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Raahen liikekeskustan asemakaavamuutos, Akm 245
Yleisö�laisuus (Teams-live tapahtuma) ja etätyöpaja 28.11.2020



Osallistava työpaja: Raahen liikekeskustan 
asemakaavamuutos

• 28.11.2020 järjestettiin kaikille avoin
yleisötilaisuus ja työpaja Raahen
liikekeskustan asemakaavamuutoksen
suunnittelusta.

• Sen hetkisen COVID-19-tilanteen takia
työpaja järjestettiin livestriimi- ja
etätyöpajamuotoisena.

3



4

I-osio, livestriimi



Osallistava työpaja: Raahen liikekeskustan 
asemakaavamuutos

• Tilaisuuden ensimmäisessä osiossa 
esiteltiin suunnittelualuetta ja 
suunnittelun lähtökohtia. Osallistujilla 
oli mahdollista kysyä ja kommentoida 
esityksiin, suunnittelu alueeseen ja sen 
kaavoitukseen liittyen.
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6LUONNOSTAAN YLPEÄ www.raahe.fi

Yleisö�laisuuden ohjelma (Teams live-tapahtuma)

2

Avauspuheenvuoro Teams Live 13.00 – 13.05
Raahen kaupunki , kaupunginhal l ituksen pj. Jarmo Myllymäki

Asiantuntij apuheenvuoro Teams Live 13.05 – 13.25
FCG Suunni�elu ja tekni ikka Oy, Arkkitehti  Arja Sippola, kaupunkikehitysjohta ja

Kysymykset asiantuntij alle Teams Live 13.25 – 13.30
Mahdol l i suus es i�ää kysymyks iäja kommen�eja as iantunti j apuheenvuoroon l i i�yen

Kaavanosallistumis-ja arviointisuunnitelman esittely Teams Live 13.30 – 13.50
FCG Suunni�elu ja tekni ikka Oy, Arkkitehti  SAFA Johannes Jut i la , kaavanlaa�ja

Osallistuminen Raahen liikekeskustan kehittämiseen Teams Live 13.50 – 14.00
Raahen kaupunki , kaavoituspääl l ikkö Anu Syrjäpalo

Dronevideo, Raahen liikekeskustan suunnittelualue Teams Live 14.00 – 14.05
Raahen kaupunki , kaavasuunni�el ija Mathias Holmén

Yleisökysymykset ja vastaukset Teams Live 14.05 – 16.00
Mahdol lisuus es i�ää kysymyks iä kaavaan l i i tt yen
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II-osio, 
etätyöpajatyöskentely



Osallistava työpaja: Raahen liikekeskustan 
asemakaavamuutos
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• Tilaisuuden toisessa, eli
työpajaosiossa, pohdittiin
suunnittelualueen kehittämistä kolmen
eri teeman kautta:

• Härkätorinpuiston alue ja kävelykatu,
• liikkuminen ja toiminnot sekä
• kauppa, palvelut ja arkkitehtuuri

• Työskentely toteutettiin digitaalisella
Mural -työpaja-alustalla.



LUONNOSTAAN YLPEÄ www.raahe.fi

Etätyöpajan ohjelma (Teams, MURAL)

3

Etätyöpaja Teams / MURAL 14.15 – 16.00
Raahen kaupunki / FCG Suunni�elu ja Tekni ikka Oy

Etätyöpajan ohjeet /  osallistujat kirjautuvat sovelluksiin 15 min 14.15 – 14.30

Teema A: Härkätorinpuiston alue ja kävelykatu 30 min 14.30 – 15.00

Teema B: Liikkuminen ja toiminnot alueen sisällä 30 min 15.00 – 15.30

Teema C: Kauppa ja palvelut, katutason ja kivijalan arkkitehtuuri 30 min 15.30 – 16.00
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Härkätorinpuiston alue ja 
kävelykatu



Teema A: Härkätorinpuiston alue ja kävelykatu
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Härkätorin
puut pitää
säilyttää

Mutta iso asia on missä
ovat TILAt

NUORISOLLE , heillle ei
ole keskustassa

paikkaa

Härkätori on tärkeä
yleisötapahtumakeskus.
Katettuna mahdollistaisi

joustavan
tapahtumanjärjestämisen ja

pop-up-toiminnot myös
sil loin kun periraahelainen

tuuli on ilonamme.

Aukiolla järjestetään
ilmaisia

ulkoilmatapahtumia.
Ne ovat tärkeä osa

tapahtumiin
osallistumista.

