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1 JOHDANTO 
Raahen kaupunki järjesti toukokuun alussa 2.-11.5.2019 Pikkulahden suunnitteluun 
liittyvän osallistamistapahtumien sarjan, jossa alueen asukkaat ja koululaiset pääsivät 
arvioimaan Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman sekä asemakaava-
luonnoksen sisältöä ja ratkaisuja. Osallistamistilaisuuksissa oli mahdollista tutustua 
suunnitelmiin virtuaalitodellisuudessa ja kommentoida suunnitelmakarttoja tarra-
lapuilla. 

Osallisten kommentteja ja ideoita käytetään Pikkulahden asemakaavan ja asemakaa-
van muutoksen ehdotusvaiheen suunnittelussa. 
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2 KOULUKIERROS 2.-7.5.2019 
Pikkulahden puisto-, virkistys- ja liikuntasuunnitelmaa sekä asemakaavaluonnosta 
esiteltiin Pattasen ja Merikadun koulujen 5-8-luokkalaisille sekä Raahen lukiolaisille 
toukokuun alussa. Tilaisuuden aluksi suunnitelma esiteltiin koululaisille lyhyesti, 
minkä jälkeen he saivat tutustua suunnitelmakarttoihin ja suunnitelmasta laadittuun 
virtuaalimalliin. Koululaisten kommentit ja kehittämisehdotukset kerättiin tarralapuille, 
jotka liimattiin karttapohjille. Lisäksi koululaisilla oli mahdollisuus piirtää suunnitel-
masta jokin yksityiskohta tai itseä kiinnostava kohde.  

 
Kuva 1 Valokuva koululaisten tarralapuille kirjatuista kommenteista. 
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Wanha Rantapuisto 

Oppilaat innostuivat Wanhasta Rantapuistosta, ja pitivät sen suunnitteluratkaisuja 
pääasiassa hyvinä. Positiivisia kommentteja keräsivät puiston vanhanaikainen tun-
nelma, laiturit, vesiaihe, ruusutarha, penkit ja pysäköintialueet. Museon edustan säily-
mistä nykyisellään pidettiin hyvänä ratkaisuna. Toisaalta lapset ja nuoret toivoivat 
puistoon vielä lisää toimintaa ja aktiviteetteja, kuten jäätelökioskia, pirtelöbaaria ja 
kahvilaa, koirapuistoa, sulkapallokenttää ja skuuttiramppeja. 

 

Kuva 2 Piirustus Maafantin sillasta. 

 
Kuva 3 Piirustus Pikkulahden alueelle toivotusta jäätelökioskista. 

Kuva 4 Piirustus Pikkulahden alueelle toivotusta skeittirampista. 
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Rantatori ja Fiianpuisto 

Rantatori ja Fiianpuisto keräsivät oppilailta paljon kommentteja. Pikniknurmea ja leik-
kipuistoa pidettiin pääosin hyvinä, ja alueelta löytyy nuorille paikkoja oleskella. Tori-
alueen puuston tarpeellisuutta kyseenalaistettiin, ja alueelle toivottiin lisää vessoja. 
Uusia, suunnitelmasta puuttuvia ideoita olivat mm. kioski, koirapuisto, koriskenttä, 
elokuvateatteri, carting-rata ja huvipuisto. Aittoja pidettiin hyvänä ideana, ja niihin toi-
vottiin ravintoloita ja vaatekauppoja. Leikkipuistoon toivottiin trampoliineja, karusellia, 
pitkää liukumäkeä ja kiipeilytelinettä. Toisaalta ison leikkipuiston pelättiin pilaavan 
maisemaa. 

Kuva 5 Piirustus koira- ja kotieläinpuistosta. 

 
Kuva 6 Piirustus cartingradasta Pikkulahden alueelle. 

Kuva 7 Piirustuksessa Pikkulahdelle sijoittuvia toimintoja ovat kiipeilytorni, liukumäki, 
trampoliini ja hiekkalaatikko. 
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Maa-Fantti 

Maa-Fantin metsäisestä ulkoilualueesta koululaisilla ei ollut juurikaan pahaa sanotta-
vaa. Erityisesti pidettiin metsäisestä maisemasta, koirapuistosta, nuotiopaikasta ja 
kukkapellosta. Näköalatornia pidettiin pääosin hyvänä ideana. Maa-Fanttiin toivottiin 
seikkailu-/kiipeilypuistoa useissa kommenteissa. Uusia ideoita olivat myös kalastus-
paikka, geokätköilyalue, kiipeilyseinä ja crossirata. Oppilaat pitivät roskiksia tärkeinä. 

 
Kuva 8 Piirros Maafantin näkötornista. 

Kuva 9 Piirros näkötornista, johon toivotaan värejä. 

 
Kuva 10 Piirros hiekkarannalla olevasta näkötornista ja kiipeilyseinästä. 

Kuva 11 Piirros nuotiopaikasta. 
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Pikkulahdenpuisto 

Pikkulahdenpuistoon keskittyy suunnitelmassa paljon virkistys- ja liikuntatoimintoja, 
mikä keräsi oppilailta positiivisia kommentteja. Oppilaat pitivät mm. maauimalasta, lai-
turista, vaijeriliu’uista, minigolfista, beach volleysta, kuntopuistosta ja saunoista.  Toi-
saalta maauimalaa, saunoja ja vaijeriliukuja pidettiin myös turhina. Puutteitakin suun-
nitelmasta löydettiin, ja alueelle toivottiin mm. hyviä pukukoppeja ja vessoja, kioskia, 
hyppytornia, vesiliukumäkeä, skeittiramppeja ja trampoliineja. Sulatto-tapahtuman py-
symistä alueella toivottiin. 

 

Kuva 12 Piirros Pikkulahdelle toivottavasta parkourpuistosta. 

Kuva 13 Piirros hiihtäjästä ja luistimista. 

 

Kuva 14 Piirros Pikkulahdelle sijoittuvasta kioskista, minigolfradasta ja maauimalasta. 



