
RAAHEN KAUPUNKI 

WANHAN RAAHEN ELINKEINOTYÖPAJA 20.8.2020 

Työpajan yhteenveto 

 
Kuva 1: Ote ortoilmakuvasta asemakaavan muutosalueelta (Maanmittauslaitos 2019) 

  



Kiitokset 

Osana Vanhan kaupungin asemakaavoituksen (Akm 242) lähtötieto-
selvityksiä järjestettiin 20.8.2020 Wanhan Raahen Elinkeinotyöpaja 
Brain Centerin isossa luentosalissa. Mukana olleet on listattu alla. 

Työpajassa keskusteltiin pääasiassa Wanhan Raahen tilanteesta ja 
sen kehittämismahdollisuuksista. Keskusteluun sisältyi paljon jo 
kauan esillä ollutta asiaa kuin myös esimerkiksi alueen näkyvyyteen ja 
toimintasisältöön liittyviä uusia äänenpainoja. Työryhmien keskuste-
lun sisältöä kuvaavat muistiinpanot sisältyvät tähän koosteraporttiin, 
jonka on laatinut tilaisuudessa läsnä ollut Vanhan kaupungin asema-
kaavaa laativan konsultin edustaja Petri Tuormala (FCG). Johtopää-
töksiä työryhmien lopputulosten esittelystä on raportin lopussa. 

Ryhmätyöskentely ja keskustelu työpajassa etenivät hyvässä hen-
gessä. Työryhmiin osallistuneet henkilöt edustivat useita elinkei-
noelämää sivuavia tahoja. Vanhan kaupungin asemakaavoituksen tu-
eksi saatiin arvokkaita näkökulmia. Tätä hyvin alkanutta keskustelua 
jatketaan asemakaavaprosessin edetessä. 

Kiitos kaikille osallistumisesta! 

Ystävällisin terveisin, 
Kaavoituksen väki 

Ryhmä A 
- Piia Vähäsalo, Langin Kauppahuone 
- Leena Törmälä, Raahen kaupunki 
- Miska Eilola, Raahen kaupunki/museo 
- Kauko Lumiaho, Kaupunginvaltuusto 
- Hanna-Leena Korhonen, Raahen seudun kehitys (fasilitointi) 

Ryhmä B 
- Pasi Siipola, Langin Kauppahuone 
- Marko Salmela, Kaupunginvaltuusto 
- Anna Kippola, Raahen kaupunki / kulttuuripalvelut 
- Nina Kurunlahti, Nouseva Rannikkoseutu ry 
- Simo Vedenoja, Ins.tsto S. Vedenoja 
- Jaana Pekkala, Raahen kaupunki/ Kaavoitus (fasilitointi) 

Ryhmä C 
- Päivi Ahola, Wanhan Raahen asukas 
- Jouko Vasankari, Valtuutettu 
- Kimmo Virtanen, Vanha Virta 
- Eija Turunen, Raahen museo 
- Sari Nurro, Raahe-seura ja Vanhan Raahen asukas 
- Mathias Holmén, Raahen kaupunki/ Kaavoitus (fasilitointi) 

Fasilitointi ja järjestelyt  
- Petri Tuormala, FCG Suunnittelu ja tekniikka (konsultti) 
- Marjaana Mankinen, Raahen kaupunki/ Kaavoitus 
- Riitta Svensk, Raahen kaupunki/ Kaavoitus 
- Outi Järvinen, Raahen kaupunki/ Kaavoitus 
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WANHAN RAAHEN ELINKEINOTYÖPAJA 

Työpajan tarkoitus 

Työpajan tavoitteena oli kerätä taustatietoa Vanhan kaupungin asemakaavan muutoksen pohjaksi. Raahen 
BrainCenteriin oli kutsuttu keskeisiä toimijoita, kuten alueen yrittäjiä pohtimaan Vanhan kaupungin elin-
keinotoimintaan ja matkailuun liittyviä tavoitteita (osallistujalista liitteenä). Työpajassa kartoitettiin eri toi-
mijoiden näkemyksiä alueen tulevaisuudesta ja elinkeinotoiminnan potentiaalista sekä määriteltiin alusta-
vasti toimenpiteitä ja keinoja, joilla tavoitteita kohti pyritään (maankäytön ratkaisut, rakentamisen painopis-
teet, eri toimijoiden toivotut vastuualueet). Työpajassa nostettiin esille toimintojen ja palveluiden rajapintoja 
sekä pohdittiin niiden liittymistä ympäröivään kaupunkiin. 

Työpajaan kutsutuille lähetettiin sähköisesti seuraavat ennakkokysymykset pohdittavaksi. 

(tiivistelmä ennakkokysymysten vastauksista on liitteenä) 

 Mitkä ovat mielestäsi keskeiset Wanhan Raahen elinkeinotoimintaan ja matkailuun liittyvät kehittä-
mistavoitteet? 

 Millä toimenpiteillä mielestäsi näitä tulisi edistää? 

 Millaisena näet eri toimijoiden roolin kehittämistoimissa? Kuka on mielestäsi toteutusvastuussa? 

Työpaja eteni kolmessa vaiheessa seuraavan ohjelman mukaisesti: 

1. vaihe, Ideoiden valinta 

Omien ideoiden valinta, 15 min 
Valittiin kolme puhuttelevinta kehittämisideaa ennakkotehtävässä annetuista ideoista. Kirjattiin ne 
Post it-lapulle (1 idea / lappu). Ideat saattoivat olla joko omia tai toisten esittämiä. 

Ideoiden esittely ryhmälle, 30 min 
Käytiin keskustelua ideoista ja kirjattiin mahdolliset uudet ideat Post it-lapulle. Lopuksi kaikki Post it 
-laput kiinnitettiin seinälle. 

Ryhmittely ja äänestys, 15min 
Samaa tarkoittavat ideat ryhmiteltiin yhden teeman / otsikon alle. Osallistujilla oli mahdollista an-
taa äänensä mielestään tärkeimmille teemoille ja ideoille. Jokaisella oli käytössään 5 ääntä. 
(Kahvitauko 10 min.) 

2. vaihe, Ryhmätyöskentely, 1h 

Nelikenttäanalyysi (SWOT) 
Työryhmät arvioivat edellisessä vaiheessa ryhmiteltyjä ideoita. Ryhmätyöskentelyssä laadittiin an-
netusta ideasta nelikenttäanalyysi. Analyysissä sai käyttää useita näkökulmia ja niitä tuli avata 
SWOT-kenttiin (esim. toimintojen synergiat, kilpailutilanne, saavutettavuus, tunnettavuus, inves-
toinnit). Tuloksissa painotetaan toteuttamiskelpoisuutta. Keskeisenä kysymyksenä oli pohtia ide-
oita, jotka vievät alueen kehitystä eteenpäin? 

3. vaihe, Yhteenveto, 10 min/ työryhmä 

Työryhmän lopputulosten esittely 
Työryhmä valitsi joukostaan henkilön, joka esittelee muille ryhmille analyysin keskeiset huomiot. 
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1 Yhteenveto kehittämisideoista 

 
Kuva 2: Kehittämisideat esitettiin Post it-lapuilla ja koottiin yhteen ryhmiksi. Ideoiden äänestys tapahtui tar-
ralapuin. Suosituimmat kolme valittiin jatkotyöstöön. 

