia tiloja, kuten ravintola-, kulttuuri-, harraste-, myymälä- ja 
kokoontumistiloja. (KL-4) 

Korttelin 3034 tontille 1 sijoittuu kahvila Ruiskuhuone. Ruiskuhuone suojellaan sr-1 -
merkinnällä ja museon varasto sr-2 -merkinnällä. Tontilla sijaitsevalle apurakennuk-
selle osoitetaan rakennusala. Tontin rakennusoikeus on 310 k-m2. Lisärakennusoi-
keutta tontille ei anneta. Kahvila Ruiskuhuoneelle on huoltoyhteys Rantatoria sivua-
vaa jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua pitkin. Pysäköinti on keskitetty uu-
delle yleiselle pysäköintialueelle. Tontille on mahdollista rakentaa tarvittavat liikunta-
esteisten autopaikat. 

Korttelin 3034 tontille 2 voidaan rakentaa aittoja tai makasiineja. Aittatorin tavoitteena 
on rajata Rantatoria sen lounaiskulmasta ja tuoda torin yhteyteen liiketilaa matkailu- 
ja vapaa-ajantoiminnoille. Tontilla on rakennusoikeutta 600 k-m2, joka tulee jakaa 
enintään 120 k-m2:n suuruisiin rakennuksiin. Korttelin suurin sallittu kerrosluku on 
Iu½.  Tontille sallittu lisärakentaminen ei saa heikentää olemassa olevien rakennus-
ten maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä rakennustaiteellisia, historiallisia 
tai kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennusten tulee korkeudeltaan, kattomuodoltaan, 
materiaaleiltaan ja väritykseltään sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan. Py-
säköinti on keskitetty uudelle yleiselle pysäköintialueelle. 

Kortteli 3035: Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa matkailua ja muuta 
vapaa-ajan viettoa palvelevia tiloja, kuten ravintola-, kulttuuri-, harraste-, myymälä- ja 
kokoontumistiloja. (KL-4) 

Kortteliin 3035 sijoittuu Raahen vanha paloasema, joka suojellaan sr-2 -merkinnällä. 
Korttelin rakennusoikeus on 680 k-m2. Paloasemalle annetaan 180 k-m2 lisäraken-
nusoikeutta, jonka tarkoituksena on helpottaa rakennuksen korjausta ja käyttötarkoi-
tuksen muutosta. Korttelin suurin sallittu kerrosluku on I. Tontille sallittu lisärakentami-
nen ei saa heikentää olemassa olevien rakennusten maakunnallisesti ja valtakunnalli-
sesti merkittäviä rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja. Ra-
kennusten tulee korkeudeltaan, kattomuodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään 
sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan. Pysäköinti on keskitetty yleiselle pysä-
köintialueelle. 
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Kortteli 3032: Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa 
maauimalan. (YU-1) 

Pikkulahden puiston yhteyteen, uimarannan läheisyyteen saa rakentaa maauimalan, 
jolle on annettu rakennusoikeutta 300 k-m2. Huoltoliikenne kulkee kevyen liikenteen 
väylän kautta. 

5.3.2 Muut alueet 
Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen alueelle kaavoitetaan muita 
alueita seuraavasti: 

VP – Puisto. 

Puistoksi on osoitettu suunnittelualueen puistomaisena hoidettavat viheralueet. Puis-
toihin on varattu sitovilla tai ohjeellisilla merkinnöillä alueita pysäköinnille, leikkipuis-
tolle, veneiden säilytykselle ja hulevesien johtamiselle. 

VP/s - Luonto-, maisema- ja arkeologisilta arvoiltaan merkittävä puistoalue, joka tulee 
säilyttää metsänä. Alueelle saa rakentaa polkuja ja pitkospuita virkistyskäyttöön. Pol-
kujen ja pitkospuiden linjauksissa tulee huomioida alueella sijaitsevat muinaisjään-
nökset ja luontoarvot. Puistoa tulee hoitaa niin, että uhanalaisten kasvilajien elinym-
päristöt säilyvät tai palautuvat. 

Maafantin alkuperäisen saaren metsäinen alue on osoitettu säilytettäväksi alueeksi. 
Alueella sijaitsee muinaisjäännöksiä, ja sillä on lisäksi luonto- ja maisema-arvoja. Mui-
naisjäännösalueet on rajattu kaavakartalle. Maafantin halki nykyään kulkeva polku on 
osoitettu yleiselle jalankululle varatuksi alueeksi. Uudet pitkospuut, näkötorni ja met-
säaukiot on osoitettu ohjeellisilla aluevarauksilla.  

VU – Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. 