Raahe, Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos 7 / 13 
 

 
 

 

Kuva 15 Kartalle on koostettu koululaisten ja opiskelijoiden kommentteja Pikkulahden 
suunnitelmista. 
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3 YLEISÖTILAISUUS 11.5.2019 
Pikkulahden puisto-, virkistys- ja liikuntasuunnitelmaa sekä asemakaavaluonnosta 
koskeva yleisötilaisuus pidettiin Tapahtumatalo Raahessa lauantaina 11.5.2019. Tilai-
suuden aluksi Raahen kaupungin kaavoituspäällikkö ja kaavakonsultti kertoivat suun-
nitelman sisällöstä yleisölle, minkä jälkeen käytiin lyhyt yhteinen keskustelu. Esittelyn 
jälkeen yleisö sai kommentoida suunnitelmia neljällä karttapisteellä: Wanha Ranta-
puisto, Rantatori ja Fiianpuisto, Maa-Fantti sekä Pikkulahdenpuisto. Lisäksi yleisötilai-
suudessa oli mahdollista tutustua suunnitelmasta laadittuun virtuaalimalliin. 

Wanha Rantapuisto 

Yleisö piti Rantakadun edustan viheralueen säilyttämistä puistoalueena onnistuneena 
ratkaisuna. Puistoon toivottiin kesäkahvilaa, vuokrattavia polkuveneitä ja riittävästi is-
tuinpenkkejä. Kävelyreittien varrelle toivottiin hedelmäpuita ja marjapensaita, vesiai-
heen keskelle patsasta. Puistoon ei haluta liian tiheää puustoa, ettei puukaupunki jää 
puiden taakse piiloon. Venepaikkoja pidettiin tärkeänä, ja veneenlaskupaikasta toivot-
tiin riittävän leveää. Museon edustan autopaikkoja toivottiin invapaikoiksi. 

 
Kuva 16 Karttaan on kerätty osallisten kommentteja Wanhan Rantapuiston suunnitel-

masta. 
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Rantatori ja Fiianpuisto 

Rantatorille ja Fiianpuistoon osallistujilla oli paljon kehittämisehdotuksia. Torille kai-
vattiin torikahvilaa, ja paloaseman siistimistä pidettiin tärkeänä. Torille istutettavan 
puuston tulisi olla riittävän harvassa. Toriaittoja pidettiin hyvänä ideana. Keskusleikki-
puisto vesiaiheineen sai osallistujilta hyvää palautetta, samoin rakentamattomana säi-
lytettävä pikniknurmi kerrostalojen ja rannan välissä. Isoille laivoille tarkoitettua laituria 
pidettiin hyvänä ideana, mutta kommenteissa nostettiin esiin toteuttamiseen liittyviä 
haasteita. Rantareittejä pidettiin hyvinä. 

 
Kuva 17 Karttaan on kerätty osallisten kommentteja Rantatorin ja Fiianpuiston suunni-

telmista. 



Raahe, Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos 10 / 13 
 

 
 

Maa-Fantti 

Maa-Fantin metsän säilyttämistä pidettiin tärkeänä, joskin useammassa kommentissa 
ehdotettiin ryteikköisen metsän karsimista. Nuotiopaikasta ja näkötornista tykättiin, ja 
molempien toteuttamiseen esitettiin ideoita. Fantin luontopolkua toivottiin lähemmäs 
rantaa, jotta Pikkulahden maisema olisi näkyvillä. Maisemaniitty keräsi positiivisia 
kommentteja. Uudeksi toiminnoksi ehdotettiin perheystävällistä frisbeegolfrataa. 

 
Kuva 18 Karttaan on kerätty osallisten kommentteja Maa-Fantin suunnitelmasta. 
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Pikkulahdenpuisto 

Yleisötilaisuuden osallistujat innostuivat Pikkulahdenpuiston monipuolisista toimin-
noista. Positiivisia kommentteja keräsivät erityisesti kuntoilumahdollisuudet ja maa-
uimala. Huomiota kiinnitettiin lisäksi kunnossapitoon, talviajan käyttömahdollisuuksiin 
ja pehmeiden kävelypolkujen jättämiseen alueelle. Maauimalan tilalle ehdotettiin Allas 
Seapool -tyyppistä ratkaisua, ja polkuja siirrettäväksi lähemmäs rantaa. Uusia, suun-
nitelmasta puuttuvia ideoita olivat kiipeilypuisto, onkilaituri, koira-aitaus ja tanssipavil-
jonki. Suunnittelualueen ulkopuolelle, Kaupunginlahdenkadun kerrostalojen edustalle, 
ehdotettiin laituria.  

 
Kuva 19 Karttaan on kerätty osallisten kommentteja Pikkulahdenpuiston suunnitel-

masta. 
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Maa-Fantin silta 

Maa-Fanttiin suunniteltu uusi kevyen liikenteen silta keräsi paljon kommentteja puo-
lesta ja vastaan. Suurempi osa kommenteista oli sillan puolella. 

• Kevyen liikenteen sillan alta tulee päästä jollilla. Köliveneille laituripaikkoja 
Thomsonin rantaan. 

• Siltaa odotetaan, ihana ulkoilureitti Pikkulahden ympäri 
• Silta ja äkkiä! 
• Kevyenliikenteensilta palvelee tuhansia kuntalaisia.  
• Silta on hyvä! 
• Kevyenliikenteensilta on hyvä uudistus 
• Sillan tulee olla kaunis ja maisemaan sopiva. Betonin sijaan pitsiä! 
• Silta olis mahtava! 
• Silta heti ensi alkuun! 
• Toivotaan siltaa, tulee mukava ulkoilureitti.  
• Hyvä näin, silta helpottaa lenkkeilyä ja vierasvenesataman vierailijoita.  
• Hyvä tuo silta.  
• Fiia pois museon edestä- turha. Ja kiitos kävelysillasta! 
• Kevyen liikenteen silta ehdottomasta, sillan käyttäjien lukumäärä vuositasolla 

on tuhatkertainen purjelaivaliikenteeseen verrattuna.  
• Uusi kevyenliikenteen silta toteutettavaksi ns. taideprojektia esim. Lybeckerin 

opiskelijoiden luovuutta hyväksikäyttäen 
• Hyvä tuo siltayhteys 
• Havainnekuvan silta aivan liian matala normaalille moottoriveneliikenteelle. 