Ensimmäisessä vaiheessa valittiin kolme puhuttelevinta kehittämisideaa ennakkotehtävässä annetuista ide-
oista, jonka jälkeen samaa tarkoittavat ideat ryhmiteltiin seuraavien otsikoiden alle. 

1.1 Näkyvyys 

 Keskustan näkyvyyteen, opastukseen ja tiedottamiseen panostetaan enemmän. 

 Näkyvyyttä parannetaan erityisesti vt 8:lle 

1.2 Rakennussuojelu ja korjausrakentaminen 

 Vahvistetaan korjaamisen ja vanhan säilyttämisen kulttuuria 

 Asukkaille ja alueen toimijoille myönnetään pieniä korjausavustuksia 

 Kaupunki ”luopuu” ylimääräisistä kiinteistöistään 

 Kaupunki palkkaa korjausrakennusneuvojan 

 Perustetaan varaosapankki, josta löytyy vanhoja rakennusosia korjaustöihin 

 Kaupunki antaa esimerkkiä ja ottaa vastuun omien kiinteistöjensä kunnossapidosta 

 Kaupunki aktivoi sekä antaa tukea ja neuvontaa korjaustoimenpiteisiin  
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 Kaupunkistrategiaan kirjataan yhteinen rakennussuojelua ja korjausrakentamista koskeva tavoite 

 Raahessa otetaan käyttöön ns. Rauman malli, jossa sitoudutaan vanhojen rakennusten säilyttämi-
seen 

1.3 Toimintaympäristön kehittäminen 

 Edistetään käsityöläisyyttä 

 Lybeckerin opiston ja muun kulttuuritoiminnan näkyvyyttä parannetaan 

 Liikennejärjestelyitä (pysäköinti, yksisuuntaiset kadut) parannetaan siten, että ne tukevat alueen yri-
tyksiä.  

 Mahdollistetaan ”nykyaikainen asuminen” historiallisessa ympäristössä 

 Kaupungin joustettava ja tuettava luovia ratkaisua. Raahesta ei saa muodostua ulkomuseoaluetta 

 Parannetaan saavutettavuutta: aukiolokäytännöt, julkinen liikenne, junayhteys, paikoitus, jalankulku 

1.4 Yhteistyö 

 Kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden, yrittäjien ja kaupungin välillä 

 Lisätään myös seudullista yhteistyötä lähikuntien välillä 

1.5 Matkailun kehittämissuunnitelma 

 Laaditaan matkailun kehittämissuunnitelma ja turvattava Wanhan Raahen säilyminen 

 Hyödynnetään paremmin Raahen merellisyyden tarjoamia mahdollisuuksia 

 Tunnistetaan Wanhan Raahen matkailullinen potentiaali  

 Kehitetään matkailua pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti 

1.6 Palveluiden kehittäminen 

 Mahdollistetaan ja edistetään kausiluontoista yrittäjyyttä eri tavoin 

 Tuetaan monipuolisia ja tavallisesta hotellimajoituksesta poikkeavia majoitusvaihtoehtoja 

 Luodaan yhteinen markkinapaikka omaperäisille majoitusvaihtoehdoille. 

 Tarjotaan vuokrattavia mökkejä keskustan lähialueille 

 Kannustetaan kiinteistöjen omistajia majoitustoimintaan 

 Tuetaan yrittäjyyttä, joka vahvistaa Wanhan Raahen matkailua 

 Kehitetään luovia aloja: lisätään toiminnallisuutta, monipuolisuutta, käsityöläisyyttä, pieniä yrityksiä 
ja putiikkeja… 

 Parannetaan liikekiinteistöjen toimivuutta 

 Kaupunki terävöittää toimintaansa kesäksi. Kiinnitetään huomiota mm. turistisesongin aukioloaikoi-
hin.  

 Tuetaan ja kannustetaan pienyrittäjyyteen ja sivutoimiseen yrittäjyyteen 

 Hyödynnetään kesätyöseteleitä 

 Luodaan laajemmat kouluttautumismahdollisuudet esimerkiksi perinne- ja korjausrakentamisen 
puolelle.  

 Edistetään ja mahdollistetaan pop-up -toimintaa ja kokeilukulttuuria 
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2 Nelikenttäanalyysi (SWOT) 

Seuraavassa vaiheessa valittiin kolme tärkeintä teemaa, joita arviointiin ryhmissä nelikenttäanalyysin 
avulla. Analyysissä sai käyttää useita näkökulmia ja niitä tuli avata SWOT-kenttiin (esim. toimintojen syner-
giat, kilpailutilanne, saavutettavuus, tunnettavuus, investoinnit). Tuloksissa painotetaan toteuttamiskelpoi-
suutta. Työvaiheen keskeisenä tavoitteena oli pohtia ideoita, jotka vievät alueen kehitystä eteenpäin? 

 

Kuva 3: Nelikenttäanalyysi 

2.1 Ryhmä A: Näkyvyyden kehittäminen 

Vahvuudet 

 Työ on aloitettu ja hyvin vauhdissa: esimerkkeinä mm. Veden äärellä -hanke, VisitRaahe 

 Raahella on yksilöllistä muista erottuvaa myytävää 

Heikkoudet 

 Huono itsetunto, turha vaatimattomuus 

 Raahelaiset eivät ymmärrä Wanhan Raahen arvoa kokonaisuutena tai alueen potentiaalia 

Mahdollisuudet 

 Markkinointia on edelleen mahdollista tehostaa selkeällä teemalla 
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 Esimerkiksi Wanhaa Herraa (maailman vanhin säilynyt sukelluspuku Raahen museossa) olisi mahdol-
lista hyödyntää paremmin markkinoinnissa 

 Wanha Raahen näkyvyyden parantaminen vt 8:lla. Toimenpiteitä: Pookit tien reunaan mainostamaan 
Raahen historiaa. Raahen portin kohdalle led-mainostaulu (tapahtumat, Wanha Raahe, ym.) 

Uhat 

 Visit Raahen työn jatkuvuus (tällä hetkellä jatkuu vuoteen 2021 saakka) 

 Asukkaiden ja päättäjien sitoutuminen Wanhan Raahen säilyttämiseen ja kehittämiseen 

2.2 Ryhmä B: Rakennussuojelu ja korjausrakentaminen 

Vahvuudet 

 Korjausrakentamisella voi olla työllistävä vaikutus 

 Aluetta koskien olisi mahdollista järjestää koulutusta (esim. mestari / kisällikoulutus) 

 Rakennusten kunnossapitotaidon myötä Wanha Raahe pysyy hyvässä kunnossa ja alueen pitovoima 
sekä vetovoima kasvaa.  

