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KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 128 08.12.2020
KAUPUNGINHALLITUS § 356 14.12.2020

Raahen kaupungin kaavoitusohjelma 2021

748/10.1002.100202/2019

KELA § 128
 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan tulee vähintään ker-

ran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä
ole vis ta ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista (MRL 7§).

 Raahen kaupungin kaavoitus on valmistellut kaavoituksen työ oh jel-
man vuodelle 2021 (kaavoituskatsaus).

 Raahen kaupungin kaavoitusohjelma käsittää vireillä olevat osa yleis-
kaa vat ja asemakaavat, sekä muut maankäytön suunnitelmat ja lä hi-
vuo sien aikana vireille tulevat uudet kaavoituskohteet.

 Kaavoitusohjelma laaditaan vuosittain ja tarvittaessa ohjelmaa voi-
daan tarkistaa vuoden aikana.

 Kaavoitusohjelma on kunkin kaavan aikataulun suhteen ta voit teel li-
nen, sillä vuoden aikana tulevat ennakoimattomat ja kiireelliset suun-
nit te lu teh tä vät muuttavat kaavoitusohjelman suunniteltua aikataulua.

 Kaavoitusohjelmassa esitetyt aluerajaukset ovat osin viitteellisiä riip-
puen kunkin kaavaprosessin vaiheesta.

 Kaavoituspäällikkö esittelee asian kokouksessa.

Kaavoitusohjelma 2021, liite 1/5

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen):

 kehittämislautakunta

 merkitsee kaavoitusohjelman tiedoksi.

 Kehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 hyväksytään kaavoitusohjelma.

Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.
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 Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Pahkala saapui asiakohdan 
 käsittelyn aikana klo 17.47.

 Merkittiin pöytäkirjaan että, Matti Pahkala ja Matti Soronen poistuivat
 asian käsittelyn jälkeen klo 18.18.

KH § 356 Kaavoitusohjelma 2021, liite 1/6

 Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esittelee asian kokouksessa.

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kaupunginhallitus

 hyväksyy kaavoitusohjelman 2021.

Kaupunginhallitus:

 Keskustelun kuluessa Sari Pekkala teki esityksen, että vuoden 2021
kaa voi tus oh jel maan kohtaan 4 yleissuunnitelma ja selvitykset lisätään
sel vi tet tä väk si Raahen kylien kaavojen päivittäminen, jotta mai le ri oh-
jel man mukaisesti Raaheen muuttaville mahdollistetaan myös maa-
seu tu mai nen asuminen monipuolisella tonttitarjonnalla. Päivitys tulee
teh dä samoin reunaehdoin kuin Jokelan kylän osayleiskaava. "Maa-
seu tua kehitettäessä sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, py sy-
vän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet erityisesti maatalouden
toi min ta edel ly tyk set huomioon ottaen." Liisa Lumijärvi kannatti Sari
Pek ka lan esitystä.

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pun gin-
joh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, joten kau-
pun gin hal li tuk sen tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi pu-
heen joh ta ja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kan nat-
ta vat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kan nat-
ta vat Sari Pekkala esitystä, äänestävät EI. Äänestysmenettely hy väk-
syt tiin.

 Annetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 3 JAA-ääntä
(Hau ta mä ki Jaana, Larikka Teija, Salmela Marko) ja Sari Pekkalan
esi tys sai 8 EI-ääntä (Ollanketo Tarja, Heinonen Risto, Karppinen Ai-
mo, Lumijärvi Liisa, Pekkala Sari, Peltoniemi Heikki, Vasankari Jou ko,
Myllymäki Jarmo). Pu heen joh ta ja totesi, että kaupunginhallitus on ää-
nin 3 - 8, hy väk sy nyt Sari Pekkalan kannatetun muu tos esi tyk sen
asias sa ja hyväksyy kaavoitusohjelman v.2021 Sari Pekkalan esit tä-
mäl lä lisäyksellä.
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 Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin klo 18.58 neu vot te lu-
tau on ajaksi, kokousta jatkettiin klo 19.05.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esitteli
asiaa kokouksessa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Jaana Pekkala poistui ko kouk ses ta klo
18.59 ja Anu Syrjäpalo klo 19.13 asian käsittelyn jälkeen.

 Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

 18.12.2020

 Leena Räsänen
 hallintosihteeri

Jakelu Kaavoitus 
Kehittämislautakunta
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muk sen. Päätökseen

ei saa ha kea muutosta valittamalla tuo mio is tui meen.

Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai etuun

pää tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saan nis ta.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava Raahen kaupungin kirjaamoon mää rä ajan vii mei-
se nä päi vä nä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä, seit se-
män päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä. Käy tet täes sä tavallista sähköistä tie-
dok si an toa katsotaan asianosaisen saa neen tiedon päätöksestä kol man te na
päivänä vies tin lähettämisestä, joll ei muuta näytetä.

 Kunnan jäsenen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
sii tä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleisessä tietoverkossa ____.____.202__.

 Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti mus ajan vii-
mei nen päi vä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va pun päi vä, joulu- tai ju han nus aat to
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen teh dä ensimmäisenä ar ki päi vä nä sen jäl-
keen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Raahen kau pun gin hal li tus.
 Postiosoite: PL 62, 92101 RAAHE
 Käyntiosoite: Rantakatu 50, 92100 RAAHE
 Sähköpostiosoite: kirjaamo@raahe.fi
 Faksinumero: 08 439 3198
 Puhelinnumero: 08 439 3111
 Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt tää vaa ti muk-
sen kir jal li ses ta muodosta.

 Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, pos ti osoi te ja
pu he lin nu me ro. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan an taa tiedoksi sähköisenä
vies ti nä, yhteystietona pyydetään il moit ta maan myös säh kö pos ti osoi te.

Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Raahen kau pun gin kir jaa-
mos ta.

 Postiosoite: PL 62, 92101 RAAHE
 Käyntiosoite: Rantakatu 50, 92100 RAAHE
 Sähköpostiosoite: kirjaamo@raahe.fi
 Faksinumero: 08 439 3198
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 Puhelinnumero: 08 439 3111
 Raahen kaupungin kirjaamon aukioloaika: klo 9-15.