Veden korkeusvaihtelu jopa metrin luokkaa plussan suuntaan. 
• Ilman siltaa Pikkulahden kaunis maisemareitti "on pakko" nauttia kahteen ker-

taan. 
• Sillan tilalle kondolihissi jolloin köliveneet pääsee Pikkulahdelle 
• Silta? Sillan kustannuksilla saadaan muuta kauneutta Maafantin alueelle 
• Sillan rakentamisella tehdään Raahen merellisyydelle karhunpalvelus! 

4 LIITTEET 
Liitteisiin on koottu lyhentämättömänä kaikki koululaisten ja osallisten kommentit. 

Liite 1: Yleisötilaisuus 11.5.2019 

Liite 2: Pattasen koulu 2.5.2019 

Liite 3: Merikadun koulu 6.5.2019 

Liite 4: Raahen lukio 7.5.2019 

 

 

 



LIITE 1
Akm 240, Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos
Osallisten kaikki kommentit

Yleisötilaisuus 11.5.2019

Wanha Rantapuisto
Kaupunki-(vuokra)soutuveneet vrt. Helsingissä 25 e (vuosim. 3 h maksimi)
Veneen laskupaikka rannan nurkkaan
Veneen laskupaikka tarpeeksi leveäksi
Hyvä, että venepaikkoja tulee lisää
Pitäisi olla vuokraveneitä, joilla pääsee kauniina päivänä souteleen tai ongelle. Ei kaikilla perheillä ole venettä 
eikä se usein ole eka hankinta monillekkaan perheille.
Myös polkuveneita voisi olla. 
Hyvä, että jätetty puistomaiseksi. Hienoa, että mutterikioski purettu.
Mutterikioskille pieni kahvila/kesäkahvila. Ei tarvitse siirtää se on loistavalla paikalla.
Puustoa ei liian tiheään eikä liian korkea.
Puustoa ei tiheää rantakadulle, koska puukapunki jää piiloon. 
Kävelyreittien varteen: hedelmäpuita, kirsikkapuita, mustikkapuita, marjapensaita, tyrnejä.
Hedelmäpuita marjapensaita penkkejä pöytiä
Puistoalueen suunnitelma todella hyvä
Tarkat rajaukset väyläy vs. viheralue
Pyöräilyreitti, kuten oulun punainen tie
Patsas vesiaiheen keskelle
Istuinpenkkejä pitää olla riittävästi
Ulkokuntoilulaitteita hiukan monipuolisemmin
Telineet, joihin pyörän voi lukita rungosta.
Museon eteen paikat invapaikoiksi.
Pieni rantakoppi, kioski oli vielä 50-luvun lopulla.
Puluvärkkiin valaistus hyvä.
Hyvä, että puluvärkki valaistaan. Pitäisikö Puluvärkissä olla patsas? Tai vaikka kesäkahvila ja kävelysilta.
Asfalttipyörätiet Pikkulahden ympäri

Rantatori ja Fiianpuisto
Istuinryhmiä, torikahvila/jäätelöpaikka
Puustoa ei liian tiheään. (torille)
Vanhan paloaseman siistiminen tärkeää. 
Aitat rantaan hyvä juttu
Aitat voitaisiin toteuttaa perinnerakentamis tyylii käyttäen hirttä ja muita terveellisiä ja kestäviä 
rakenneratkaisuja
Hyvä kulkukäytävä (rantaan)
Vesielementti leikkipuiston lähellä hyvä idea!
Leikkipuiston alue on kivasti "aaltoileva"
Leikkipuistoon voisi laittaa vaijeriliuvun
Keskusleikkipuisto hyvä suunnitelma              
tarvita.
Piknik-nurmelle sähköt, joten siellä voidaan järjestää konsertteja. 
Kaipaisiko laituri viereensä rakennuksia?
Vapaa alue, ei rakennuksia. 



Vesialueen ruoppaus rannasta rantaan, huom. Isot alukset tarvitsevat vettä kölin alle ja liikkumatilaa
"Isot laivat merelle"-ideana hyvä mutta paikka on liian kapea.Ruoppausalue pitäisi olla rannasta rantaan. 
Tästäkin huolimatta aluston liikehdintää esim. kovalla tuulella erittäin haastavaa. 
Vanhan paloaseman torni näköalatorni käyttöön
Pyörätiet asfaltointi
Kotieläinpuisto: pupuja, kanoja tai vaikka lampaita joita lapset voisivat tulla hoitamaan ja tuokkimaan. 
Samassa yhteydessä voitaisiin myydä kanojen munia tai lampaanvillatuotteita

Maa-Fantti
Nuotiopaikalle iso peukku
Nuotiopaikka on hyvä idea!
Nuotiopaikalle teräslaavu. Teräs sen vuoksi, että kestää. 
Maafantti:nykytilassaan kiva, mutta liian synkkä ja ryteikköinen metsä. Suurimpia, peittäviä puita 
vähemmäksi. Valoisuutta. Avaruutta/väkymiä. "Kukkapelto" hieno idea!
Näkötornin korkeus puiden yläpuolelle. 
Näkötorni samantyylinen kuin Seinäjoen asuntomessujen näkötorni, eli käsittelemätöntä puuta, jollain 
uudella keksinnöllä maustettuna. Arkkitehtifirma: OOPEAA
Riittävän korkea torni!
Fantin luontopolku lähemmäs rantaa. Hyvä rantanäkymä. 
Hyvä kun on kunnon kulkuväylät niin ei ole punkit nilkassa. Komppaan. 
Kävelyreitti pitäisi kulkea lähellä rantaa. 
Vanhat perustukset esille ja kaikkien nähtäville. 
Luontopolkujen yhteydessä olevaa puustoa ei tulisi karsia tai vähentää liikaa, jotta koskemattoman luonnon 
läsnäolo olisi edelleen vahvasti läsnä. 
Luontopolun alkuun esteitä, ettei ajeta autolla. 
Jonkinmuotoinen polku rantaan. 
Maafantin "metsän" säilyttäminen tärkeää
Perheystävällinen frisbeegolfrata. Kevyet rakenteet eikä tuhoa kaunista luontoa. 
Frisbeegolfrata ei vaadi muutoksia kaavaan. 
Saahan näitä poimia? (kukkapelto)
Ihana maisemaniitty kukkapelto!
Ei koirapuistoa