Urheilu- ja virkistyspalveluiden alueiksi on osoitettu uimarannan yhteydessä sijaitse-
vat kumpareet, liikennepuiston alue ja Musta. Alueille sallitaan urheilu- ja virkistyspal-
veluihin liittyvää rakentamista yhteensä 630 k-m2. Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja 
puistosuunnitelman mukaisesti alueille voi sijoittua mm. minigolfkenttä, ulkokuntosali, 
beach volley -kenttiä ja kuntoiluportaat. Suunnitelmassa alueelle sijoittuva iso kum-
pare muotoillaan uudelleen pienemmiksi dyyneiksi, joiden lomaan toiminnot sijoittu-
vat.  

VV – Uimaranta-alue. 

Nykyistä uimaranta-aluetta laajennetaan koilliseen ja lounaaseen. Uimarannan yhtey-
teen sijoittuvat Pikkulahden melontakeskuksen rakennukset, joille annetaan raken-
nusoikeutta 200 k-m2. Lisäksi rantasaunalle annetaan rakennusoikeutta 70 k-m2. Ui-
marannalle on mahdollista rakentaa laituri. 

LP-2 – Yleinen pysäköintialue. 

Suunnittelualueella sijaitsee yksi yleinen pysäköintialue. Yleinen pysäköintialue on 
osoitettu Rantatorin yhteyteen, missä se palvelee torin ympäristön lisäksi alueella jär-
jestettäviä tapahtumia. Alueelle mahtuu noin 60 autopaikkaa ja 2 linja-autoa. Alueen 
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autopaikoista enintään 30 % saa käyttää kortteleiden 3034 ja 3035 autopaikkoja var-
ten. 

W – Vesialue. 

Nykyiset vesialueet on osoitettu asemakaavassa. 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
Seuraavassa taulukossa arvioidaan Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen merkittäviä vaikutuksia valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. 

KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, 
verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustu-
vaa aluerakennetta, ja tuetaan eri aluei-
den elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyn-
tämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- 
ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä 
väestökehityksen edellyttämälle riittä-
välle ja monipuoliselle asuntotuotan-
nolle. 

Asemakaavalla tuetaan Raahen kau-
punkikeskustan kehittymistä ja vetovoi-
maa. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja re-
surssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-
selle, joka tukeutuu ensisijaisesti ole-
massa olevaan rakenteeseen. Suurilla 
kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdys-
kuntarakenteen eheyttä. 

Ei vaikutusta. 

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja 
vapaa-ajan alueiden hyvää saavutetta-
vuutta eri väestöryhmien kannalta. Edis-
tetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliiken-
nettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kulje-
tuspalveluiden kehittämistä. 

Asemakaavalla kehitetään Raahen 
kaupunkiin merkittävä virkistyspalvelu-
alue aivan keskustan läheisyyteen. 
Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä 
huomiota kevyen liikenteen väylien 
suunnitteluun ja yhdistymiseen suunnit-
telualueen ulkopuoliseen verkostoon. 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja 
palvelutoimintojen alueet sijoitetaan si-
ten, että ne ovat joukkoliikenteen, käve-
lyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutet-
tavissa. 

Ei vaikutusta. 

2. Tehokas liikennejärjestelmä 

Edistetään valtakunnallisen liikennejär-
jestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta 

Ei vaikutusta. 
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KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN 

kehittämällä ensisijaisesti olemassa ole-
via liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä 
varmistamalla edellytykset eri liikenne-
muotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön 
perustuville matka- ja kuljetusketjuille 
sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmu-
kohtien toimivuudelle. 

Turvataan kansainvälisesti ja valtakun-
nallisesti merkittävien liikenne- ja viestin-
täyhteyksien jatkuvuus ja kehittämis-
mahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien satamien, 
lentoasemien ja rajanylityspaikkojen ke-
hittämismahdollisuudet 

Ei vaikutusta. 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulva-
vaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvaris-
kien hallinta varmistetaan muutoin. 

Asemakaavassa on osoitettu ranta-alu-
eelle alin rakentamiskorkeus. Mustan 
saunamaailma sijoittuu osittain meri-
tulva-alueelle, minkä vuoksi maastoa 
joudutaan nostamaan ennen rakenta-
mista. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huo-
nosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympä-
ristö- ja terveyshaittoja 

Ei vaikutusta. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnetto-
muusriskejä aiheuttavien toimintojen ja 
vaikutuksille herkkien toimintojen välille 
jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit 
hallitaan muulla tavoin. 

Ei vaikutusta. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat lai-
tokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten 
aineiden kuljetusten järjestelyratapihat 
sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, 
yleisten toimintojen alueista ja luonnon 
kannalta herkistä alueista. 

Ei vaikutusta. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan koko-
naisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tar-
peet ja turvataan niille riittävät alueelliset 
kehittämisedellytykset ja toimintamah-
dollisuudet. 