Heikkoudet 

 Rahoitusta on vaikeata saada 

 Kiinteistöjen omistuksen pirstaleisuus -> vaikeata löytää vastapuolta, kenen kanssa neuvotella tai 
omistajia on monia, jolloin yksimielisyyttä on vaikeata löytää  

 Tiedon puute mm. erilaisista avustuksista ja rahoituskanavista 

Mahdollisuudet 

 Mahdollisuutena olisi muodostaa erilaisia rakentamiseen liittyviä urapolkuja (kirvesmies, sisustaja, 
puutarhuri, käsityöläisyys) 

 Ainutlaatuinen ympäristö voi herättää kiinnostusta eri käsityöläisalojen toimijoissa 

Uhat 

 Yhteistä tahtotilaa ei löydy 

 Eri toimijoilla erilaiset näkemykset 

 Taloudellinen tilanne (säästetään itsemme hengiltä) 

2.3 Ryhmä C: Toimintaympäristön kehittäminen 

Vahvuudet 

 Meren ja saariston ympäröimä uniikki ja kompakti alue 

 Kokoonsa nähden monipuolisia tapahtumia (Raahen Pimiät, Meripäivät, Joulukalenteri..) 

Heikkoudet 

 Vanhoihin rakennuksiin teknisesti vaikea toteuttaa joitakin toimintoja (ruokakauppa, ravintola..) 

 Tyhjien kiinteistöjen käyttämätön potentiaali (kysynnän / tarjonnan kohtaaminen -> miten niitä os-
tetaan vuokrataan?) 
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 Vanhojen rakennusten saneerauskustannukset 

 Luova hulluus pelottaa 

 Näkyvien talvitapahtumien puute -> tapahtumia ulos ja näkyväksi kaduille 

 Ulkopaikkakuntalaisten tavoittaminen 

 Heikkoutena julkinen liikenne: julkisen liikenteen päivä- ja viikonloppuvuorot ”ulkomaailman paikka-
kuntiin”. Junayhteys Vihannista. 

Mahdollisuudet 

 Suurena vetonaulana: Avoimet pihat, jotka avaavat aivan uusia näkymiä Wanhaan Raaheen 

 Pienavustukset ovat mahdollisuus -> korjaus- ja huoltokulttuurin vahvistaminen, naapureiden yhteis-
toiminnan aktivoituminen 

 Asukkaiden yhteisöllisyys, välittömyys ja toimeliaisuus 

 Ulkopaikkakuntalaiset (etenkin oululaiset) 

 Uudet kokeilut, cross-overit: esim. moderni yritys vanhassa ympäristössä 

 Kulttuuritoiminnan ja koulutuksen vahvistaminen. Lybeckerin toiminnan esilletuominen ja laajenta-
minen. Vertailukohtana esimerkiksi Liminka, jossa taide näkyvästi esillä. 

 Joustava asenne ja hyvä ilmapiiri pop-up toiminnalle ja kokeilukulttuurille. 

 Tilojen luova ja tarvittaessa lyhytaikainen käyttö (esim. musiikki ja visuaalinen kulttuuri) 

Uhat 

 Toimintaympäristön ”näkymättömyys”, ”heikko pulssi”, ”kynttilä vakan alla” 

 Vanhan rapistuminen (luovutetaanko liian helposti?) 

 Muuttotappio -> paikallisen ostovoiman heikkeneminen  
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3 Loppukeskustelu 

Loppukeskustelussa todettiin, että elinkeinotoiminnan ja matkailun kehittäminen sekä Wanhan Raahen nä-
kyvyyden lisääminen vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Haasteeksi koettiin turha 
vaatimatto-muus, minkä seurauksena Wanhan Raahen arvot ja ainutlaatuisuus eivät ole nousseet riittävästi 
esille. Mark-kinointia tulisi tehostaa yksilöllisellä ja selkeällä teemalla, joka korostaa Wanhan Raahen 
ominaispiirteitä. Alueelle tulisi muodosta vielä vahvempi ja yksilöllinen ”brändi”. Kehittämisellä tulee olla 
selkeä vastuutaho ja sen tulee perustua yhteistyöhön, johon osallistuu kaupungin eri organisaatiot, 
yrittäjät, alueen toimijat ja asukkaat. 

Myös tiedon jakaminen ja koordinointi nostettiin tärkeäksi teemaksi. Esimerkiksi tyhjillään olevista tai 
vuok-rattavaksi soveltuvista kiinteistöistä tulisi saada helposti tietoa. Kiinteistön omistajia tulisi kannustaa 
tarjoa-maan yksiöllisiä majoitusvaihtoehtoja ja tarjontaa tulisi koota yhteen paikkaan, josta se olisi helposti 
löydet-tävissä. 

Toimintaympäristön kehittäminen tulisi perustua alueen nykyisiin vahvuuksiin. Alueen historiallinen ja 
pieni-piirteinen ympäristö muodostaa kiinnostavat puitteet esimerkiksi erilaisille kulttuuritoiminnoille, 
käsityöläi-syydelle ja yksilölliseen asumiseen. Korjausrakentamisen ja rakennussuojelun kulttuuria olisi 
mahdollista vah-vistaa siihen liittyvällä koulutuksella, joka voisi tarjota esimerkiksi rakentamiseen liittyviä 
erilaisia urapolkuja. 

Rakennussuojelun osalta pidettiin tärkeänä yleisen tiedon ja taidon lisäämistä sekä kaupungin 
esimerkkiä rakennusten kunnossapidon, korjausneuvonnan ja joustavan ohjauksen näkökulmasta. 
Kaupungin pitkäjän-teinen strategia sekä monipuoliset asumis- ja rakennettuun ympäristöön liittyvät 
koulutusmahdollisuudet voisivat nostaa alueen kiinnostavuuden uudelle tasolle. 

Wanhan Raahen toimintaympäristön vahvuudeksi nostettiin yhteisöllisyys ja ympäristön välittömyys, 
joka mahdollistaa esimerkiksi kokeilukulttuurin kautta tapahtuvan kehittämisen, kuten tilojen 
monipuolisen käy-tön esimerkiksi kuvataiteen tai musiikin tarpeisiin. Vahvuudeksi nostettiinkin useat 
kaupunkikulttuuria ja Wanhan Raahen tunnettavuutta lisäävät kaupunkitapahtumat, jotka tosin 
painottuvat kesäaikaan. Kokeilu-jen ja tilapäisyyden kautta on mahdollista vakiinnuttaa toimintoja sekä 
löytää uusia ja yllättäviäkin ratkaisuja, joissa modernit toiminnot ja esimerkiksi uudenlaiset asumisen ja 
työnteon muodot voivat löytää paikkansa vanhasta kaupunkiympäristöstä. 

Liitteet: 

−Ennakkokysymysten vastaukset 

−Ideoiden valinta ja äänestys (A0)



  Ennakkokysymykset ja niihin annetut vastaukset 
Elinkeinotyöpaja 20.8.2020 
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MITKÄ OVAT MIELESTÄSI KESKEISET WANHAN RAAHEN ELINKEINOTOIMIN-
TAAN JA MATKAILUUN LIITTYVÄT KEHITTÄMISTAVOITTEET?  

 

Wanhan Raahen elävöittämi-
nen mm. lisäämällä palveluja, 
pieniä kauppoja ja yöpymis-
mahdollisuuksia. 