Pikkulahdenpuisto
Tämä on ykkönen josta pitää aloittaa!
Puistosuunnitelma eli rantakaistaleen kunnostus
Rantaan onki-/uintilaituri
Rantapenkka viihtyisäksi ja liikkumiskelpoiseksi, kiveytys ja siisteys. Mahdollisesti pieni venelaituri. 

Rannan loivennus tai osalle kävelylaituriksi
Laituri asuintalojen kohdalle
Ihan vedenranta siistiksi, risut ja pusikot ja heinät pois, tulee sievä. 
Jääkö nykyinen pieni uimakoppi. Portaat veteen, että pääsee puhtain varpain uimaan suoraan uimakopista. 
Koirien ulkoilutus aitaus
Koirien ulkoilutus aitaus
Talvella pitää pystyä hiihtämään kumpareilla 
Hyvältä vaikuttaa. Talviajan käyttöä myös huomioon otettavaksi. 
Lapsille kiipeilypuisto
Portaikko hyvä idea



Kuntopuistoon mallia esim. Oulun Hiirosesta
Onko parkour ja vaijeriliu'ut turhia? Panostetaan kuntopuistoon!
Jättäkää nivelrikkoisille sauvakävelijöille luonnollisia polkuja kumpareille. (ei asfalttia)
Pitkä laituri tosi hyvä juttu, uimakoppi tulee parempaan käyttöön. 
Riittävän pitkä laituri, että mahtuu istumaan lapsia valvovat aikuiset, myös vanhukset. 
Allas See Pool-uimala uimarannalle 
Allas Sea Pool, jos maauimala-idea ei toimi tai taloudellisesti liian kallis
Rantalaituriravintola (Huom. Us. Tukholmassa Mälaren-järven rannalla)
Maauimala todella hyvä idea!
Maauimala hyvä idea
Maauimala ihan super
Maauimala- why?
Paviljonki huonossa kunnossa, tulisi olla kesällä auki aamusta iltaan pukukopit, wc:t
Tanssipaviljonki
Raaheen pitkään kaivattu jo minigolfia
Kaupunginlahdentien merkitseminen ja laitto kuntoon 
Kaupungilahdenkatu tehtävä kulkukelpoiseksi ja että se löytyy mös navigaattorilla. 
Rannalle tehtävä kunnossapitoa ja huoltoa säännöllisesti
Polku lähemmäksi rantaa
Saunamaailmasta yhteys (polku) seminaarialueen saunalle
Koirankakkapusseille jättöpiste

Silta
Kevyen liikenteen sillan alta tulee päästä jollilla. Köliveneille laituripaikkoja Thomsonin rantaan.
Siltaa odotetaan, ihana ulkoilureitti Pikkulahden ympäri
Silta ja äkkiä!
Sillan tilalle kondolihissi jolloin köliveneet pääsee Pikkulahdelle
Kevyenliikenteensilta palvelee tuhansia kuntalaisia. 
Silta on hyvä!
Kevyenliikenteensilta on hyvä uudistus
Silta? Sillan kustannuksilla saadaan muuta kauneutta Maafantin alueelle
Sillan rakentamisella tehdään Raahen merellisyydelle karhunpalvelus!
Sillan tulee olla kaunis ja maisemaan sopiva. Betonin sijaan pitsiä!
Silta olis mahtava!
Silta heti ensi alkuun!
Toivotaan siltaa, tulee mukava ulkoilureitti. 
Hyvä näin, silta helpottaa lenkkeilyä ja vierasvenesataman vierailijoita. 
Hyvä tuo silta. 
Fiia pois museon edestä- turha. Ja kiitos kävelysillasta!
Kevyen liikenteen silta ehdottomasta, sillan käyttäjien lukumäärä vuositasolla on tuhatkertainen 
purjelaivaliikenteeseen verrattuna. 
Uusi kevyenliikenteen silta toteutettavaksi ns. taideprojektia esim. Lybeckerin opiskelijoiden luovuutta 
hyväksikäyttäen
Hyvä tuo siltayhteys
Ilman siltaa Pikkulahden kaunis maisemareitti "on pakko" nauttia kahteen kertaan.
Havainnekuvan silta aivan liian matala normaalille moottoriveneliikenteelle. Veden korkeusvaihtelu jopa 
metrin luokkaa plussan suuntaan. 