Avara, katettu
(?),

tuulensuojaa,
lasia,

valoteemoja/-
seinä

Onko
riittävästi

penkkejä ja
istuimia?

Tarvitaan avoin
kokoontumispaikka

Elävöittää
varsinkin

kesäaikaisin
tapahtumilla

Esiintymislava
tarvitaan

Patsas pitää säilyttää
Härkätorinpuistossa

Kävelykadun
varteen olisi hyvä

saada
pysähtymispaikka

matalalla
kynny ksellä.

Mahdollisimman
elävä puisto...vaatii
tietysti ihmisiä ja
elämää ympärille

Aukiolla on pitkä
historia

kokoontumispaikkana.

Katetussa Härkätorissa ja
kävelykadussa voisi

hyödyntää raahelaista
metall iteoll isuuden

osaamista rakenteissa ja
lisäksi paljon lasipintaa ja

paljon tunnelmavaloja

Kahv ila Härkätorilla on
tärkeä, mutta tällä

hetkellä se on torin
v äärällä laidalla. Aina

v arjoinen my ös
aurinkoisena päiv änä.

Ehkä hieman
nykyistä

pienempi,
pysäköinti alle

Härkätorille my ös
v almiudet pop-up-

liikkeiden pitoon (v almiit
katokset sähköineen ja

v alaistuksineen,
liikuteltav at ja

skaalautuv at elementit)

Kulttuuril le ja
pienelle kaupalle

toimintaa
,esiitymislavat ,

valmiit äänentoistot
, suurempi kate.

Kiinteä esiintymislava
mahdollistamaan
monipuolisempaa

tapahtumajärjestämistä

Nykyisen
kahvilan tilalle

muutama kerros
yhteisiä tiloja

Talvikäyttö!

Härkätori on
kaupunkilaisten

olohuone ja pidettävä
avpimena tilana, ei

katettuna.
Laiivurinkatua voi

kattaa.

Voisiko Härkätori nivoutua sujuvasti
yhteen myös kävelykadun

kivijalkaliik keiden kanssa? Sujuva
katettu siirtymä liikkeestä toiseen ja

voisi vierailla Härkätorin lisä ksi
kaikissa liikkeissä säältä suojassa.
Sisäänkäynnit esim. Härkätorilta

sekä katetun kävelykadun
molemmista päistä.

Härkätorille . Kulttuurille ja
pienelle kaupalle toimintaa

,esiitymislavat , valmiit
äänentoistot , suurempi

kate.

Huomioidaan kalustuksessa ja
toiminnoissa myös nuoret, heillä ei ole

tällä hetkellä oikein mitään
kokoontumispaikkaa missä heitä ei
koettaisi häiriöksi. Tällä vaikutetaan

tulevaisuuteen: jos kokevat olevansa
Raahessa aidosti kotonaan myös

julkisilla paikoilla, ehkä juurtuvat tänne
pysyvästi eivätkä muuta heti täysi-

ikäisyyden kynnyksellä pois.
Tulevaisuuteen ja asenneilmapiiriin

vaikuttamista tämäkin.

Lisää v ihrey ttä
ja istutuksia
Härkätorille

lisää
v iihty isy y ttä

Tavoite: Jatkuva
vaihteleva toiminta -
jolloin siellä riittää

asiakkaita!

Puiston rooli on
tärkeä, mutta sen
rooli muotoutuu

paljolti muun
suunnittelualueen

tarpeiden
seurauksena

Härkätori on
Raahen

historiallinen
tori/puisto ja

tulee säilyttää

Suunnittelualue on tärkeä mutta my ös
historia kannattaa muistaa ja sitä
kunnioittaa. Esillä oleet ajatukset

käv ely kadun kattamisesta y ms. ov at aika
y liampuv ia ja kalliita. Ne eiv ät my öskään
ole linjassa ny ky isten ilmastolinjausten
kanssa. Tehdään Raahen v oimav aroille

sopiv a kaav oitusratkaisu.

Härkätori v oisi olla
nimensä mukaisesti
my ös ihan oikea tori,

katettunakin:
käsity ömy y jiä.

lähiruokaa, tuoretta
kalaa y m. Jopa

kauppahallimeininkiä?

Kuuma
auringonpaahde on
haaste kesällä. Puut
tuov at v ähän v arjoa.

Enemmän
kasv illisuuttaa

helpottaa
mikroilmastoa.

helppo
liikkua,

turvallinen
olla

Härkätorilla merkittävä
historiallinen arvo. Tehtiin

1810 kaupunkipalon jälkeen
elikoitten myyntipaika ksi.