 

Wanhan Raahen säilyminen 
on turvattava eri toimenpi-
tein. Yhtään rakennusta ei 
enää saa purkaa tai korjata pi-
lalle. Wanha Raahe on koko-
naisuutena saatava säilymään, 
jotta sillä olisi matkailullista 
merkitystä. Nyt ollaan jo ra-
joilla, kuinka kauan voidaan 
puhua hyvin säilyneestä 1800-
luvun puutalokaupungista. 
Wanhan Raahen matkailulli-
nen potentiaali on vihdoin 
tunnustettava, ymmärrettävä 
ja alue rauhoitettava niin, että 
sillä on alueena säilymisen 
mahdollisuus. Wanha Raahe 
on otettava kaupungin mat-
kailustrategiassa saariston 
ohelle ykköskohteeksi. Wan-
han Raahen pitää näkyä suun-
nitelmissa ja teoissa. Wan-
halle Raahelle laaditaan mat-
kailunkehittämissuunnitelma 
yhteistyössä alueen toimijoi-
den ja asukkaiden kanssa. 
Kaupungin matkailutoimea ja 
matkailuviestintää kehitetään 
toimintaa tukevaksi. Wan-
hassa Raahessa vierailee tällä 
hetkellä vuosittain vähintään 
60 000 - 80 000 vierailijaa. 
Tämä määrä on mahdollista 
tuplata ilman, että asukkaiden 
elämä häiriintyy. 

 

Wanhan Raahen säilyminen 
kiinnostavana kokonaisuutena 
matkailijoille.  

Kokonaisuuden toimivuus, 
yrittäjät ja kaupunki. 
Palvelujen helppo saatavuus, 
ei laiteta paikkoja kiinni par-
haan sesongin aikana. Esim. 
museot! 
Uutta pienyritystoimintaa 
Wanhaan Raaheen, esim. 
Kauppakadulle. 

 

Ei lähdetä tavoittelemaan tuu-
lia ja taivaita tai megaspek-
taakkeleita, vaan ammenne-
taan siitä, mitä meillä jo on. 
Raahessa matkailijoita viehät-
tää nimenomaan tämä Raahe 
sinänsä, sen puukaupunki, 
puistot, museot ja yleinen at-
mosfääri. Mahdollistetaan 
esim. museokohteiden auki-
olot sesonkiaikaan. 

 

Vanhan kaupungin yleisilmeen 
kohentaminen. 

 

Luovien alojen kehittäminen 
alueen vetovoimaksi.  

 

Vanhojen kiinteistöjen ja ym-
päristön kunnostaminen, käsi-
työläisyyden edistäminen, pu-
tiikkien kehittäminen, ohjel-
mapalveluiden kehittäminen, 
taiteilijaresidenssitoiminta 

 
Toimintaedellytysten paranta-
minen kunnostamalla kaupun-
gin omistamat tai kaupungin 
hallinnoimat vanhat raken-
nukset, korjausrakentamis-
neuvojan palkkaaminen autta-
maan talonomistajia kunnos-
tushankkeissa (tiedon jakami-
nen, rahoitusavustusten 
haussa auttaminen jne.). 

 

Voisi olla hyvä lähteä liikkeelle 
kausiluontoisesta/sivutoimi-
sesta yrittäjyydestä. Kesäai-
kana liikkeellä enemmän ulko-
paikkakuntalaisia ja myös pai-
kalliset aktivoituvat loma-ai-
kana käyttämään pieniä pai-
kallisia palveluja. Käytännössä 
kausiluontoisuus tarkoittaisi 
usein sivutoimista yrittäjyyttä 
ainakin alkuun ja tällaisten toi-
mijoiden löytäminen on oma 
haasteensa. Kausiluontoinen 
yrittäjyys on erittäin haasteel-
lista ja siksi tavoitteena tulisi-
kin olla, että kaikesta yritystoi-
minnasta voisi kehittää koko-
aikaista ja ympärivuotista toi-
mintaa. 

Majoitusyrittäjyyden kasvatta-
minen alueella tukee yrittä-
jyyttä ja matkailun kehittä-
mistä. Hotelleista poikkeavat 
majoitusmahdollisuudet tun-
tuvat kiinnostavan useita mat-
kaajia ja alueella kesän aikana 
sukuloimassa käyviä. " 

 

Mitä tehdä Raahessa, kun mu-
seot on nähty ja vanhan Raa-
hen kadut kävelty läpi? Tai 
kun sataa vettä eikä saaristo-
risteily houkuta? Lisää toimin-
taa ja nähtävää, joka houkut-
telee tulemaan Raaheen uu-
destaan ja uudestaan. 

 

Liikekiinteistöihin toimintaa: 
kahvilaa, ruokaravintolaa, kä-
sityöläisyyttä (valmistus ja 
myynti samassa tilassa), vuok-
rattavia kokous ja juhlatiloja. 



Ennakkokysymykset ja niihin annetut vastaukset 
Mitkä ovat mielestäsi keskeiset Wanhan Raahen elinkeinotoimintaan ja mat-
kailuun liittyvät kehittämistavoitteet? 
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Pieniä erikoisliikkeitä, joiden 
vuokrataso maltillinen (kau-
punki voisi tukea vuokralaista, 
jos toiminta täyttää wanhan 
kaupungin liiketoiminnalle 
asetetut ehdot)  

Tyhjien kiinteistöjen tilanteen 
kartoittaminen.  

Liikkuminen sujuvammaksi 
sekä autolla että kävellen.  

Kaupungin matkailunkehittä-
miskeskuksen fyysinen toimi-
piste Wanhan Kaupungin alu-
eelle ja aukioloajat turisteja & 
kaupunkilaisia palvelevaksi; 
kesällä aukiolo iltaan ja viikon-
loppuisin.  

 

Tyhjät rakentamattomat teol-
lisuustontit käyttöön - enem-
män markkinointia, huomioi-
den hintojen edullisuus, asu-
misen edullisuus, palvelutar-
jonta, vielä kohtuullinen vero-
prosentti, hyvät koulutusmah-
dollisuudet, päivähoito- ym. 
palvelut hyvällä tasolla. 
Raahen merellisyyden tarjo-
amien mahdollisuuksien hyö-
dyntäminen nykyistä enem-
män ja näyttävämmin. 

 

Kysymyksenasettelu on tar-
peeton eikä vastausten sisältö 
muutu sillä, että kaupungin 
organisaation eri osat vuoro-
tellen kysyvät samaa asiaa. Ta-
voitteita on määritelty useissa 
selvityksissä ja työryhmissä 
70-luvulta lähtien. Vuosina 
2018-2019 pyörää keksittiin 
jälleen uudelleen kaupungin 
Vanha Raahe -työryhmässä ja 
Perinnemestari -hankkeessa, 
jälkimmäiseen kirjattiin myös 
asukaskyselyn tulokset. Suo-
sittelen tutustumista näiden 

hankkeiden jo olemassa ole-
viin raportteihin ja asukasky-
selyihin. 