Koko alue
Tästä hyvä aloittaa toteutus! Ykköskohde!
Pyörätiet asfaltti esteetön. Hyvät suunnitelmat!
Pyörätiet asfaltointi
Jo nykyisten kulkureittien pikainen kunnostaminen pyörätuoleille kulkukelpoisiksi
Kotieläinpuisto: pupuja, kanoja tai vaikka lampaita joita lapset voisivat tulla hoitamaan ja ruokkimaan. 
Samassa yhteydessä voitaisiin myydä kanojen munia tai lampaanvilla tuotteita. 
Ei leirintäaluetta Pikkulahdelle eikä läheisyyteen
Retkiluistelureitti hyvä idea!
Hyvä suunnitelma, riittävästi mahdollisuuksia toiminnoista kesään ja talveen 
Toteutetaan ensimmäisenä rantakadun ja rannan välinen alue ja lasten leikkialue. 
Asfaltilla eivät kaikki pysty kävelemään. Tarvitaan pehmeitä alustoja. 
Asfaltti-pyörätiet Pikkulahden ympäri
Hyvää on se, että alueelle ei tule asuinrakentamista
Noudattelee pitkälti viime kevään "työseminaarien" tuotosta



LIITE 2
Akm 240, Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos
Osallisten kaikki kommentit

Pattasten koulu 2.5.2019

Wanha Rantapuisto
Tästä paikasta rauhallinen ja vähän vanhanaikainen. Ja kaunis, paljon värikkäitä hienoja kasveja/kukkia. 
Veri guud!
viis/viis
Tämä oli hvä idea!
Hyvä idea. 
Kalastuspaikka ilman lupia
Paljon penkkejä
tuoleja
Penkki
Puumajoja
Koirapuisto
Koirapuisto 
Koirapuisto! Kissoille, koirille, hevosille, kanoille, marsuille, dinosauruksille, lentoliskoille, delfiineille.
Kahvila
Pirtelöbaari
jäätelökioski 
Jungle Juice Bar
Pirtelöbaari
Jäätelökioski
Kahvila
Jäätelökioski
Parkkipaikat hyvä
Pyöräpaikat hyvä
Sulkapallokenttä
Hyvä että museon edusta säilyy
Rantahotelli
Huviveneajelu
Vesiskoottereita 
Skuuttirampit
Tasaisempi laituri, Iso viesti joka ei kävijöille näytä muulta kuin vain köntiltä mutta droneille/helikoptereille 
näkyy viesti 
Leirintäalue
Puluvärkki: tosi cool 

Rantatori ja Fiianpuisto
Tykkäsin videon kautta, mutta ehkä vähemmän puita sinne 
Onko järkeä laittaa puita torille?!
Jäätelökioski tähän. 
Minusta täältä puuttuu kioski
Kioski
Kauppa
Kaukopuki



Koirien agility/muu koirien puisto/liikuntapaikka 
Koirapuisto
Leikkipuistosta voisi tehdä mielenkiintoisemman
Hyvä lapsille
Leikkipuistoon jättikiipeilyteline ja keinuja
Leikkipuistossa voisi olla kioski josta voisi ostaa karkkia!
Videossa näkyvä puisto oli hyvä
Ruohoisa ympäristö on parempi kuin kivikko
Oleskelu hyvä nuorille
Piknik-nurmi hyvä
Pikniknurmi on kiva
Koriskenttä
Tenniskenttä vielä
Oleskelu hyvä 
Piknik-nurmi hyvä 
Jotaki ihania värikkäitä puita ja hienoja värikkäitä kukka/kasvi istutuksia tänne piknik alueelle 
Pieni frisbeegolf rata pikniknurmen reunalle 
Pieni maailmanpyörä
Tapahtumapuisto
Enemmän vessoja
Lisää parkkipaikkoja
Huvipuisto
Majakka
Asiakaspalvelu. Info.
Carting rata
Superpark ja powerpark
Nuorisotalo auki 24/7
Orpokoti eläimille, myös dinoille lol 
Kissaravintola/kahvila
Minecraft vr
Sepreme liike
Bikbok
Elokuva teatteri
K15 muumilimubaari (erilaisia limusekotuksia)
Bluetooth musiikkialue
Vähän turha
Kauppakeskus jossa on vaatekauppoja 
Aitat: Mc Donald's, sushi, jäätelöbaari
Kesäksi jäätelöpaikka
Kauppakeskus jossa on vaatekauppoja 
viis/viis
AA-kokoustila
Mökki

Maa-Fantti
Metsäiset maisemat
Metsään seikkailureitti
Näkötorni makia idea
kiipeilypuisto, eli vähän niin kuin kiipeilypuisto Pakka, mutta vaan Raahessa oleva. Puusta puuhun. 



Seikkailu/kiipeilypuisto olis kiva. Tykkään niistä tosi paljon. 
Seikkailurata
Pakka (vaijerirata puihin)
Seikkailupuisto
Kiipeilyseinä
Tänne jonnekin joku kalastajien apajat
Kalastusalue
Geokätköilyalue
Koirapuisto hyvä 
Koirapuisto
Leirintäalue
Tosi hyvä tuo nuotiojuttu 
Laskettelukeskus 
Mäenlaskupaikalle ... voi harjoitella laskettelua esim. laudalla.
Pitkospuut
Airsoft pelikenttä
Sateenkaari kivipolku (kivet olis värjätty sateenkaaren väreillä ja asetettu hienoksi poluksi metsään)
Pikaruokaravintola
Pikaruokala
Crossirata
Metsäaukio ja nuotio hyvä
Maisemaniitty kukkapelto hyvä 
Hyvä idea (kukkapelto)
Jotakin koristeita esim patsaita
Kota/nuotiopaikka
Uimaranta ja sauna
Carting ajorata 
viis/viis 
Tuoleja ja pöytiä
Naais
Mooi mooi = ihan kiva 
Eläviä lentoliskoja joilla voi lentää kuuhun 
Ihan hyvä 
Ok 

Pikkulahdenpuisto
Onko maauimala järkevä ratkaisu, tuleeko käyttöä
Minusta maauimala on tosi hyvä!
Maauimala on turha ja kallis. Sillä rahalla saisi paljon muuta. 
Maauimala hyvä 
Maauimala hyvä idea 
Vesipuisto 
Hyppytorni maauimalaan 
Laituri ja maauimala olis tosi kivoja.
Uimahyppytorni?
En keksi mitään huonoa sanottavaa!
Koriskenttä
Jäätelökioski tai kahvila olis hyvä
Jäätelökioski! 