Sittemmin mm.
markkinoiden aikaan

hupikäytössä. Puistoksi
1930-luvulla

Turvallisuus huomioitava:
tällä hetkellä lapsiperheet
eivät viihdy Härkätorilla
kesäisin kun on ns. "alan
miesten" valtaama. Uusi

leikkialuekin menee vähän
hukkaan kun on aina

sotkussa.

Härkätorin puut
ov at kaupungin

keuhkot ja lintujen
bongauspaikka

keskustassa

Esiintymislava ja tila
yleisötilaisuuksien järjestämiselle
on syytä olla Härkätorilla. Suuria

puita voisi reilusti alueelta kaataa,
se toisi valoisuutta ja tilan

tunnetta.

Härkätorin puisto tärkeä
vihreä(hkö) piste

keskustassa,
kävelykadun kainalossa

Mielestäni säilytettävä
kokonaisuus. Puut

kuuluvat puistoon. Se
Puolustus-patsaan uima-

allas on kamala

Sosiaalisuus on pohjois-
pohjalaisille hieman

v aikeaa. Sen lisääminen
on hy v ä idea. Nuorisolle

erity isesti
mahdollisuuksia
kohtaamiseen.

Nuorisolle
tarvittavat tilat
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Liikkuminen ja toiminnot



Teema B: Liikkuminen ja toiminnot alueen sisällä
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Autojen
pysäköinti
lähelle tai

alle
Yksityisautoilu toimi nyt

ja tulevaisuudessa.
Parkkipaikat on

välttämättömyys, mutta
ti lankäytön suhteen

maanalaiset parkit tai
parkkitalo olisi tarpeen.

Laivurinkatu on todella
vilkas pyöräilyreitti

kaupunkikeskustaan

Keskitetty
pysäköinti

tässä
kahteen
tasoon

Pyörä ja
mopoparkit

tarpeen

Pyörä- ja
mopoparkki

Pysäköinti määrittää tällä
hetkellä keskustan

kaupunkikuvaa. Hyviä
ratkaisuja kaivataan.

Julkinen liikenne
keskitetään linja-
autoasemalle -

sieltä turvallinen ja
sujuva yhteys
kaava-alueelle

Raahen keskustan alue on
sen verran kompakti, että

ihan jokaisen kaupan eteen
ei tarvitse päästä omalla
autolla. Parkkitilaa vaikka

pariin kerrokseen tai maan
alle tämän rajatun alueen

reunoille.

Raahelaiset on
tottuneet

pääsemään
liikkeiden eteen

autollaan

Raahessa joukkoliikenne
aika olematonta eli jos
sivukyliltä tai muista

kunnista tullaan keskustaan,
niin varmaan edelleen

omilla autoilla. Eli
parkkipaikkoja pitää olla

riittävästi.

Pääosa saapuu
alueelle omalla
autolla, kevyellä
kulkuneuvolla tai

jalan

Nykypäivää on
parkkeereus

parkihall i in, josta
hissil lä kauppaan.
Isot parkkipaikat

vapautuvat
rakennuskäyttöön.

Kirkkokadun ja
Sovionkadun

risteykseen voisi
laittaa katuvalot.

Vaikka käv ely katu
olisikin katettu, v oisi
siellä silti kuljettaa
polkupy örää, kuten
esim. Valkeassa on

tehty.

Levittäytyneen
asumisrakenteen

takia pysäköintitilan
tarve on tärkeä.

Joukkolii kenteen
pysäkki Kassatalon

ja Härkätorin
puiston väliin, voisi
olla hyvä tavoite.

erityisesti
jalankulkijoiden
kannalta sujuvat

reitit

Ny t Prisman
parkkipaikan ja ulko-
ov en v älinen alue eli
py örätie on ainakin

py öräilijän
näköv inkkelistä

hankala ja
v aarallinenkin

Voiko py öräily v äy lä
kulkea käv ely kadun

sijaan esim.
Sov ionkadun tai

Fellmannin
puistokadun reunaa?

Laivurinkatu on
koululaisten kiitoti e, eli

siinä on paljon
pyöräilijöitä ja kävelijöitä

Sujuva yhteys
läpikululle on

tarpeen.

Yhteys tie ja
radan ali

turvattava
kevyelle

liikenteelle

Uusi seurakuntatalo
(oikeustalo) tuo

parkkipaikkojen tarvetta
lähikortteleihin erityisesti

tilaisuuksien aikaan. Sekin
kannattaa huomioida.

Kauppaporvariin
luonteva ja

turvallinen yhteys
- putki

korkeammalta
tien yli (?)