 

Keskustan ulkoiset alueet vai-
kuttavat kokonaisuuteen — 
enemmän näkyvyyttä 8-tieltä: 
on tarve keinolle viestiä ulko-
paikkakuntalaisille ja uteliaille 
ohikulkijoille dynaamisesti ku-
vin/videoin, millaiset maise-
mat, ympäristö ja tapahtumat 
vähän matkan päästä 8-tieltä 
vallitsee. (esim. LED-näyttö; 
vähintään torni, jossa perus-
palveluiden nimiä) 

Raahen portin tulevaisuus: 
onko sen eteen kehitteillä jo-
tain? Yrityselämä näivettyy, 
jos vain paikalliset/seutukun-
talaiset käyvät Raahessa kau-
passa. 8-tien varressa sijaitse-
viin yrityksiin on ohikulkijoille 
matalampi kynnys, kuin kilo-
metrin päässä sijaitseva kaup-
pakeskus, jonka palveluista ei 
kerrota jo 8-tiellä. 

Raahen kaupungin tyhjillään 
olevien kiinteistöjen valjasta-
minen esim. yrityskäyttöön: 
vanhoja, historiallisestikin ar-
vostettuja ja uniikkeja tiloja, 
jotka tosin vaativat joskus laa-
jojakin saneerausinvestoin-
teja, jotka taas luovat korkean 
kynnyksen perustaa yrityksiä. 
Voiko kaupunki tulla jotenkin 
vastaan aloituskustannuksissa, 
esim. ei pyytää kohteista lii-
kaa, tai alentaa suojelukohtei-
den saneerauskustannuksia 
jotenkin? Yksityiset säätiöt ja 
Museovirasto tulevat vastaan 
hieman, mutta vain jos kiin-
teistö on suojelukohde. Kiin-
teistöjä aiottiin listata myyn-
tiin jo vuoden alussa, mutta se 
jäi toteuttamatta. 

Yllä mainittu 8-tien näkyvyy-
den parantaminen rohkaisisi 

yleensä ottaenkin yrittämään 
tuomalla tervettä vilkkautta ja 
uutta kysyntää Raaheen. 

Viehättävä Wanha Raahe ei 
vedä jostain syystä pienimuo-
toisiakaan palveluita (ruoka-
kauppoja, ravintoloita, kan-
gasliikkeitä, kirjakauppoja, va-
lokuvaamoja, kahviloita [mo-
nikossa], elokuvateatteria, 
nuoria designereitä ...), vaan 
uudet yritykset perustetaan 
Yritysperän, Oulunväylän ja -
tien ikääntyneisiin ja/tai huo-
nosti erottuviin aaltopeltira-
kennuksiin. Lienevätkö uuden-
kin keskustan kiinteistöjen 
vuokrat liian kalliita tai koot 
liian isoja uusille pienyrittä-
jille? Laivurinkadulla on tyhjiä, 
mutta valtavan suuria kauppa-
tiloja vuokrattavana. 

Yrittäjyyden levittämistä kes-
kustasta pohjoiseen: Jos piir-
tää viivan Maa-Fantista Kyl-
mäniemen ja Vilpunkankaan 
kautta aina Ruottaloon asti, ja 
kauemmaksikin, ei löydä sen 
pohjoispuolelta esim. elintar-
vikemyymälää tai ruokakaup-
paa ennen Pattijokea. Kes-
kusta-alueen pohjoispuolella 
ei jostain syystä ole lainkaan 
hyödynnetty kilpailutonta ym-
päristöä (lähimailla ei yhtä-
kään kilpailijaa esim. ruoka-
kaupalle, kioskille, ravinto-
lalle...). Siellä kuitenkin sijait-
sevat useat nousevat asuin-
alueet (Pikkulahti, Kylmä-
niemi, Ruottalo...). Palvelui-
den levittyminen tasaisemmin 
aktivoisi myös niiden välillä 
tällä hetkellä sijaitsevaa Van-
haa Raahea. 

 

Tuoda Raaheen rahaa hyödyn-
tämällä sen vahvinta pääomaa 
eli vanhaakaupunkia. 
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MILLÄ TOIMENPITEILLÄ WANHAN RAAHEN KEHITTÄMISTAVOITTEITA TULISI 
EDISTÄÄ?  

 

Hyödyntämällä Wanhan Raa-
hen kulttuurihistoriallista ra-
kennuskantaa, sitä pieteetillä 
ja valtakunnallisesti arvokasta 
aluetta kunnioittaen, Wanhan 
Raahen helmeä hioen, sen ar-
voja ja ainutlaatuisuutta ko-
rostaen. 

 

Kaupunki laatii Wanhaan Raa-
heen aluetta oikeasti suojele-
van kaavan ja jatkossa OHJAA 
rakennusten korjaamista TIU-
KASTI niin, että kulttuurihisto-
rialliset arvot säilytetään. Kau-
pungin tehtävänä on ohjata ja 
valvoa korjaustoimintaa. Yrit-
täjät yrittävät ja kehittävät yri-
tystoimintaa ja palveluitaan 
alueella. Kaupungin tehtävänä 
on markkinoida matkailua ja 
matkailupalveluita ja -koh-
teita. Kaupunki kunnostaa 
omistamansa rakennukset tai 
pitää edes niistä huolta niin, 
että ne näyttävät asiallisilta. 
Yritykset hankkivat toimitiloja 
ja kunnostavat ne entisöi-
mällä. Wanhan Raahen mat-
kailunkehittämissuunnitel-
massa määritellään tavoitteet, 
toimenpiteet ja työnjako. Tar-
vitaan muutakin kuin mainos-
lauseita. Alueen pitää oikeasti 
olla arvokkaasti hoidettu. 

 

Kaupungin sitoutuminen van-
han kaupungin kehittämiseen 
myös taloudellisesti, yrittäjien 
tukeminen. 

 

Varaamalla kaupungin budjet-
tiin rahaa Vanhan Raahen ra-
kennusten kunnostamiseen ja 
korjausrakennusneuvojan 
palkkaamiseen. 

 

Pieniä puoteja 

 

Pekkatorin ympäristö olisi 
luontevin paikka keskittää 
alussa erilaista kaupallista toi-
mintaa ja rakentaa siihen 
esim. historiallinen toimin-
taympäristö. Toki ympäristö 
rakennuksineen on sitä jo nyt, 
mutta pienillä "koristeluilla" 
sitä voisi korostaa, kuten koko 
Wanhan Raahen aluetta. Tien-
viittoja, kylttejä, opastauluja, 
talojen historiasta kertovia 
plakaatteja seiniin suomeksi 
ja/tai raaheksi jne. 

Pitäisi keksiä keino, jolla julki-
nen sektori voisi tukea riittä-
västi aloittavaa yritystoimin-
taa kilpailua häiritsemättä. 
Esimerkiksi tila-asioissa voisi 
olla mahdollista miettiä uusia 
toimintatapoja. Ongelmana 
taitaa tällä hetkellä olla mm. 
se, että kaupunki haluaa 
myydä kiinteistöjään, mutta 
ne eivät sellaisenaan käy kau-
paksi.  