Kiska
Kioski
Kioski
Kioski
Jäätelöbaari
Jäätelökioski tähän
Kioski
Iso skeittipuisto
Skeittipuisto tai ramppi, koripallokenttä
Skeittiparkki maauimalan lähelle. 
Skeittirampit minigolfin tilalle
Mielestäni parkour-rata pitää rakentaa
Tämä oli hyvä idea. 
Telttaretkipaikka 
Minigolf hyvä 
Minigolf pitää rakentaa
Minigolfin tilalle mopo alue
Minigolf viis/viis toimiva 
Hemmetin kova minigolf 
Parkour hyvä  
Kuntopuisto hyvä 
Laiturille hyppytorni
Hyppytorni
Hyppytorneja
Turvallinen liukumäki veteen
Iso vesiliukumäki + hyppytorni 
Vesiliukumäki 
Vesiliukumäki 
Vesiliukumäki
Liukumäki
Hyvät pukukopit ja wc
Paremmat pukukopit 
Hyvät pukukopit ja vessat. 
Suihkut
Pukukoppi
Rantatuolit 
Aurinkotuoleja
Rantatuoleja
Penkkejä 
Vesitrampoliini
Vesitramppa
Tramppa-alue olis hyvä ja uskon, että sitä tulisi paljon käyttöön. 
Trampoliini 
Karuselli
Vaijeriliuvut hyvä 
Vaijeriliuvut 
Vaijeriliuvut huono ja turha 
Vaijeriliuvut pitää rakentaa
Vaijeriliuvut, uimaranta, maauimala, koko alue
Minun mielestä vaijeriliuvut olisivat kivoja. 



Kaikki on hyviä ideoita, paitsi liikennepuisto. 
Kelluva laituri Pikkulahden rantaan 
Tää sauna juttu ois tosi hyvä 
Minusta jääsauna on tosi hyvä!
Saunalautta
Saunalautta
Palju (talvella) ilmainen
Polkuveneen vuokraus 
Mielestäni pyramidikiipeily olisi tosi kiva!
Koirapuisto
Pieni eläintarha
Kaikki nämä hyvä
Pelinurmi hyvä idea 
Joku ruokapaikka
Rannan laajentaminen hyvä 
Uimaranta on hyvä 
Kaikki uudet jutut on viis/viis 
Pelilainaamo 
Kuntopuisto ja kuntoportaat nämä on tosi hyvät 
Haluaisin kottiinki!

Silta
Minusta uusi liikenne silta on hyä idea!
Sateenkaaren värinen silta
Silta on hyvä! Kukkapelto on kaunis.
Sateenkaarisilta, asfaltti maalattais sateenkaareksi, yöllä led-valot sateenkaaren väreillä
Mun mielestä kätevä
viis/viis 
Silta hyvä 

Koko alue
Wau! Mahtavaa!
Hyvältä vaikuttaa!
Minun mielestä puuttu rampit
Kioski
Jäätelökioski
Veden päällä oleva lautta
Leikkipuistossa voisi olla koirillekin jotakin ohjelmaa.
Minä haluaisin puiston, johon saa viedä koiran leikkimään!
Minusta täältä puuttuu hyppypaikka. 
Toivoisin voimistelu/temppuilu paikkaa (esim. tramppa ai trek temppuilupatja)
Minun mielestäni kaupugissa pitäisi olla koirapuisto!
Vaatekauppoja paljo! Ilmasia! Hemmon kaverreille ja Hemmon talutettaville
Benji hyppy paikka, auki 24/7 ilmanen tai 0,05 senttiä 
Kaikki ilmaista lapsille ja nuorille (myös kuviksen opelle jos saadaan 10 toikkariin)
Tosi hyvä!
Tosi hyvä! Pro
Laskuvarjojuttu ilmanen



Enemmän ilmasia aktiviteetteja
So cool because me, Vuokko and Saana like this so much. 
emt
Vedenalainen riutta johon sukellusretkiä 24/7
Hyvä!
Kelluva sauna
Baari
Kelluvat pallot, jotka kelluu veden päällä (sisälle voi mennä)
Venekierroksia Pikkulahdella, lapset 0 e aikuiset per henkilö 15 e
Jääautorata
Retkiluistelu-/Hiihtoyhteys merelle hyvä 
Kartta näyttää ja kuulostaa kivalta
Ihan hieno 
Retkiluistelu veri guud!
Hyvä idea 2x
Merkitty uimisreitti vähän niinku joki jossa uidaan lenkki 
Joku hieno tosi pitkä vaijeri juttu jonnekkin Pikkulahdelle
Mahtava suunnitelma
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Merikadun koulu 6.5.2019

Wanha Rantapuisto
Hyvä idea
Vesiaihe hyvä
Vesiaihe näyttää viihtyisältä
Vesiaiheinen juttu
Polkuveneitä vuokrattavana
Ei laiteta puluvärkkiin valaistusta
Valaistukset on kivoja
Penkkejä sopivin välimatkoin
Puita lisää
Penkki
Pöytiä
Penkkejä sopivin välimatkoin
Roskis
Puhdasta vettä
Helicarrier

Rantatori ja Fiianpuisto
Maailmanpyörä
Airsoft areena
Tori, puita harvempaa
Leikkipuisto on hyvä idea
Pieni satama isoille/isoimmille laivoille olisi mielestäni kiva, koska olen kiinnostunut laivosta ja niitä on kiva 
katsella läheltä. Olisi mielenkiintoista nähdä, kun jokin suurempi laiva saapuisi tähän pieneen kaupunkiin. 
Lisää puita
Kisikkapuut
Pensaita
Puita
Laiva maalla lapsille
Leikkipuisto hyvä
Trampoliineja leikkipuistoon
Karuselli
Trampoliini
Liukumäki
Pitkä liukumäki
Leikkipuisto kiva 
Kiipeilyteline
Ruokapöytiä
Grilli, ruoka paikka
Joukkohauta opiskelijoille jotka haluavat levätä
Ydinvoimala