Pysäköintiä voisi
keskittää. Silloin

saataisiin
yhtenäisempiä
kauppa-alueita

Parkkipaikalle
tulo ja lähtö

sujuvammaksi
Arinan luona

Voisiko Kauppaporv arin y hdistää kadun y li
my ös tähän kokonaisuuteen y li

Sov ionkadun? Se on kuitenkin merkittäv ä
tapahtumakeskus ja luontev a jatkumo
my ös Härkätorin tapahtumille. My ös

keskusta-alueen ainoa hotelli sijaitsee
Kauppaporv arissa, joten palv elisi hy v in
my ös matkailijoita. My ös Sov ionkadun

v arrella olev ille rav intoloille v oisi
mahdollistaa kunnon terassit jos

Sov ionkadun tämä koko pätkä suljettaisiin
autoliikenteeltä.

Raahelan
viereen kujalle

vain inva- ja
pyöräparkkia

Raahen katuja on kavennettu turhankin kapeiksi.
Kadunvarteen pysäköidyt autot kaventavat l isäksi
kadut niin, että kulku kadulla on mahdollista vain
vastaantuli jaa väistellen. Yksisuuntaisuu ei ole

tähän ratkaisu. Yksisuuntaiset kadut vaikeuttavay
kaupunkiin saapumista ja kaupungista poistumista.

(esim Kirkkokatua Pekka-toril le ajava
ulkopaikkakuntalainen on ihmeissään mistä

pääsee takaisin 8-tielle. )

Miten ois
autoton

keskusta?

Jos halutaan
houkutella 8-tien

lii kennettä
keskustaan, niin
parkkipaikkoja

pitää olla riittävästi.
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Kauppa, palvelut ja 
arkkitehtuuri



Teema C: Kauppa ja palvelut, katutason ja kivijalan 
arkkitehtuuri
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Julkisivut
kuntoon!

Keskustaan
sopii

korkeampi
rakentaminen

Nettikauppa syö
erikoiskapuan

kivijalkamyymälät

Pop-up
mahdollisuuksia

Monipuolinen
kauppa ja
tarjooman

laajuus

Leffateatteri

Illalla auki
oleva

kahvila

Kerrokset 1 ja 2
liiketiloiksi...toimistotilat

ylempiin kerroksiin

Viereisten
rakennusten

kanssa
samankaltainen

korkeus

Ravitsemuspalveluita

Jos voisi viettää iltaa
akustista elävää musiikkia

kuunnellen ja hyvää
kahvia nauttien, olisi se
kyllä elämys. Iso katettu

sisätori (Härkätori)
mahdollistaisi tämän

hienosti.

Puiston
kahvila
jossakin

muodossa.

Portti Raaheen -
korkeampi kuin

viereiset.
Toivottavasti

"Kirjakaupan talo"
peesaa aikanaan
saman kaltaisena

Skaalautuvaa tilaa eri
tarpeisiin, esim. pop-up-
liikkeet, tapahtumat ym.

Monikäyttöisyys on varmasti
tässä päivän sana ja
mahdollistaa uuden
keskustakulttuurin

luomisen.

Kirkkokatu
pääväylänä saatava

maisemallisesti
kuntoon. Vanha

arkkitehtuuri olisi
saatava uudistettua.

Tiloja, joihin v oisi
sijoittua my ös

"ketjuliikkeitä", jotka
toisiv at asiakkaita
my ös maakunnista
Raaheen Oulun ja
Yliv ieskan sijaan.

Perhekahv iloita
käv ely kadun v arteen.

Ny t on jo pari
rav intolan terassia ,
joissa on aktiiv iset

asiakkaat
kommentoimassa

ohikulkijoita.

Paljon toisiaan
tädentäviä

palveluyrittäjiä,
lisäksi yksittäinen

tai pari vähän
isompaa

Prisma, entinen Iso-
Pekka, ja osuuspankki

edustav at lättänää,
kauniimmin sanottuna

matalaa
liikearkkitehtuuria, ei

enää jatkoa sille.

Koko kehitettäv än
alueen ensimmäisiin
kerroksiin liiketilaa ja

kiv ijalkaliikkeitä.
Y lempiin kerroksiin
sitten toimistoja tai

muita palv eluntarjoajien
tiloja.

penkit, pöydät
yhteiskäytössä,

ympärille eri
toimijoita

Rakennuksien
pitää olla

virikkeisiä ja
kiinnostavia

Myös muita
kulttuuripalvelujen

paikkoja.