Kaavoituksen yhteydessä var-
masti tarkastellaan myös lii-
kenneasioita ja olisikin aika 
kuunnella yrittäjiä ja ajatella 
asioita kaupungissa vieraile-
vien osalta. Useat yksisuuntai-
set tiet tulisi laittaa tarkaste-
lun kohteeksi, sillä niillä on 
merkittävä vaikutus yritysten 

sijoittumiselle ja löydettävyy-
delle. Jos esim. Vohvelihuo-
neen ohi ulkopaikkakuntalai-
nen ajaa vahingossa ensin ohi, 
niin voi olla hankala löytää ta-
kaisin. Varsinkin jos ei hoksaa 
kääntyä heti seuraavasta oike-
alle. :) 

 

Tarvitaan jokapäiväistä nähtä-
vää (ei siis vain tapahtumia): 
pieniä putiikkeja, gallerioita, 
käsityöläispajoja, tekemistä 
lapsille. Kaiken ei tarvitse olla 
vanhanaikaista ja mukaan 
mahtuu vaikka VR-maailmat 
tai maauimala Vesipekan taka-
pihalle. Kirjoitin muistiin tä-
män kesän vierailijoiden kom-
mentteja: Eräs matkailija etsi 
iltaruokapaikkaa Wanhasta 
Raahesta. Toinen haaveili löy-
tävänsä puukontekijän pajan. 
Kolmas kyseli hyviä vanhojen 
tavaroiden kauppoja. Neljäs 
kaipasi museolta mukaan saa-
tavaa karttaa, johon olisi mer-
kitty kaikki näkemisen arvoi-
nen Raahessa. 

 

Kiinteistöjen (liike ja asuin) ri-
peä kunnostaminen. Helpot-
taa yritystoiminnan aloitta-
mista ja lisää kiinnostavuutta.  

Katujen muuttaminen kaksi-
suuntaiseksi ja jalkakäytävien 
kunnostaminen yhtenäiseksi 
kaupungin toimesta esim. ki-
veyksellä mikä sopii wanhaan 
kaupunkiin.  

Kauppakadun muuttaminen 
liikehuoneistokeskitymän 
(Wanha apteekki jne.) kävely-
kaduksi malliin Wanha Por-
voo. 
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Yritykset järjestävät kommuni-
koinnin 8-tielle, mutta kau-
punki tekee aloitteen ja avaa 
keskustelun: kaupungilta lupa 
maankäytölle ja suunnitelma-
ehdotus, joka toteutetaan yh-
dessä yritysten rahoituksen 
kanssa. Tiedän, ettei kaupunki 
maksaisi LED-näyttöjä tms., 
mutta rahoitus saattaa löytyä, 
jos halua löytyy. 

Sama tyhjillään olevien kiin-
teistöjen kanssa: niitä voisi ak-
tiivisesti kaupata (ei ainoas-
taan listata myytäväksi) suun-
nittelemalla niille esimerkki-
käyttöä (jollakulla olisi niille 
orastava visio tai käyttöehdo-
tus; vrt. Seminaarin saunan 
vasta valmistunut suunni-
telma [http://www.sallamaa-
ria.com/seminaarin-
sauna.html]. Voisiko kaupunki 
hyödyntää tätä, ja ottaa tästä 
edes osin mallia muiden kiin-
teistöjensä kauppaamiseksi? 

Keskustan pohjoispuolen ja 
Wanhan Raahen yrityksettö-
myys: onko alueella kaava-
lupia yritystoiminnalle? Sel-
laistakin kannattaa kaupata 
aktiivisesti tiedotusvälineissä. 

 

Suunnitelmallisella työllä ja 
kulttuuristrategialla. 

 

Eri toimijoiden yhteistyön li-
sääminen, yhteinen tavoite ja 
askelmerkit kehittämiselle, ra-
hoituskanavien laaja hyödyn-
täminen, Unescon maailman-
perintökohteeksi 

 

Vahvistaa jo olemassa olevia 
ominaisuuksia ja palveluita. 
Luoda yhteishenkeä eri toimi-

joiden kesken. Sitä toki jo on-
kin, mutta aina voi parantaa. 
Vanhan kaupungin rakennus-
ten kunnostamisesta ei ole ai-
nakaan haittaa. Vanhan kau-
pungin yleisilme siistiksi (nyt 
paikoitellen aika ränsistyneen 
näköistä). 

 

Parantamalla erityisesti kaa-
vayksikön ja rakennusvalvon-
nan yleisiä toimintatapoja ja 
saamalla kehittämiskeskuksen 
johtoon ryhtiä provisiomuo-
toisella palkkiojärjestelmällä. 
Kun paikalliset yrittäjät halusi-
vat kesällä 2020 laittaa Pikku-
lahdelle kesäajaksi väliaikaisen 
saunalautan sekä ilmalla täy-
tettävän temppuradan, kau-
pungin rakennusvalvonta toi-
minnallaan esti näiden hank-
keiden toteuttamisen sen si-
jaan että olisi niitä edesautta-
nut. Vinkki valmisteluun alku-
vuodelle 2021: rohkaiskaa ak-
tiivisesti Helsingin Senaatinto-
rin kesäterassimallilla pop-up 
toimintaa Pikkulahdelle ja 
vanhaan kaupunkiin paikalli-
sille yrittäjille ja asukkaille. 
Toivottakaa yrittäjät tervetul-
leiksi tekemään Pikkulahdesta 
ja Vanhasta Raahesta elävä ta-
pahtumakeidas, väliaikaiset 
saunalautat, terassit, street 
food kojut, temppuradat, ta-
pahtumakulkueet pekanpäi-
vät, pride, koirien agility radat 
jne. sallittu. Helsingin kaupun-
gilla on käytössä kevyempi ns. 
Z-lupa, joka on toimenpide- ja 
rakennuslupaa helpompi pro-
sessi. Hellittäkää hetkeksi 
kontrollifriikkien pakonomai-
sesta normiriemusta. 

 

Panostuksen tarkempaa koh-
dentamista. Milloin pitää kaik-

kien olla saavutettavissa, aktii-
visia. Resurssit tähän sesonki-
aikaan (kesä) suurimmillaan.  

Pois virkamies-mentaliteetti 
heinäkuun osalta! 

Kaupungin palvelut heikoim-
millaan!!! 

 

Markkinointia ja "bensmark-
kausta" nykyistä enemmän, " 
ei pyörää tarvitse toista kertaa 
keksiä". 

 

1) Vanhaankaupunkiin turis-
tille lisää rahankäyttömahdol-
lisuuksia. Esim. toinen kahvila 
vanhankaupungin pohjoispää-
hän. Kahvilassa ei tarvitse 
välttämättä olla tuoreleivok-
sia. Viipurissa on pikku kahvila 
jossa valikoimassa vain muo-
viin pakattuja hyvin säilyviä 
rinkeleitä ja kahvia. Toimii, 
kun sisustus on nostalginen. 
Turisti pääsee istumaan ja ves-
saan. Langin kahvila ja sen 
myytävät tuotteet ovat maini-
oita, mutta "kiertelyyn" turisti 
tarvitsee pari avointa ovea 
joista käydä sisään (kahvila, 
käsityömyymälä tms.) Mielel-
läni käyttäisin rahaa johonkin. 
Jytyn ikkunassa on kivoja käsi-
töitä, mutta aukioloaika on ra-
jattu.  