Maa-Fantti
Isompi grillipaikka
Nuotiopaikka
Pöytiä ruokapaikka
Penkit lähelle tietä
Roskis
Roskiksia
Tarvis tien mistä sais ajaa mopolla että pääsis paremmin grillaus paikalle
Enemmän valaistusta metsäreiteille
Valot joita voi vaihtaa
Pakka
Seikkailupuisto
Koirapuisto hyvä 
Näkötorni hyvä
Näköalatornin kannalla
Näköalatorni ja silta on kivoja ideoita
Torni on ruma, joku puumaja tyylinen ois kiva. Kaukoputki torniin. 
Näkötorni voisi olla enemmän luonnonläheinen eikä rautatorni, koska se on aika ruma
Ravintola
Kukkapelto on kiva
Polku hyvä
Airsoft alueena
Jonkinlainen koirapuisto

Pikkulahdenpuisto
Hyppytorni
Hyppytorni
Sauna vedessä
Saunamaailma hyvä
Saunalautta
Vesiliukumäki?
Joku liukumäki
Liukumäki
Laituri hyvä
Laituri josta voi hyppiä veteen tai hyppytorni
Joku kioski
Liikunta-alueella on tarpeeksi tekemistä
Mihin sulatto tulee?
Skeittipuisto?
Parkourin kannalla
Suppailu
Minigolf on hyvä lisäaktiviteetti
Minigolf hyvä
Minigolf hyvä
Minigolf hyvä 
Jungle Juice bar
Jäätelökioski
Karuselli pittää jäähä
Maauimala hyvä



Maauimala olisi kiva ja hyödyllinen myös huonoilla keleillä
Vaijeri liuvut
Vaijeriliuku hyvä
Beach volley hyvä
Liikennepuisto hyvä
Kuntopuisto hyvä
Uimaranta-alue on hyvä ja kiva
Uimarannalle joku pieni kahvila tai kioski
Pyramidin valaistus on kiva
Uudet aktiviteetit ovat hyviä
Kuntoiluportaat hyvä
Beachvolley hyvä
Laskupaikka rannalle
Katsomo hyvä
Kuntopuisto hyvä

Silta
Silta hyvä idea 
Silta hyvä 
Silta hyvä 
Silta hyvä
Silta hyvä
Silta hyvä
Silta on hyvä idea, ei tarvitse kiertää niin kaukaa
Valaistus olisi hyvä
Sillan kannalla
Silta on hyvä 
Sillan kannalla
Sillan kannalla 

Koko alue
Alueella enemmän tekemistä
Juoksurata
Lautta
Meren kannalla
Vesi hyvä
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Raahen lukio 7.5.2019

Wanha Rantapuisto
Kiva kun laituri jatkuu pidemmälle
Laituri hyvä, se mikä Oulun torin rannassa
Ihana idea
Puluvärkki: Miksi valot? Kuka haluaa kattoa lokin kakkaa, häiritseekö lintuja?
Puluvärkki: Tää vois olla hyvä idea, siis valot
Kahvila
Kahvila
Kahvila
Kahvila
Kahvila
Leikkipuisto?
Vesiaihe/ruusutarha-mukavan näköinen
Enemmän aktiviteetteja tänne! (liian tyhjä)
Satama-alueesta viihtyisämpi. Ruusutarha kiva!
Järkevämpi museon ranta ja hieno puisto Rantakadun vieressä
Söpö idea! Ruusutarha
Lisää penkkejä
Tänne istumapaikkoja
Penkkejä
Tuoleja
Kauniin näköinen vr-kuvassa
Pato ois kiva
Elixiri storge

Rantatori ja Fiianpuisto
Puolet puista pois (tori)
Puissa ei hirveästi järkeä (tori)
Toinen riittäisi, joko jazz aukio tai esiintymislava. Tapahtumat eivät riitä molemmille
Merimerkki pois
Ketjukaruselli ja maailmanpyörä
Keskusleikkipuisto, hyvä
Mä haluun laitteen, jossa roikutaan ja se pyörii ja siinä voi olla monta kerralla
Hyvä paikka lapsille
Keskusleikkipuisto: mukava
Vr-kuvassa minun melestäni pilasi maisemaa (leikkipaikka)
Piknik-nurmi: viihtyisä, mukava
Pikniknurmi, hyvä idea, hyvä paikka esim. illan viettoon kesäisin
Pikniknurmi kyllä!
Koriskenttä?
Penkkejä
Asfalttipintaa ei tarvita. Tuntu paremmalta, kuin tämänhetkinen hiekkapohja. Hiekkapohjaisena soveltu 
paremmin ulkoiluun. 



Isoja laivoja käy Raahessa harvoin, joten laituri tuntuu turhalta. Laivat voivat olla samalla laiturilla tai museon 
edessä kuten aiemmin.               
idea.
Aitat: hyödyllisiä, kivan näköisiä
Aitat, semonne iha hyvä
Aitat
Parkkipaikka hyvä
Huumeruisku keräyspaikkoja (niin ei puskiin tarvi viljellä)
Paljon penkkejä
ravintola
Kahvila
Baari

Maa-Fantti
BMX- ja/tai maastopyöräilyyn soveltuva rata pienine hyppyreineen (esim. sijoitettuna "veneiden 
talvisäilytyksen" vierelle).
Näköalatorni hyvä idea!
Näköalatorni, hieno ajatus!
Siisti näkötorni
Näköalatorni, turha idea. Ei kukaan mene keskelle metsää katsomaan maisemia mistä näkyy merta. 
Kiipeilyseinä
Kiipeily/seikkailupuisto puihin
Seikkailupuisto (niin kuin Kalajoen Pakka)
Parempi grillauspaikkaa
Nuotiopaikka hyvä
Nuotio hyvä idea 
Kota ja ajanviettopaikka ois kiva
Kukkatarha on söpö
Kukkapelto vähän turha
Kukkapelto on kiva
Maisemaniitty ois tosi nätti!
Linnuilla pönttöjä että sinne tulee asumaan muitaki ku lokkeja
Majoitus mökkejä. Pieniä, söpöjä, joka sopii metsän laitaan 
Pieni nurmialue metsän keskelle, jossa vaikka piknik-kiviä ja penkkejä.
Puulaattoja jotka on maalattu ja voit laittaa siitä naaman läpi 
Minigolf
Kartingrata ja autot jota voi vuokrata. Radassa pitää olla silta. 
Vuokramökkejä
Koirapuisto, sydän
Koirapuisto
Miten ois leikkipuisto?
Kota? Hirrestä?
Mallikuva on hyvä (referenssikuva 21?) Valaistuskuva hyvä myös, ei punasta
Kivaa että pääsee hyödyntämään Fantin luontoa
Jos Ruotsi hyökkää tykistö 155683 noin 25 kappaletta turistiviihteenä voi ampua loput

Pikkulahdenpuisto
Semiturha, missä sulatto?