Ky llä keskustaan
mahtuisi my ös yksi
v ähän korkeampi

rakennus, esim. OP:n
kortteliin. Näky isi

kaupunkiin tullessa
kauas ja loisi kunnon

Pop-up tarpeisiin voisi
tosiaan olla tiloja. Näin
pienemmätkin yrittäjät
pääsisivät kokeilemaan

siipiääm kaupungin
keskustaan ja myöhemmin
hankkia sieltä kiinteänkin

liikepaikan.

Korkeampaa
rakennuskantaa. Tämä

on oikeastaan v iimeinen
mahdollisuus saada
keskustaa oikeasti

eläv ämmäksi

Uuh, nuo käv ely kadun
ulkoruokinta(-

juotto)pisteet ov at ihan
hirv eitä. Koronakiellon

aikana oli niin
rauhaisaa

Ravintolaklusteri
lähemmäs eantaa

Perheruokapaikka,
nuorisoruokapaikka -

kahv ilat

etä- /
ulkoilmaelokuvat,

Onko laajoille
ikkunaseinille vaihtoehtoa

"liikearkkitehtuuriss a"?

Raahessa on paljon vuorotyöläisiä, jotka voivat
asioida päiväsaikaankin. Siksi monien liikkeiden
pitäminen avoinna iltaisin voi olla haasteellista (

tarpeetonta) . Esim autoliikkeet eivät ole
Raahessa avoinna kesälauantaisin (Kamux on) ,

vaikka muualla Suomessa se on parast a kauppa-
aikaa.

Puuta, kiveä,
lasia -

terästäkin
läheltä

Katettu tori muotoutuisi
upeaksi joulutoriksi,

kuten keski-
Euroopassa konsanaan

mutta Raaheen
sopiv assa

mittasuhteessa.

Avattavia
seiniä,

liukulaseja
isoissa

pinnoissavalot ja äänet
mukaan

vuodenaikojen
kierto

huomioiden

Kohta 20 vuotta koiraa
keskustassa ulkoiluttaneena voin

sanoa, että kaupunki hiljenee
lähes totaalisesti arki-iltaisin klo

18.00. Lauantaina hieman
aiemmin. Ja todella tyhjän

kaupungin voi todistaa
sunnuntaiaamuisin. Tokikaan ei
koko ajan tarvitse olla kuhinaa.

Nykyaikaisessa
(erikoiskahveja

tarjoavassa)
kahvilassa

viihtyisivät myös
nuoret. Ja

etätyöntekijät.

parkkikansi?

Illalla olisi
mukavaa asioida

myös Prisman
ulkopuolella.

etätyöläinen saisi pienellä
vuokralla työpöydän ja vaikka

loputtoman kahvitarjonnan
päiväksi käyttöön, ja lounaan

kaupan päälle. Muokattava tila
eri kokoisten porukoiden

saunamaailma
yläkertaan

Yleinen huomautus kaavoitukseen:
Ennakkotietojen mukaan alueelle suunnitellaan
myös hallintorakennuksia. Pitäneekö paikkansa?

Niille ei ainakaan kaupungin kustantamina ja
rakentamina/vuokraamina ole tarvetta/varaa.
Koitetaan saada supistusta tarvitseva hallinto
mahtumaan nykyisiin tiloihin, joita nytkin on

kaupungissa runsaasti tarjolla.

Kauppaporv ariin
v aloseinä ny ky isen

mainoslakanan
tilalle

Vähintään3 kerrosta,
rakennusmateriaalina

terästä ja lasia. Ollaanhan
me sentään

teräskaupungissa ja isot
lasiseinät heijastavat

valaistusta etenkin pimeän
aikaan upeasti.

Keskustan
arkitehtuuri on

sillislaattia
menneliltä

vuosikymmeniltä.
Päivittämisen

paikka!

Kaavassa voi
mahdollistaa

kakkoskerroksen

Ikääntyville
asumismahdollisuuksia

Toiveet
arkkitehtuurin
kehittämiseksi

saattavat puuttua
senkin takia, että

mitä ei ole, ei osaa
toivoa.
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Yhteenveto



Yhteenveto

• Työpaja koostui kahdesta osasta; Teams-live –striiminä lähetettävänä yleisötilaisuutena ja Mural-
työkalulla toteutetulla etätyöpajana.

• Koko työpajan ajan pystyi esittämään asemakaavatyöhön liittyviä kysymyksiä Teams-live:n kautta, 
joihin vastattiin työpajan aikana.

• Etätyöpajassa esille nousseita asioita, ideoita ja ajatuksia hyödynnetään asemakaavan 
lähtöaineistona.
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