2) Penkkejä vanhankaupungin 
kanavanpuoleiseen päähän. 
Pitää päästä istumaan välillä.  

3) Bussiyhteydet kuntoon si-
ten että Oulusta pääsee kesä-
tapahtumiin viikonloppuna 
aamulla ja illaksi takaisin (klo 
21 Raahesta lähtevä bussi). 
Tänä kesänä ei ole päässyt. 
Vai onko tarkoitus houkutella 
vain autolla matkaavia turis-
teja?  
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4) Tapahtumat ovat ok mutta 
itselleni ne eivät ole syy tulla 
Raaheen. Katselen vanhaakau-
punkia omaan tahtiin. Minuun 
vetoaa sen hiljaisuus, vanhat 
talot, raahenkoirat ikkunoissa, 
juorupeilit. Toisaalta tykkään 
kyllä myös Raahen kauppaka-
dusta. Se on oikea kauppa-
katu, jollaisia kotikunnassani 
Kempeleessä ei ole. Myös 
Puisto kauppakadulla on kiva.  

5) Raahen nettisivujen etusi-
vulta ei mitenkään näy, että 
kyseessä on merkittävä puuta-
lokaupunkinähtävyys. Luon-
nosta puhutaan ja sivun värit 
ovat räikeät. Meri on raahelai-
sille tärkeä, mutta tuleeko tu-
risti meren takia? Oulussa on 
omakin meri, samoin Helsin-
gissä on upeita omia merikoh-
teita.  

6) Matkailu-osio voisi olla kun-
nan nettisivuilla helpommin 
löydettävissä. Virossa on 
helppo nettipuusto: Matkaili-
jalle, sen alla Majoitus, sen 
alla linkkilista kaikista maja-
paikoista, myös niistä jotka ei-
vät ole mukana hotellihaku-
palveluissa. Nuoret löytävät 
nettisivuilta mitä haluavat, 
mutta myöhäiskeski-ikäisillä 
on eniten rahaa, heitä kannat-
taa houkutella visiitille.  

7) Teoriassa turisti voisi ensin 
katsoa vanhaakaupunkia ja 
sitten mennä kauppakadulle 
ostoksille, mutta käytännössä 
hän väsyy vanhassa kaupun-
gissa, kun ei pääse istumaan ja 
pysähtymään välillä ja menee 
hotelliin lepäämään.  

8) Soveliuksen taloon olisi kiva 
päästä. 

9) Jos vanhaankaupunkiin on 
vaikea saada matkamuisto-
myymälä tms. kun kyseessä 

on asuinalue, niin myös kaup-
pakadun seudulla voisi olla 
joku nostalginen kaupustelu-
piste/kahvila, jossa hyödyn-
nettäisiin täysillä Raahe-nos-
talgiaa. Voisiko se olla vaikka 
etuseinältään kuten vanha 
puutalo. Ottakaa meiltä 
Raahe-nostalgikoilta rahat 

pois 😊. Isot suurmyymälät on 
joka kaupungissa omansa, ei 
kukaan niitä tule katsomaan. 
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MILLAISENA NÄET ERI TOIMIJOIDEN ROOLIT KEHITTÄMISTOIMISSA? KUKA 
ON MIELESTÄSI TOTEUTUSVASTUUSSA?  

 

Kaupungin omistamien raken-
nusten osalta, kaupungin tulisi 
korjata omistamiaan raken-
nuksia niiden arvon mukai-
sesti. Kun rakennukset kun-
nostettu, niin niitä voitaisiin 
edullisella vuokralla vuokrata 
pienyrityksille, jotta Wanha 
Raahe saataisiin palvleuja li-
säämällä eläväksi. 

Yksityisten rakennusten omis-
tajien tulee korjata omistami-
aan rakennuksia niiden arvoja 
kunnioittaen, kuhunkin raken-
nukseen sopiva käyttötarkoi-
tus huomioiden, joko omaan 
käyttötarkoitukseen tai sitten 
vuokrakäyttöön/ tai myyntiin. 
Rakennukset eivät saa jäädä 
tyhjilleen eikä rapistumaan. 

 

Kaupunki suojelee aluetta. 
Yrittäjät yrittävät ja kehittävät 
yritystoimintaansa ja palvelui-
taan. Kaupungin tehtävänä on 
markkinoida matkailua ja mat-
kailupalveluita ja -kohteita ja 
luoda toimintaedellytyksiä. 
Kaupungin matkailutoimen 
tehtävänä on hankkia näky-
vyyttä ja edistää kaikin keinoin 
toimijoiden välistä yhteistyötä 
hyvässä hengessä. 

 

Yrittäjät hoitavat suurimman-
osan matkailusta. Kaupungin 
tulisi pitää huolta arjen suju-
misesta kesällä. Ei sulkeutua. 
Esim. matkailupuoli??? Missä 
vastuuhenkilöt? 

Kaupungin tulisi pitää huolta, 
ettei lupamenettelyssä, raken-
nusvalvonnassa anneta tuhota 

loppujakin Wanhasta Raa-
hesta. Olisi tarve asiantunte-
mukselle osata vaatia raken-
nusten arvon ja tyylisuuntien 
mukaiselle korjaamiselle.  Ra-
kennusteknisten määräysten 
oikeanlaista soveltamista van-
hoihin rakennuksiin niin, ettei-
vät ne nykymääräysten vuoksi 
mätäne pystyyn. Nyt koko-
naisuus on uhattuna, koska ta-
lot saavat näyttää miltä vain. 
Arkkitehtoonisia sekasikiöitä 
uudisrakennetaan! Vaadittava 
korkeaa arkkitehtoonista sopi-
vuutta vanhaankaupunkiin. Ei 
kulissitaloja, joissa kadulle 
päin on kulissiseinät, vaan ko-
konaisuutta joka sopii Wan-
haan Raaheen.  

Voiko omistajia velvoittaa pi-
tämään rakennuksia kun-
nossa?  Tahallista ""mädättä-
mistä"" käytetään tuhoami-
seen. 

Kauppakadun elävöittäminen? 
Omistajien, yrittäjien ja kau-
pungin yhteishanke pienten 
liiketilojen elävöittämiseksi. 
Esimerkiksi kesäsesongin 
ajaksi toimintaa? 

Samoin kaikki museot joka 
päivä auki kesä- heinä- elo-
kuussa! 

 

Nettisivut ja markkinointi: 
kunta. 

 

Yksityiset kiinteistönomistajat, 
yrittäjäyhdistys, yrittäjät ja 
kaupunki. Kaupungin vastuulla 
hoitaa RIPEÄSTI vastuullaan 
olevat asiat kuntoon (liikenne-
järjestelyt, katujen kunnostus 
jne.) 

Kaikkien osapuolien olisi ym-
märrettävä, että wanhan kau-
pungin vetovoiman avulle saa-
daan buustia myös muualle. " 

 

Kaupunki tai kaupungin val-
tuuttama taho tulisi olla vas-
tuussa kaupungin kokonaisval-
taisesta kehittämisestä: suun-
nitelmallisuus, strategiatyö 
sekä taloudellinen mahdollis-
taminen. Kaupungin tulisi 
huomioida paremmin kolmas 
sektori ja paikalliset ammatti-
taiteilijat toiminnassaan. Nyt 
toiminta vain kaupungin toi-
mien kehittämistä, ei taiteen 
elinkeinon kehittämistä.  