Skeittipuisto
Terassi? Anniskelualue?
Jääsauna jee 
Jääsauna turha idea, saunoja löytyy muualta ja miten toteutetaan kesäisin? Jääsaunan voisi käyttää järkevämm  
Saunamaailma ei ole hyvä idea. 
Saunat ei ole hyviä ideoita, jokainen voi saunoa kotonaan. 
Saunamaailma, pääsee talvella avantouinnin jälkeen
Saunamaailma!
Saunamaailma k18
Useampi laituri! Ei vain yhtä, nytkin on kaksi. 
Ponnahduslauta!
Hyppytorneja ois kiva olla! Liukumäki ois myös huippu!
Iso laituri ja hyppytorni
Toinen pienempi laituri rannalle
Jee minigolf!
Joo! Minigolfia!
Minigolf joo!
Minigolf kiva idea!
Minigolf hyvä!
Minigolf ois kova!
Minigolf, sydän
keinuja rannalle
lisää penkkejä rannalle
Uimaranta on hieno
Maauimala tarvitaan
Maauimala, todella hyvä idea kannattaa toteuttaa. Pääsisi uimaan huonommalla ilmalla. 
Maauimalaa ei ehkä tarvisi
Maauimala on mahtava idea
Maauimalaan joku hyppytorni ois tosi kiva
Maauimala hyvä
Maauimala-hyvä!
Maauimala, sydän
Maauimala hyvä!
Maauimala, sydän 
Vesiliukumäki/Hyppytorni
Parkour-Hyvän kokoinen
Katsomo mitä varten?
Ei siellä ole mitään katsottavaa (katsomo)
Kuntoiluportaita ei tarvita, jos on erikseen kuntoilupuisto. Lisäksi portaita löytyy ympäri Raahea. 
Kuntoportaat jonnekin sivummas
Kuntoportaat oikein hyvä idea!
Kuntopuisto hyvä idea!
Kuntopuisto ehdottomasti
Ehdottomasti!
Parkour on hyvä idea
Ravintola
Kahvila ja pubi
Alkon kioski
Vaijeripuisto
Vaijeriliuvut ois kiva



Vaijeriliuku ei saa olla liian lyhyt, sa vois mennä osittain veden yli
Aivan mahtava idea, vaijeriliuvut ois superkivoja
Karting rata pitää tulla
Avantouintipaikalle tehokkaampi pumppu, ettei avanto jäätysi kovallakaan pakkasella ja tuulella.
Koripallokenttä
Koripallokenttä
Puolet beachvolley kentistä pois ja pari koriskenttää tilalle
Rantalentis on kivaa
Beachvolley, sydän
Baari lisäksi
Baari saunoille
A-oikeudet ja ravintola
hyviä erilaisia aktiviteettipaikkoja
Liikennepuisto rikkoo kaiken
Grillikota johonki?
Nuotiopaikka rannalle
Joku kesäkahvila? Jäätelöä 
Leikkipuisto? Pukukoppeja jonnekin 
Onko tarpeellista tehdä noin monta autopaikkaa? Vähemmälläkin pärjäisi?
Gold storage

Silta
Mistä purjeveneet pääsee? Muuten hyvä
Miten sitten veneet mahtuu kulkemaan tästä? Todennäköistä on, että sillan tultua tähän, ei enää pääse 
Pikkulahdelle isommilla veneillä/laivoilla. 
Huikee idis
Hyvä idea, suorempi yhteys Fanttiin!
Tosi hyvä!
Uusi silta ois hyviä
Silta on mahtava
Silta on hyödyllinen ja tärkeä!
Silta, sydän
Parempi yhteys Fanttiin! Mahtavaa
Tämä tulee! Tää on hyvä! Ei tarvi autoa viedä Pikkulahden parkkipaikalle, vaan voi jättää auton 
keskusleikkipuiston viereen
Silta, jos hienot valot

Koko alue
Parkour-tyylinen luonnonesterata toiminnalliseen harjoitteluun
Nouseva katsomokärry, siirrettävissä tilaisuudesta toiseen
Pusikot siistiksi
Polkujouksureitistö
Ruopatkaa ennen kuin aletaan rakentamaan/toteuttamaan kaavaa
viis/viis
Kioski Pikkulahdelle. 
Vaijeriliuku
Riippumattoja johonki (vuokrattavissa?)
Roskiksia kaikkialle!



Roskiksia 
Vesiskootterit vuokralle
Vesijetit vuokrapaikka 
Puut voivat olla jotekin muutekin kuin koivuja: kuusia, mäntyjä, haapoja, pihlaja, olisi vaihtelua
Vailaistus on jo nyt ihan hyvä 
Valaistetut tiet/alueet mutta ei mitään silmä särkeviä spottivaloja
Tärkeimmät on: minigolf, nuotiopaikka, maauimala, silta, saunamaailma, mäkkäri/kahvila
Mää tykkään tästä vedestä
Parturi
Town hall
Kuivatetaan Pikkulahti ja laitetaan tilalle rossirata
Kelluva kioski meressä
Pitää olla kelluva kumiankka joka on kiinnitetty narulla pohjaan ja sillä pitää olla fezi
Ihan ok
Ok
Iha jeba
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