Ei vaikutusta. 
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KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkai-
den kulttuuriympäristöjen ja luonnonpe-
rinnön arvojen turvaamisesta. 

Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen 
sijoittuvat valtakunnallisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöt on suojeltu ja huomi-
oitu asemakaavan suunnittelussa. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaiden alueiden ja ekolo-
gisten yhteyksien säilymistä. 

Alueelle sijoittuvat luonnon monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaat alueet 
(Maafantti) säilytetään ennallaan. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltu-
vien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta. 

Suunnittelualue on Raahen kaupungin 
keskuspuisto, jonka kehittäminen on 
asemakaavan tärkein tavoite.  

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotalou-
delle sekä edistetään luonnonvarojen 
kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan 
maa- ja metsätalouden kannalta merkit-
tävien yhtenäisten viljely- ja metsä- alu-
eiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elin-
keinojen kannalta merkittävien alueiden 
säilymisestä. 

Ei vaikutusta. 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuo-
tannon ja sen edellyttämien logististen 
ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoi-
tetaan ensisijaisesti keskitetysti usean 
voimalan yksiköihin 

Ei vaikutusta. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuol-
lon kannalta merkittävien voimajohtojen 
ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaa-
suputkien linjaukset ja niiden toteutta-
mismahdollisuudet. Voimajohtolinjauk-
sissa hyödynnetään ensisijaisesti ole-
massa olevia johtokäytäviä. 

Ei vaikutusta. 

5.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön 
Alueella sijaitsevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat rakennukset on 
suojeltu kaavamerkinnöillä ja niiden ympäristöön kohdistuvat muutokset on pyritty pi-
tämään maltillisina. Rantatorin reunoilla sijaitsevien rakennusten, Ruiskuhuoneen ja 
vanhan paloaseman, ympäristö muuttuu täydennysrakentamisen myötä, kun torin yh-
teyteen sallitaan rakennettavaksi toriaittoja. Vanhalle paloasemalle on lisäksi osoitettu 
laajennusvara. Nämä muutokset rakennetussa ympäristössä katsotaan kuitenkin en-
nemmin positiivisiksi kuin negatiivisiksi, koska uudisrakentaminen täydentää vanhaa 
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rakennetta ja sopeutuu siihen. Paloaseman laajennusvaralla on haluttu helpottaa suo-
jeltavan rakennuksen korjaamista ja käyttötarkoituksen muuttamista. 

Suunnittelualue rajautuu Vanhan Raahen ruutukaavakortteleihin. Kortteleiden edus-
talle sijoittuu Rantapuisto, jonka ilme ja rakenne on pyritty sovittamaan vanhan kau-
pungin ilmeeseen. Rantapuiston rakentaminen suunnitelmien mukaan kohentaisi alu-
een ilmettä ja sopeuttaisi puiston osaksi vanhaa kaupunkia. 

Vaikutukset virkistykseen 
Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu virkistyskäytön tarpeita 
ajatellen. Pikkulahden alueesta muodostuu asemakaavan toteuttamisen myötä moni-
puolinen ja viihtyisä keskuspuisto, joka on kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa. 
Asemakaava mahdollistaa monipuolisten virkistystoimintojen sijoittumisen alueelle. 
Myös yhtenäisten ja monipuolisten kevyen liikenteen yhteyksien muodostamiseen on 
kiinnitetty suunnittelussa erityistä huomiota. 

Vaikutukset liikenteeseen 
Suunnittelualueen virkistyspalveluiden parantuessa ja Rantatorin ympäristön lisära-
kentamisen myötä ajoneuvoliikenne alueelle voi jonkin verran lisääntyä. Ajoneuvolii-
kenteen lisäystä ei alueen toimintojen säilyessä pääosin ennallaan arvioida merkittä-
väksi. 

Kävelyn ja polkupyöräilyn edellytykset paranevat suunnittelualueella. Uusien jalanku-
lulle ja polkupyöräilylle varattujen katujen ja kaupungista Maafanttiin johtavan sillan 
rakentamisen myötä positiivinen vaikutus ulottuu koko Raahen keskusta-alueelle, sillä 
Pikkulahden alue on raahelaisten aktiivisessa virkistys-, ja lenkkeilykäytössä.  

Asemakaavan toteuttamisella on vaikutuksia vesiliikenteeseen. Pikkulahdelle päät-
tyvä veneväylä Thompsoninrannan venesatamasta ja Raahen saaristosta kulkee 
Maafantin ja Raatihuoneen puiston välisestä salmesta. Asemakaavassa on osoitettu 
salmen ylittävä kevyen liikenteen silta, joka estää korkeiden veneiden ja laivojen ku-
lun Pikkulahdelle ja torinrantaan. Sillan vapaan kulkuaukon vähimmäiskorkeudeksi on 
kaavassa määritelty 4 metriä. Suurille veneille on osoitettu laituri Raatihuoneen puis-
ton edustalle, jotta esimerkiksi Raahen meripäivien järjestäminen on edelleen mah-
dollista. 

