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Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava

477/10.1002.100202/2020

KELA § 54 Pitkäkarin ranta-alueen osayleiskaavan laatiminen sisältyy Raahen
kau pun gin hal li tuk sen 20.12.2019 hyväksymään Raahen kaupungin
kaa voi tus oh jel maan 2020.

 Suuri osa suunnittelualueesta sisältyy vuonna 1979 hyväksyttyyn
Raa hen yleiskaavaan (I-II vyöhyke). Pohjoisosaltaan suunnittelualue
ulot tuu koskemaan osaa vuonna 2003 hyväksyttyä Raahen poh jois-
ten mannerrantojen osayleiskaavaa ja etelässä osaa vuonna 2007
hy väk syt tyä Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaa.
Osa suunnittelualueesta on vesialuetta.

 Vuonna 1979 hyväksytty Raahen yleiskaava (I-II vyöhyke) on van-
hen tu nut ja suurpiirteinen eikä enää ohjaa alueen maankäyttöä
MRL:n edellyttämällä tavalla. Voimassa olevien osayleiskaavojen
aluei den käyt tö rat kai su ja tarkistetaan ottaen huomioon Poh jois-Poh-
jan maan maakuntakaavan ohjausvaikutus.

 Suunnittelualue sijoittuu Raahen saariston välittömään läheisyyteen,
kä sit täen Pitkäkarin ranta-alueen, osittain Pitkäkarin alueen, Raahen
se mi naa rin ja Seminaarinrannan, Takarannan, Ilolinnan, Mai jan-
pauhan, Iiläisen, Ulkofantin ja Pursimajan sekä venesataman alueen
se kä näihin alueisiin välittömästi liittyvät vesialueet.

 Suunnittelualue kuuluu suurelta osin Pohjois-Pohjanmaan maa kun ta-
kaa vas sa osoitettuun maakunnallisesti arvokkaaseen mai se ma-alu-
ee seen Raahen saaristo ja merimaisema.

 Suunnittelualueen maisemakuva on pääosin maan ko hoa mis ran ni kol-
le sijoittuvaa loma-asutusta. Maisema-alueella on kult tuu ri his to rial li-
ses ti arvokasta rakennuskantaa.

 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 114,4 hehtaaria, josta ve si pin-
ta-alaa on noin 48,3 hehtaaria ja maapinta-alaa noin 66,1 hehtaaria.

 Suunnittelutyön tavoitteena on uuden oikeusvaikutteisen ran ta ra ken-
ta mis ta ohjaavan osayleiskaavan laatiminen alueelle. Osayleiskaavan
laa din ta edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen ra-
ken nus kiel lon ja 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen mää rää-
mis tä alueelle yleiskaavaa laadittaessa. Määräys on tarpeen voi mas-
sa olevan yleiskaavan vanhentuneisuuden ja riittämättömän maan-
käy tön ohjauksen vuoksi. Alueen vakiintunut maankäyttö ei vastaa
ny kyis tä yleiskaavaa, eikä tarvittavien lupien myöntäminen ole mah-
dol lis ta nykyisen kaavan puitteissa. Rakennuskielto ja toi men pi de ra-
joi tus ovat voimassa kaavan laadinnan ajan, kuitenkin enintään viisi
vuot ta.
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 Maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat MRL 128 §:n mu kai ses ti
luvanvaraisia rakennuskieltoalueella.

 Osayleiskaavan tavoitteena on selvittää alueen soveltuvuus va ki tui-
seen asumiseen ja loma-asumiseen, tarkistaa nykyisen lo ma-asu tuk-
sen mitoitus ja määrä, tutkia liikenneyhteydet, kartoittaa yleiseen vir-
kis tys käyt töön soveltuvat alueet ja määrittää eri suojeluohjelmien
kan nal ta merkittävät kohteet. Suunnittelussa otetaan huomioon mai-
se ma-alu een kulttuurihistoria, luonnonympäristöarvot sekä maan ko-
hoa mis ran ni kon erityispiirteet ja meritulva-vaara.

 Suunnittelutyö tapahtuu konsulttityönä. Osayleiskaavan laatimisesta
käyn nis te tään tarjouspyyntömenettely.

 Osayleiskaavatyössä tullaan hyödyntämään Pitkäkarin alueen perus-
ja ympäristöselvityksiä, joita tarvittaessa tarkistetaan ja laajennetaan
vas taa maan laadittavan osayleiskaavan tarpeita.

 Kaavaluonnos- ja ehdotusvaiheessa järjestetään osayleiskaavaa kos-
ke va yleisötilaisuus.

 Kaavasuunnittelija Mathias Holmén esittelee asian kokouksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2020, liite 1/6

 Valmistelija: kaavasuunnittelija Mathias Holmén

 Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen):

 kehittämislautakunta

 pyytää kaupunginhallitusta toteamaan osayleiskaavat suun nit te-
lu alu eel la vanhentuneeksi

 esittää kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 38
§:n mukaisen rakennuskiellon ja 128 §:n mukaisen toi men pi de-
ra joi tuk sen hyväksymistä osayleiskaavan suunnittelualueelle

 merkitsee osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi (liite
1/6)

 ilmoittaa Pitkäkarin ranta-alueen osayleiskaavan vireilletulosta
se kä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta Raa-
he lai ses sa, teknisen keskuksen ilmoitustaululla sekä kaupungin
in ter net si vuil la.

 päättää, että osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja
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ar vioin ti suun ni tel man nähtävillä olosta lähetetään kirjallinen il-
moi tus suunnittelualueella sijaitsevien kiinteistöjen ul ko paik ka-
kun ta lai sil le vuokralaisille väestötietojärjestelmän mukaisesti.

 kehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 todetaan voimassa olevat osayleiskaavat suunnittelualueella
van hen tu neek si

 hyväksytään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen ra-
ken nus kiel to ja 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus osa yleis-
kaa van suunnittelualueelle.

 Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaa voi tus pääl lik kö Anu Syrjäpalo ja kaa-
va suun nit te li ja Mathias Holmén esittelivät asiaa kokouksessa.

KH § 201 Valmistelija: kaavasuunnittelija Mathias Holmén

 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kaupunginhallitus 

 toteaa voimassa olevat osayleiskaavat suunnittelualueella van-
hen tu neek si

 hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen ra ken-
nus kiel lon ja 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen osa yleis-
kaa van suunnittelualueelle.

Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan,että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo ja kaa va-
suun nit te li ja Mathias Holmén esittelivät asiaa kokouksessa, ja pois tui-
vat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 15.07.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo saapui kokoukseen asian
esit te lyn aikana klo 15.02.

 Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

 20.8.2020

 Leena Räsänen
 hallintosihteeri

Jakelu Kaavoitus 
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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 18.8.2020.

 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



RAAHEN  KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA                    5

KEHITTÄMISLAUTAKUNTA § 54 16.06.2020
KAUPUNGINHALLITUS § 201 17.08.2020

 Puhelinnumero: 08 439 3111
 Raahen kaupungin kirjaamon aukioloaika: klo 9-15.