 

Tässä näkisin tärkeässä roo-
lissa seudullisten yrityspalve-
lujen ja matkailutoimijoiden 
asiantuntemuksen pienten yri-
tysten tukena. Vieläkö tähän 
tarkoitukseen olisi saatavissa 
jokin hyvä hanke, jolla uutta 
yritystoimintaa saataisiin pot-
kittua käyntiin. 

Kaupungin matkailumarkki-
nointi-ihmiset voisivat kerätä 
erilaisia muualla toteutettuja 
ideoita nykyisten ja mahdollis-
ten uusien yrittäjien käyttöön 
mietittäväksi, josko niitä voisi 
jotenkin soveltaen toteuttaa 
omassa yritystoiminnassa. 
Ideapankki, josta ideoita saa 
lainata vapaasti." 

 

Kaupunkiorganisaatio ja yrit-
täjät sekä kolmannen sektorin 
toimijat yhteistyössä. 
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Wanhan Raahen asukkaat 
ovat ratkaisevassa roolissa ti-
lojen tarjoajana ja elävöittä-
vän toiminnan mahdollista-
jina. Kaavoituksen tulisi jous-
taa luoviin ratkaisuihin, jos 
esim. puolikas tonttia halu-
taan myydä tai tontteja yhdis-
tää. Vuokraus toki onnistuu 
nytkin. Kesäksi pihapiireihin ja 
tyhjillään oleviin sivuraken-
nuksiin pitäisi saada käsityöläi-
siä, myymälöitä, hoitoloita, 
ruokapaikkoja, lasten kurs-
seja/kerhoja jne. Löytyykö täl-
laisia tekijöitä Raahesta vai pi-
tääkö etsiä kauempaa? Proto 
ry Oulussa tuntee laajasti poh-
jois-pohjalaisia tekijöitä ja toi-
mijoita. Voisiko Koulutuskes-
kus Brahen rakennus- ja sisus-
tuspuolta hyödyntää talojen ja 
pihapiirien kunnostuksessa ja 
somistuksessa uuteen käyt-
töön? Voisiko kaupunki alussa 
koordinoida toimijoita yhteen 
ja vaikka taata vuokran mak-
sun, jollei käsityöläisellä 
kauppa käy? Matkailijoiden 
saapumista edesauttaisi juna-
yhteys Oulusta (ja etelästä?). 
Matkailumainonnalla voisi 
houkutella myös Oulun loma-
norjalaisia (kuulemma tänä 
kesänä erityisen paljon). Sai-
siko Raahe BättreFolkista 
etelä-suomalaisia matkailijoita 
tarjoamalla Vihannin junalta 
Raahen kautta lauttayhteyden 
Hailuotoon? Kaikki raahelaiset 
ovat ideointi- ja liikkeellepa-
novastuussa. Wanhan Raahen 
asukkaat ovat uuden toimin-
nan konkreettisia mahdollista-
jia. 

 

Rakennusten omistajat/vuok-
raajat 

 

Näillä työpajaan kutsutuilla ta-
hoilla on käsissään "Raahen 
kaupungin pelimerkit", pitää 
osata puhaltaa yhteen hiileen 
ilman kateutta ja pienetkin 
ideat tulisi hyödyntää.  Viime 
kädessä vastuu on kaupungin-
valtuustolla ja valmistelu kau-
punginhallituksella ja lauta-
kunnilla, unohtamatta vastuu-
virkamiehiä, kaupungin ylintä 
johtoa myöten. 

 

Kaupungin ei tarvitse välttä-
mättä kustantaa kaikkea kehi-
tystä, mutta aktiivinen, jous-
tava ja innostunut ote alueen 
yrittäjiä ja muita kehittäjiä 
kohtaan tilahallinnan, maan-
käytön ja kaavoituksen puo-
lelta saattaisi nostaa esiin 
uutta tarmoa ja haudata paik-
kakunnalla vallitsevan pessi-
mismin kehitystä kohtaan. 
Kaupunki esim. käytännössä 
luopui Iso-Kraaselin luotsitu-
vasta, ja nyt motivoitunut yrit-
täjä kehittää palveluita sen 
ympärille rakennuksen perus-
korjauksesta puhumattakaan. 

Ihmisillä riittää visioita, jos val-
litseva tahtotila edistää luo-
vuutta. Jäljellä on vielä useita 
vastaavanlaisia upeilla pai-
koilla sijaitsevia kiinteistöjä, 
joille on olemassa luovaa käyt-
töä, mikäli kaupunki etenee 
niiden myymisessä. Kun kau-
pungin näkyvyyttä vielä paran-
netaan päätien varrella (ei ai-
noastaan somessa), luodaan 
sille vakaa "pulssi", jonka roh-
kaisemana paikallinen luovuus 
pääsee toteuttamaan itseään. 

 

Raahen kaupungilla vetovas-
tuu ja koordinointivastuu, eri 
toimijoiden työpanosta tarvi-

taan (yrityspalvelut, yhdistyk-
set, asukkaat), asukkaiden si-
toutuminen tärkeää. 

 

Kaupungilla on vastuu pitää 
omistamansa rakennukset 
edustuskuntoisina ja antaa tu-
kea, apua ja kannustusta yrit-
täjille ja tavallisille talonomis-
tajille, jotta Vanha Raahe py-
syy elinkelpoisena, houkutte-
lee matkailijoita ja sitä kautta 
yritystoimintaa. 

 

Kuten edellä sanoin, yhteis-
työllä saamme parhaan tulok-
sen aikaan. Tämä ei ole vain 
kaupungin asia eikä myöskään 
vain yrittäjien asia. 

 

Kysymys on yhtä pitkä kuin le-
veäkin. Kaupungin rooli on 
yleiset lakisääteiset toiminta-
edellytykset kuten kaavoitus, 
luvat ja perusinfra. Yritykset 
vastaavat yritystensä toimin-
nasta, yksityiset kiinteistöis-
tään, eikä kaupungin pitäisi 
kantona kaskessa aiheuttaa 
turhaa byrokratiaa. Kaupungin 
pitäisi myös ryhdistäytyä Van-
hassa Raahessa omistamiensa 
rakennusten asianmukaisessa 
kunnossapidossa. Kehittämis-
toimissa positiivinen askel 
eteenpäin olisi edetä seminaa-
reista ja työpajoista käytän-
nön hankkeiden toteutukseen. 

PS. Toivottavasti tilaisuuden 
taukotarjoilut katetaan tällä 
kertaa muualle kuin Seminaa-
rin yli 100v vanhan Steinway-
flyygelin läheisyyteen. Kevään 
Kaupunginlahdenrannan kaa-
vatilaisuudessa kahvit kaatui-
vat vanhan arvosoittimen 
päälle ja osa kahvista lirisi 
soittimen sisälle koneistoon. 

 