Vaikutukset tekniseen huoltoon 
Suunnittelualueella kulkee Raahen Energia Oy:n sähköjohtoja ja Raahen Vesi Oy:n 
vesi- ja viemärilinjoja. Linjoja on runsaasti erityisesti Rantapuistossa ja Raatihuoneen 
puistossa, ja niitä joudutaan mahdollisesti siirtämään puistojen rakentamisen yhtey-
dessä. Tästä aiheutuu Raahen kaupungille tai yhtiöille kustannuksia. Viereisen Kau-
punginlahdenrannan alueen rakentaminen mahdollistaa kunnallistekniikan rakentami-
sen uimarannan ja Mustan alueelle. 

Vaikutukset muinaisjäännöksiin 
Suunnittelualueella sijaitsevat Muinaisjäännöslain mukaiset kiinteät muinaisjäännök-
set on osoitettu kaavakartalla ja huomioitu asemakaavan suunnittelussa. Maafantissa 
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sijaitsevalle muinaisjäännösalueelle saa rakentaa polkuja ja pitkospuita. Kaavamää-
räysten mukaan muinaisjäännökset tulee huomioida polkujen ja pitkospuiden linjauk-
sissa ja niiden rakennussuunnitelmista tulee pyysää museoviranomaisen lausunto. 

5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi arvokasta luontokohdetta, Maafantti ja Puluvärkki. 
Asemakaavassa Maafantti on osoitettu VP/s merkinnällä ja luo-1 -merkinnällä, joiden 
mukaan alue tulee säilyttää metsänä. Metsään saa rakentaa polku- ja pitkospuuver-
kostoa. Kaavamerkinnän mukaan polkujen ja pitkospuiden linjauksissa tulee huomi-
oida alueen luontoarvot. Asemakaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 
kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin.  

Vaikutukset linnustoon 
Suunnittelualueella sijaitsee yksi linnustollisesti arvokas kohde, Puluvärkki. Puluvärk-
kiin ei kohdistu asemakaavassa muutoksia, joten vaikutuksia saarella pesiviin vesi- ja 
rantalintuihin ei ole. Puluvärkki on asemakaavassa osoitettu luo-2 merkinnällä.  

Vaikutukset eläimistöön ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin 
Suunnittelualueelta ei luontoselvityksessä ole havaittu EU:n luontodirektiivin liitteen IV 
(a) lajeja. Maafantti on kuitenkin arvioitu soveliaaksi elinympäristöksi lepakoille. 
Maafantin alueelle ei asemakaavassa kohdistu merkittäviä muutoksia, vaan alue säi-
lyy edelleen metsäisenä virkistysalueena. Vaikutuksia luontodirektiivin lajeihin ei siten 
arvioida olevan. 

Vaikutukset maaperään 
Asemakaavan toteuttaminen vaatii maaston muokkaamista suunnittelualueella. Ran-
tapuiston edustalla rantaviiva oikaistaan ja puisto muotoillaan niin, että maasto nou-
see tasaisesti rantaviivasta Rantakadulle. Uimarannan takana sijaitsevasta kumpa-
reesta muotoillaan useita pienempiä kumpareita. On mahdollista, että alueelle läjite-
tyissä maamassoissa on sulfidimaita, jotka tulee tutkia ja huomioida alueen maaston 
muokkaamisessa. 

5.4.4 Muut vaikutukset 

Vaikutukset elinkeinoihin 
Toteutuessaan asemakaavalla voi olla positiivisia vaikutuksia Raahen elinkeinoihin, 
koska asemakaava mahdollistaa uusien matkailu- ja virkistyspalveluiden sijoittumisen 
alueelle. Myös alueen nykyisten yritysten kehittämismahdollisuudet on turvattu. 

Vaikutukset maisemaan 
Suunnittelualue sisältyy Raahen saariston ja merimaiseman maakunnallisesti arvok-
kaaseen maisema-alueeseen. Asemakaavan toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä 
muutoksia maisemaan. Avoimet alueet säilyvät edelleen avoimina, ja metsäiset met-
säisinä. Kaupungin edustan puistoihin istutetaan uutta puustoa, mikä voi vaikuttaa 
mereltä kaupunkiin avautuviin näkymiin. Uimarannan taustalla sijaitsevaa täyttömä-
keä muotoillaan, mutta ihmisen rakentaman kumpareen muotoilusta ei aiheudu haital-
lisia vaikutuksia maisemaan. 
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5.5 Ympäristön häiriötekijät 
Suunnittelualueelle on tehty liikennemeluselvitys talvella 2019 (Promethor Oy). Melu-
selvityksen mukaan liikenteestä ei aiheudu suunnittelualueella meluhaittaa, ja kes-
kiäänitason raja-arvot alittuvat kaikilla puisto- ja virkistysalueilla. 

