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Työpajan tavoite

Työpajan keskeisenä tavoitteina oli:

• Tunnistaa suunnittelualueelle sijoittuvien nykyisten palvelujen kysyntä, tarjonta ja sijainti.

• Muodostaa yhdessä yhteinen näkemys palvelujen ja yritysten kehittämisen mahdollisuuksista ja haasteista.

• Pohtia uusien elinkeinojen potentiaalia. Mitkä palvelut tukisivat Vanhan kaupungin vetovoimaa, mitkä taas 
eivät? Tukeeko toiminta Wanhan Raahen valtakunnallisesti merkittävää arvoa.

• Arvioida eri toimintojen edellytyksiä ja alueen muutoksensietokykyä. Mitkä ovat vaikutukset ympäristöön?

• Miettiä Wanhan Raahen merkitystä Raahelle, raahelaisille sekä laajemmin.

• Pohtia ja ideoida yhdessä alustavasti konkreettisia keinoja, jotka voivat tukea eri toimintojen kehittymistä.

• Tunnistaa valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset.

• Pohtia vastuutahoja sekä keinoja, joilla tavoitteita kohti pyritään.



Ennakkokysymykset



Ennakkokysymykset

Nykytilanne
• Mitä Wanhan Raahen palveluita käytät tai olet käyttänyt? Kaipaatko jotakin entisiltä ajoilta? Mitä hyviä 

puolia on palvelujen sijainnilla vanhassa kaupungissa? Näetkö esteitä?

Vastauksia:



Ennakkokysymykset

Vanha kaupunki vuonna 2030
• Millä tavalla nykyisiä palveluita, tapahtumia ja matkailutoimintaa voisi kehittää? Mitä uusia toimintoja 

tai palveluita Vanhan kaupungin alueelle mielestäsi voisi syntyä? Minne näkisit niiden sijoittuvan 
Wanhan Raahen alueella?

Vastauksia:



Ennakkokysymykset

Liikenne vanhassa kaupungissa
• Miten mielestäsi liikennejärjestelyt toimivat Wanhassa Raahessa? Onko pysäköintijärjestelyissä 

kehittämisen varaa? Onko alue ystävällinen kevyelle liikenteelle?

Vastauksia:



Ennakkokysymykset

Kuka tekee
• Millaisena näet eri toimijoiden roolin? Kenellä on mahdollisuus kehittää? Kuka on mielestäsi 

toteutusvastuussa?

Vastauksia:



Työpajatyöskentely



Työpajan eteneminen
TYÖPAJAN AVAUS, 10 MIN.
• Tervehdys ja esittelyt 
• Työpajan kulku ja alustus FCG (10 min.)
RYHMÄTYÖSKENTELY, 50 MIN. 
• Wanhan Raahen toimintaympäristön hahmottaminen ryhmäkeskustelussa ja kehittämisajatusten ideointi. (15 min)
• Ideoiden myyminen ryhmälle, 5 min puheenvuorot x 4. (20 min)
• Äänestys ideoista, suosituinta ideaa työstetään ryhmissä

TAUKO, 10 MIN (tulosten ryhmittely ja äänestys)

RYHMÄTYÖSKENTELY, 50 MIN. (1 idea)
• Ryhmän tehtävien jako. Kehittämisajatuksen käsittely ryhmäkeskustelussa. (10 min)
• Nelikenttäanalyysi ryhmätyönä (40 min/ nelikentässä 10+10+10+10 min)
LOPPUYHTEENVETO JA KESKUSTELU 12 MIN.
• Ryhmät siirtyvät samaan Teams‐kokoukseen.
• Ryhmien vetäjät esittelevät keskeiset huomiot Mural‐pohjalla (10 min./ ryhmä)
LOPPUSANAT 3 MIN. jatkosta (kaupunki). 





Esille nousseita palvelutarpeita

• Huvimyllyn toiminnan palauttaminen
• Uusi kahvila & kahvipaahtimo
• Ruokaravintola, pizzeria, pub
• Kauppakadulle keskitettävät erikoisliikkeet
• Vanhasta tunnelmasta huolehtiminen
• Matalan kynnyksen yleinen sauna
• Pienpanimo
• Päivittäistavarakauppa



Esille nousseita kehittämisideoita

• Pekkatorin hyödyntäminen erilaisissa tapahtumissa
• Mukulakiven osittainen palautus
• Kaupunkisuunnistus
• Julkisten ulkotilojen valaistus
• Vuodenaikoihin ja teemoihin liittyvät tapahtumat
• Valokarnevaalit
• Puistoliikunta
• Omatoimiset kävelykierrokset matkailijoille (esim. 

talojen seinissä QR‐koodeissa tietoa historiasta)



Muita toiminta-ajatuksia 

• Pihapiirien avaaminen kaduille: työpajoja, 
käsityöläismyymälöitä

• Tehokkaampaa markkinointia somen ja 
influensserien kautta

• Ihmisvirtojen hyödyntäminen, kannustimet, 
lahjakorttien arpominen Wanhan raahen
palveluihin

• Uusien yrittäjien kannustaminen



Kaupunkiympäristön kehittämiskohteita

Pysäköintialueena toimiva 
autio kaupunkitila. 

Aikaisemmin alueella 
lehmuspuisto.

”Raahen portti” toimii 
lumenkaatopaikkana. Tyhjä 

kaupunkitila, jota tulisi kehittää 
Vanhan kaupungin porttina ja 
siirtymänä uudesta vanhaan.



Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat..
(Kauppakatu)

Vahvuuksia
• Vanhojen kauppakiinteistöjen kadulle avautuvat 

suuret ikkunat soveltuvat myös uudenlaiseen 
liiketoimintaan

• Apteekkimuseo
• Kaupat mahdollista keskittää yhteen paikkaan 

(Kauppakatu), johon ihmiset löytävät helposti paikalle.
• Hyvä sijainti ja rannan läheisyys.
• Hyvät pysäköintimahdollisuudet (mm. rantatori)

Heikkouksia
• Nykyisin tyhjä ja eloton tunnelma, mikä heikentää 

viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.
• Tilat uudisrakentamiselle, kiinteistöjen omistus? 
• Rohkeus yrittää puuttuu
• Liikekeskustan kaupunkikuva heikentää Vanhan kaupungin 

tunnelmaa



Mahdollisuudet
• Sisäpihojen potentiaali osana kaupunkitilaa
• Kauppakatu kehittämistoimenpiteiden pilottina ja 

esimerkkinä muille alueilla.
• Kauppakatu‐Brahenkadun luoteiskulmaan sijoittuvan 

kiinteistön hyödyntäminen; alueen kiintopiste 
vierailijoille

• Kaupungin tarjoamat pop‐up –tilat, jossa uudet 
voisivat kokeilla toimintaa.

• Pienillä toimenpiteillä, kadun parannuksilla ja 
istutuksilla mahdollista saada viihtyisyyttä.

Uhat
• Ihmiset eivät löydä paikalle ja ymmärrä Kauppakadun 

ideaa.
• Löytyykö kiinnostuneita investoreita?
• Mahdollistaako kapea katumitoitus toiminnan 

laajentumisen kadulle?
• Lähiasukkaiden suhtautuminen Kauppakadun 

liiketoiminnan kehittämisestä? Melu, liikenne? 
• Yrittäjien tasapuolinen kohtelu. Aiheuttaako Kauppakadun 

suosiminen pahaa mieltä muiden yrittäjien keskuudessa? 
• Toimiiko liikenteen ohjaus, onko yksisuuntainen liikenne 

oikeaan suuntaan? 

Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat..
(Kauppakatu)



Hyvän elämän tekijät
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