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Akm 243: Varvin itäosan asemakaavamuutos 
 
Kehittämislautakunta 14.12.2021 § 160 
    
969/10.02.03/2021    
 
Valmistelija kaavasuunnittelija Outi Järvinen 
 

Asemakaavanmuutos perustuu Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 
2019. 

 
 Suunnittelualue sijaitsee Varvissa Raahen kaupungin 38. kaupunginosassa 

(Varvi-Välikylä). Suunnittelualuetta rajaavat Varvintie, Merikatu ja 
kaupungin satamaan johtava rata. Alue rajautuu Varvin asuinalueeseen. 
Asemakaavan muutos koskee Raahen kaupungin 38. kaupunginosan 
kiinteistöä 678-38-3817-1 ja valtaosaa kiinteistöstä 678-38-9903-0. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,5 ha. 

 
 Suunnittelualueelle on pääosin metsää. Korttelissa 3817 olleet 

rakennukset on purettu. Suunnittelualueen läpi kulkee sähkön 
jakeluverkon ilmajohto. 

 
 Suunnittelualue on voimassa olevassa lääninhallituksen 3.12.1998 

vahvistamassa ”38. kaupunginosan, Varvi-Välikylä, asemakaava ja 
asemakaavanmuutoksessa” Ak 143 osoitettu pääasiassa 
lähivirkistysalueena ”Välikylän laidun”. Lähivirkistysaluetta koskee 
merkintä s-1, alueen osa, jolla on ylläpidettävä suojakasvillisuutta. 
Kasvillisuus on jatkuvan hoidon ja uudistamisen avulla pidettävä 
elinvoimaisena siten, että sillä on suojamerkitystä. Kortteli 3817 on 
osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten 
korttelialueeksi, johon saa sijoittaa erityisryhmien asuntoja. Alueen 
suunnittelu vähentää kaupungin virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden 
määrää rakentamiseen osoitettujen kortteli- ja katualueiden osalta. 

 
 Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 11.4.2007 § 20 

hyväksymä ”Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava, Raahe 2030”. 
Asemakaavamuutos laaditaan noudattaen yleiskaavaa. Suunnittelualue on 
yleiskaavassa osoitettu pääosaltaan pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi AP 
aluevarausmerkinnällä. Merkinnän AP mukaan alue varataan pääasiassa 
pientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille sekä 
pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Lisärakentaminen 
edellyttää asemakaavan laatimista. Osa suunnittelualueesta on osoitettu 
virkistysalueeksi V aluevarausmerkinnällä. Merkinnän V mukaan alue 
varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueella on sallittua 
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virkistystä ja ulkoilua palveleva rakentaminen. Maisemaa muuttavaan 
toimenpiteeseen on saatava MRL 128:§ mukainen maisematyölupa. 

 
 Suunnittelualue on Raahen kaupungin omistuksessa. 
 Suunnittelualueelle on tehty konsulttityönä kaksi ympäristöselvitystä 

kesällä 2019. Pöyry Finland on 23.8.2019 laatinut "Varvin itäosa ja 
Pirttiniemi 2019, Luonto-, maaperä- ja rakennettavuusselvityksen, 
Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuusselvityksen" sekä "Varvin itäosan 
asemakaavoitus, luontoselvityksen". 

 
 Asemakaava muutetaan Varvin korttelissa 3817 ja siihen liittyvällä 

lähivirkistysalueella 38. kaupunginosassa (Varvi-Välikylä). Muutosalueelle 
sijoitetaan kortteli- ja katualueiden lisäksi tarvittavat viheralueet. 

 
 Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laatia Varvin itäosan alueelle 

osayleiskaavan mukainen asuinalue. Tavoitteena on vetovoimainen 
keskustan läheisyydestä ammentava pientalovaltainen asuinalue 
vastaamaan kasvavaan asuintonttikysyntään. Asemakaavassa ratkaistaan 
ympäröivän teollisen toiminnan, liikenteen ja asumisen väliset suhteet 
sekä turvataan alueen virkistyskäytön mahdollisuudet. 
Asemakaavanmuutoksessa huomioidaan viereinen Varvin olemassa oleva 
asuinalue. Asemakaavalla ratkaistaan suunnittelualueeseen liittyvät 
liikenteen järjestelyt. 

 
 Asemakaavoitus kuulutetaan vireille. 
 
 Kaavoitusmenettelyyn sisältyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 

valmistunut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja 
täydennetään tarpeen mukaan kaavoitusprosessin aikana. 

 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa pidetään kaavaprosessin 

aikana ne viranomais- ja viranomaistyöneuvottelut, jotka ovat työn 
edistämiseksi tarpeellisia. 

 
 Asia esitellään kokouksessa. 
 
Liite Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 5.11.2021 
  
Esittelijä Kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen Pasi 

 
Päätösesitys merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 

 
ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävillä olosta Raahelaisessa, kaupungin 
internetsivuilla ja Raatihuoneen ilmoitustaululla. 
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Päätös Hyväksyi esityksen. 

 
Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo ja 
kaavoitussuunnittelija Outi Järvinen esittelivät asiaa kokouksessa. 

 
  Otteen oikeaksi todistaa   
 
 15.12.2021 
 
 
 Mia Kastelli 
 elinkeinosihteeri
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 160 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 
§:n mukaan hakea muutosta. 

 