Suunnittelualueen lounaispuolella sijaitsee teollisuusalue, jonka äänitasoja on mitattu 
Kaupunginlahdenrannan asemakaavan (Ak 215) meluselvityksen yhteydessä. Pikku-
lahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualueella ei sijainnut mit-
tauspisteitä, mutta lähimmässä Maafantin venesataman mittauspisteessä teollisuu-
den melu oli suuruudeltaan 46 dB(A). Tämän perusteella voidaan arvioida, että mit-
tauspäivän melutaso oli Pikkulahdenkin kaava-alueella alle 50 dB(A), mikä on virkis-
tysalueiden yöajan ohjearvo. 

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

 
Kuva 20 Ote ehdotusvaiheen asemakaavakartasta 14.1.2010. 
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RAAHEN KAUPUNKI 

Akm 240: 

PIKKULAHDEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN 
MUUTOS 
Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 678-1-9901-0, 678-1-9903-
0, 678-2-9901-0, 678-2-9903-0, 678-3-9901-0, 678-3-9902-0, 678-4-9901-0, 678-4-
9902-0, 678-5-9901-0, 678-11-9901-0, 678-11-9903-0, 678-11-9909-0, 678-30-9901-
0 ja 678-402-1-50. 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat: 

Raahen kaupungin 30. kaupunginosan korttelit 3032-3035 sekä niihin liittyvät katu-, 
pysäköinti-, virkistys-, viher-, puisto- ja vesialueet. 

Asemakaavan muutoksella poistuvat: 

Osa Raahen kaupungin 1., 2. ja 3. kaupunginosan puisto- ja katualuetta, 3. kaupun-
ginosan kortteli 9a, 4. kaupunginosan korttelit 13a, 13 b sekä katuaukio / torialuetta ja 
osa katualuetta, osa 5. kaupunginosan katualuetta, 11. kaupunginosan LP-aluetta, 
osa puisto- ja katualuetta sekä osa 30. kaupunginosan katualuetta. 

(Kaavalla kumoutuvat asemakaavan osa-alueet neljän eri kaavan osalta: Ak 41, 
31.1.1967, Ak 49, 20.7.1972, Akm 95, 14.3.1986 ja Akm 202, 14.5.2008). 

Sitovalla tonttijaolla muodostuvat Raahen kaupungin 30. kaupunginosan korttelin 
3032 tontti 1, korttelin 3033 tontti 1, korttelin 3034 tontit 1 ja 2 sekä korttelin 3035 
tontti 1. 

ASEMAKAAVAMERKINNÄT SEKÄ SITOVA TONTTI-
JAKO: 

 Museorakennusten korttelialue. 

 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa 
maauimalan. 

 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa matkailua ja muuta 
vapaa-ajan viettoa palvelevia tiloja, kuten ravintola-, kulttuuri-, harraste-
, myymälä- ja kokoontumistiloja.   

 Puisto. 
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 Luonto-, maisema- ja arkeologisilta arvoiltaan merkittävä puistoalue, 
joka tulee säilyttää metsänä. Alueelle saa rakentaa polkuja ja 
pitkospuita virkistyskäyttöön. Polkujen ja pitkospuiden linjauksissa 
tulee huomioida alueella sijaitsevat muinaisjäännökset ja luontoarvot. 
Puistoa tulee hoitaa niin, että uhanalaisten kasvilajien elinympäristöt 
säilyvät tai palautuvat. 

 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. 

 Uimaranta-alue. 

 Yleinen pysäköintialue. Alueen autopaikoista enintään 30 % saa 
käyttää kortteleiden 3034 ja 3035 autopaikkoja varten. 

 Vesialue. 
 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

 Kaupunginosan raja. 

 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 

 Osa-alueen raja. 

 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 

 Sitovan tonttijaon mukainen tontin raja ja numero. 

  Kaupunginosan numero 

 Korttelin numero. 

 Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. 

 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai osan 
suurimman sallitun kerrosluvun. 

 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan 
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää 
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 

 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä N2000. 
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 Rakennusala.  

 Ohjeellinen rakennusala. 

 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava 
kiinni. 

 Alueen osa, jolle saa rakentaa näkötornin. 

 Alueen osa, jolle saa sijoittaa leikkipuiston. 

 Alueen osa, jolle saa rakentaa saunoja ja saunamaailman toimintaan 
liittyviä kokoontumistiloja. 

 Vesialueen osa, jolle saa rakentaa venesatamaan liittyviä rakenteita ja 
laitureita. 

 Vesialueen osa, jolle saa rakentaa kiinteän laiturin. 

 Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa leikkipuiston. 

 Ohjeellinen vesialueen osa, jolle saa rakentaa kiinteän laiturin. 

 Ohjeellinen veneiden säilytykseen varattu alueen osa. 

 Ohjeellinen hulevesien johtamiselle ja käsittelylle varattu alueen osa. 

 Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa metsäaukion. 

 Säilytettävä/istutettava puurivi. 

 Katu. 

 Katuaukio/tori. 

 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. 

 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. 

 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. 

 Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 

 Ajoyhteys. 

 Ohjeellinen polku tai puistokäytävä. 
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 Veneväylä. 

 Pysäköimispaikka. 

 Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/63) rauhoitettu kiin-
teä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, va-
hingoittaminen tai muu siihen kajoaminen on kielletty ilman muinais-
muistolain mukaista lupaa. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suun-
nitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Sm-merkintään 
liittyvä numero viittaa kaavaselostuksessa olevaan kohdeluetteloon. 

1. Maafantti (1000031943) 
2. Musta (1000035298) 
3. Pikkulahti (2693) 
4. Raahen vanha asemakaava-alue (1000007480) 

 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jolla sijait-
see Metsälain 10 §:n mukaisia reheviä lehtolaikkuja, silmälläpidettäviä 
(NT) luontotyyppejä sekä alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja. Alueen 
rannat ovat luontoarvoiltaan edustavia. 

 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. 
  Vesi- ja rantalintujen elinympäristö. 

 Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas 
tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei 
saa purkaa ilman MRL 127 §:ssä tarkoitettua lupaa. Rakennukseen teh-
tävien laajennus-, korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että koh-
teen rakennustaiteelliset, historialliset tai kaupunkikuvan säilymisen 
kannalta merkittävät arvot säilyvät. Mikäli rakennuksessa on aikaisem-
min suoritettu rakentamistoimenpiteitä tämän tavoitteen vastaisesti, on 
rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava entistäen. 
Korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 

 Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan säi-
lymisen kannalta tärkeä rakennus.  
Rakennusta ei saa purkaa ilman MRL 127 §:ssä tarkoitettua lupaa. Laa-
jennus-, korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten 
rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kan-
nalta merkittävät arvot säilyvät. Korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto. 

 Paikallisesti arvokas rakennus.  
Rakennusta ei saa purkaa ilman MRL 127 §:ssä tarkoitettua lupaa. Laa-
jennus-, korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten 
rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kan-
nalta merkittävät arvot säilyvät. Korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto. 
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ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: 
1. Kosteudelle alttiiden rakennusosien alin sallittu rakentamiskorkeus on +2.60m 

(N2000) 

2. Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Raahen saariston ja merimaiseman maa-
kunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Maiseman arvot tulee huomioida 
alueen rakentamisessa ja rakentamisen vaikutukset maisemaan arvioida. 

3. Kortteleihin 3034 ja 3035 sallittu lisärakentaminen ei saa heikentää olemassa ole-
vien rakennusten maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä rakennustai-
teellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennusten tulee korkeudel-
taan, kattomuodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään sopeutua olemassa ole-
vaan rakennuskantaan. 

4. Korttelin 3034 tontille 2 rakennettavien rakennusten tulee sopeutua alueen histori-
alliseen luonteeseen. Yksittäinen rakennus saa olla kooltaan enintään 120 k-m².  

5. Torille saa istuttaa puita niille kaavassa varatulle alueelle. Istutetulla alueella torin 
pinnan tulee olla kiviaineinen ja puut istuttaa riittävän välimatkan päähän toisis-
taan, jotta kulku puiden välissä ja alla on mahdollista. 

6. Wanhan Rantapuiston jäsentelyssä, materiaaleissa, kalusteissa ja varusteissa tu-
lee ottaa huomioon Vanhan Raahen ruutukaava-alueen rakennettu kulttuuriympä-
ristö ja historia. Puiston yleisilmeen tulee olla arvokas ja edustava. 

7. Fantinsillan vapaan kulkuaukon tulee olla vähintään 4 metriä korkea. 

8. Maa-Fantin näkötorni saa olla enintään 20 metriä korkea.  

9. Uimarantaa ja maauimalaa palvelevat rakennukset tulee toteuttaa yhtenäisellä ta-
valla. Rakennusten tulee olla yksikerroksisia ja puurakenteisia.  

10. Pikkulahden virkistysalueen valaistus tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuu-
tena. Alueelle valitaan oma valaisintyyppi, joka on tyyliltään moderni, mutta so-
peutuu Vanhan Raahen ruutukaava-alueen kulttuurihistorialliseen ympäristöön. 
Valaistuksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota valaistuksen elämyksellisyy-
teen ja monipuolisuuteen.  

11. Alueelle tulee laatia erillinen puistonhoito- ja valaistussuunnitelma. 

12. Alueella sijaitsevat maanalaiset johto- ja putkilinjat tulee ottaa huomioon alueiden 
suunnittelussa ja rakentamisessa. 

5.7 Nimistö 
Asemakaavan uusi nimistö perustuu alueella jo osittain käytössä oleviin nimiin. 
Kaava-alueen puistojen nimiä ovat Wanha Rantapuisto, Fiianpuisto, Maa-Fantin-
puisto, Pikkulahdenpuisto ja Musta. Torin nimi on Rantatori, ja uuden sillan nimi Fan-
tinsilta.  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Asemakaava perustuu kaavaprosessin aikana laadittuun Pikkulahden virkistys-, lii-
kunta- ja puistosuunnitelmaan. Suunnitelmassa on esitetty mm. Pikkulahden alueen 
toiminnot, rakennelmat, rakennukset ja istutusten periaatteet. Pikkulahden virkistys-, 
liikunta- ja puistosuunnitelmaa tulee käyttää virkistys- ja muiden yleisten alueiden to-
teutussuunnittelun pohjana. Suunnitelma on kaavaselostuksen erillisliitteenä. 

Asemakaavan sekä virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman havainnollistamiseksi 
alueelta on laadittu havainnekuvia.  

 
Kuva 21 Ilmakuvasovite Rantapuistosta ja Museorannasta. 

 
Kuva 22 Havainnekuva Maafantin uudelta sillalta.  
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Pikkulahden alue on vanhan ihmistoiminnan aluetta, ja on mahdollista, joskin epäto-
dennäköistä, että vesialueelta löytyy uusia vedenalaisia muinaisjäännöksiä, kuten hyl-
kyjä. Mikäli vesialueeseen kohdistuvissa muutostöissä saadaan havaintoja mahdolli-
sista uusista löydöistä (kuten hylyistä), tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Museoviras-
toon muinaismuistolain mukaisesti. Tämä ilmoittamisvelvollisuus tulee saattaa tietoon 
myös maastossa työskenteleville tahoille. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen toteuttaminen voi käynnistyä, kun asema-
kaava on saanut lain voiman, arviolta aikaisintaan keväällä 2020. Pikkulahden virkis-
tysalueiden toteuttaminen on tarkoituksena tehdä vaiheittain. Vaiheistuksesta on laa-
dittu erillinen suunnitelma, joka on osa Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuun-
nitelmaa. 

Fansinsillan rakentamiselle on haettava vesilain mukainen lupa (vesilupa) Pohjois-
Suomen aluehallintovirastolta. Vesilain mukainen lupa tarvitaan, jos hanke voi muut-
taa vesistön asemaa, syvyyttä, veden korkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäris-
töä taikka pohjaveden laatua tai määrää ja tämä muutos aiheuttaa VL3 2 §:n mukai-
sia seurauksia, kuten luonnon vahingollista muuttumista, vesistön tilan huonontu-
mista, vaaraa terveydelle tai vahinkoa tai haittaa kalastukselle, kalakannoille tai vesi-
liikenteelle.  

6.3 Toteutuksen seuranta 
Asemakaava toteutetaan vaiheittain. Raahen kaupunki seuraa alueen toteutusta ja 
vetovoimaisuutta 
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7 LIITTEET 

Liite 1: Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta  678 Raahe  Täyttämispvm  18.12.2019 
Kaavan nimi  Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos 
Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 14.01.2020 
Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm  06.01.2018 
Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  Akm 240 
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha]  42,2381  Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 29,8136 
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  12,4245 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 
Rakennuspaikat [lkm]  Omarantaiset  Ei-omarantaiset 
Lomarakennuspaikat [lkm]  Omarantaiset  Ei-omarantaiset 

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha] 

Pinta-ala 
[%] 

Kerrosala 
[km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. 

[km² +/-] 
Yhteensä 42,2381 100,0 3140 0,01 29,8136 3140 

A yhteensä       

P yhteensä       

Y yhteensä 0,6153 1,5 650 0,11 -2,3107 650 

C yhteensä       

K yhteensä 0,6969 1,6 1590 0,23 0,6969 1590 

T yhteensä       

V yhteensä 18,3962 43,6 900 0,00 12,7314 900 

R yhteensä       

L yhteensä 4,3805 10,4   0,8284  

E yhteensä       

S yhteensä       

M yhteensä       

W yhteensä 18,1492 43,0   17,8676  

 
Maanalaiset 

tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha 
+/-] 

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-] 

Yhteensä      
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Rakennussuojelu 
Suojellut  

rakennukset 
[lkm] [k-m²] 

Suojeltujen  
rakennusten muutos  

[lkm +/-] [k-m² +/-] 
Yhteensä 5 1299 5 1299 

Alamerkinnät 

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha] 

Pinta-ala 
[%] 

Kerrosala 
[km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. 

[km² +/-] 
Yhteensä 42,2381 100,0 3140 0,01 29,8136 3140 
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä 0,6153 1,5 650 0,11 -2,3107 650 
Y 0,0000  0  -2,6610 0 
YH 0,0000  0  -0,2650 0 
YM 0,2803 45,6 350 0,12 0,2803 350 
YU-1 0,3350 54,4 300 0,09 0,3350 300 
C yhteensä       
K yhteensä 0,6969 1,6 1590 0,23 0,6969 1590 
KL-4 0,6969 100,0 1590 0,23 0,6969 1590 
T yhteensä       
V yhteensä 18,3962 43,6 900 0,00 12,7314 900 
VP 8,9766 48,8   3,3118  
VU 4,3385 23,6 630 0,01 4,3385 630 
VV 1,4045 7,6 270 0,02 1,4045 270 
VP/s-2 3,6766 20,0   3,6766  
R yhteensä       
L yhteensä 4,3805 10,4   0,8284  
Kadut 1,2399 28,3   -0,5015  
Katuauk./torit 0,6935 15,8   -0,5363  
Kev. liik. kadut 2,0423 46,6   1,9541  
LP 0,0000    -0,4927  
LP-2 0,4048 9,2   0,4048  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 18,1492 43,0   17,8676  
W 18,1492 100,0   17,8676  

 

Rakennussuojelu 
Suojellut  

rakennukset 
[lkm] [k-m²] 

Suojeltujen  
rakennusten muutos  

[lkm +/-] [k-m² +/-] 
Yhteensä 5 1299 5 1299 

Asemakaava 5 1299 5 1299 

 


	KAAVOITUS
	Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos
	Akm 240
	ehdotusvaiheen selostus
	14.1.2020

	1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
	1.1 Tunnistetiedot
	1.2 Kaava-alueen sijainti
	1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
	1.4 Sisällysluettelo
	1.5 Asemakaavaa koskevat asiakirjat
	1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja taustaselvityksistä

	2 TIIVISTELMÄ
	2.1 Kaavaprosessin vaiheet
	2.2 Asemakaava
	2.3 Asemakaavan toteuttaminen

	3 LÄHTÖKOHDAT
	3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
	3.1.1 Alueen yleiskuvaus
	3.1.2 Maisema
	Maisemarakenne
	Maisemakuva
	Maiseman arvot

	3.1.3 Luonnonympäristö
	Luonnonsuojelu
	Kasvillisuus ja luontotyypit
	Linnusto
	Eläimistö ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajisto
	Maaperä

	3.1.4 Rakennettu ympäristö
	Rakennettu kulttuuriympäristö
	Virkistys
	Liikenne
	Tekninen huolto
	Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

	3.1.5 Muinaisjäännökset
	3.1.6 Maanomistus

	3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
	3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
	3.2.2 Maakuntakaava
	3.2.3 Yleiskaava
	3.2.4 Voimassa oleva asemakaava
	3.2.5 Kaupunginlahdenrannan kaavarunko
	3.2.6 Rakennusjärjestys
	3.2.7 Pohjakartta
	3.2.8 Rakennuskiellot


	4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
	4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
	4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
	4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
	4.3.1 Osalliset
	4.3.2 Vireilletulo
	4.3.3 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
	4.3.4 Viranomaisyhteistyö

	4.4 Asemakaavan tavoitteet
	4.4.1 Kaupungin asettamat tavoitteet
	4.4.2 Osallisten tavoitteet

	4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
	4.5.1 Virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman vaihtoehdot
	4.5.2 Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
	4.5.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

	4.6 Nähtävilläolon aikana saatu palaute ja sen huomioon ottaminen

	5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
	5.1 Kaavan rakenne
	5.1.1 Mitoitus
	5.1.2 Palvelut
	5.1.3 Pysäköinti

	5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
	5.3 Aluevaraukset
	5.3.1 Korttelialueet
	5.3.2 Muut alueet

	5.4 Kaavan vaikutukset
	5.4.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
	5.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
	Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön
	Vaikutukset virkistykseen
	Vaikutukset liikenteeseen
	Vaikutukset tekniseen huoltoon
	Vaikutukset muinaisjäännöksiin

	5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
	Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
	Vaikutukset linnustoon
	Vaikutukset eläimistöön ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin
	Vaikutukset maaperään

	5.4.4 Muut vaikutukset
	Vaikutukset elinkeinoihin
	Vaikutukset maisemaan


	5.5 Ympäristön häiriötekijät
	5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset
	5.7 Nimistö

	6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
	6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
	6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
	6.3 Toteutuksen seuranta

	7 LIITTEET
	Liite 1: Asemakaavan seurantalomake


