
RAAHEN OSALLISTUVASSA BUDJETOINNISSA 4.2.-6.3.2022 ANNETUT EHDOTUKSET PERUSTELUINEEN 

 

 EHDOTUS EHDOTUKSEN PERUSTELUT 

 Palkataan ammattitaitoinen ohjaaja Raaheen Raahe-

opiston kudontatiloihoin touko/kesä-elokuuksi. Ohjaaja 

laittaa loimet, opastaa kutojia ja auttaa 

ongelmatilanteissa. Peritään kutojilta pieni 

vuorokausimaksu ja maksu loimista, kuten 

käsityökeskuksetkin tekevät. Tiedotetaan asiasta 

monikanavaisesti, jotta kudonnan harrastajat saavat 

tiedon tällaisesta mahdollisuudesta. 

Käsityökeskuksen toiminta Raahessa loppui vuosia sitten. Täällä ei ole mahdollisuutta 

kutoa mattoja muuten kuin Raahe-opiston kursseilla. Ne ”urakkaluonteisina” eivät 

sovi monillekaan työssäkäyville. Käsityökeskusken tilat ja kangaspuut ovat touko-

elokuussa melkeinpä tyhjän panttina. Olisi ekologista käyttää tiloja ja laitteita 

kesäaikaankin. Samoin olisi ekologista kierrättää ihmisten vanhoja vaatteita 

matonkuteina mattoihin. Samalla saataisiin Raahen mahdollisuus harrastaa kudontaa. 

 Pattijoelle kuntosali  Pattijoelta puuttuu kuntosali 

 Raahen keskustaan elokuvateatteri  

 5tuhatta tolppa-amppeleihin ja kukkiin Kirkkokadulla 

(puutarhurilla on valmis suunnitelma), 10t 

ulkoliikuntapaikoille 

Kaupungin viihtyisyyden ja ulkoilumahdollisuuksien parantaminen 

 15t penkkeihin puistoihin ja Pikkulahden rantalenkin eri 

puolille, 

 

 10t ulkoliikuntapaikoille  

 1) Osan määrärahasta voisi käyttää Pattijoella 

Pattijoentien ja Rivitien/Ollilantien risteyksessä 
Pattijoentien ylittävän suojatien hidastekorotuksen 

tekemiseen.  

1) Tässä hidastetöyssyasiassa on kysymys ihmisten turvallisuuden parantamisesta, 

koska Pattijoentiellä on tuolla kohdalla jonkin verran suoraa niin jotkut ylittävät 
reilusti nopeusrajoituksia ja talvisin kaahaillaan ja luirutellaan laidasta laitaan. 

Pattijoentiellä on noilla paikoilla useita risteyksiä ja suojateitäkin Pattijoentien yli ja 

vaikka alueella on paljon jalankulkuliikennettä (myös mm. viereisissä rivitaloissa 

asuvia vanhuksia ja läheisyydessä asuvia lapsia ja kun esim. Harakkamäen koulukin on 

lähellä ja koululaisia liikkuu usein Pattijoentien yli), niin siitä huolimatta jotkut 

hurjastelevat tarpeettoman usein Pattijoentietä ja ehkä hurjastelu on nimenomaan 

helpompaa siksi, kun siinä on jonkin verran suoraa juuri tuossa Rivitien ja Ollilantien 

risteyksen kohdilla ja sitten tullaankin Pattijoentien ja Sipolantien risteykseen, jossa 

on suojatie Pattijoentien mutkassa ja varsinkin valtatie 8:n suunnasta Pattijoentietä 

lujaa ajavat sitten jarruttelevat aika tavalla ennen tuota Sipolantien risteystä ja 
erityisesti talvella liukkaalla se on vaarallista. 

 2) Osan määrärahasta voisi käyttää entisen Kuuselan 
nuorisotalon purkamiseen.  

2) Entisen Kuuselan nuorisotalon purkaminen on mielestäni erittäin ajankohtainen 
Raahen kaupungin asia, koska tyhjillään vuosikausia ollut ja todennäköisesti 



korjauskelvottomaksi todettu rakennus on joutunut vuosien mittaan erittäin mittavan 
ja pitkäaikaisen tyhotyön kohteeksi ja jatkuvasti vuodesta toiseen sinne 

murtaudutaan aina uudelleen, eikä tuollaiselle rakennukselle ole mielestäni mitään 

järkevää käyttöä näkyvissä, jos se on kerran todettu jo korjauskelvottomaksi ja 

tuhotyön tekijät ovat sen särkeneet niin ulkoa kuin sisältäkin. Rakennuksen 

mahdollisimman pikainen purkaminen olisi erittäin tärkeää sen vuoksi, että sillä 

ennalta estettäisiin tuhotyöntekijöiden pahin mahdollinen tuhotyö, eli rakennuksen 

polttaminen ja samalla ennalta estettäisiin siitä aiheutuvat mahdolliset vahingot, 

koska rakennus sijaitsee Kuuselan mäen reunalla ja vieressä on paljon puita ja 

metsäpohjaa ja vieressä on suuri omakotitaloaluekin.  

 3) Osan määrärahasta voisi käyttää Raahen kaupungin 

omistamien kiinteistöjen pieniin pintatöihin, esim. 

ulkomaalauksiin. 

3) Mielestäni Raahen kaupungin omistamat rakennukset pitäisi olla varsinkin 

päällepäin hyväkuntoisen näköisiä ja niin kuin me kaikki tiedämme ja voimme omin 

silmin nähdä, niin näin ei ole ja sen vuoksi mielestäni tällaisen rahan käyttäminen 
Raahen kaupungin kiinteistöjen ainakin päällisin puolin tapahtuvaan pintaremonttiin 

kuten maalaus on erittäin järkevää ja tulokset on meidän kaikkien ja myös Raahessa 

matkailevienkin nähtävänä. Erityisesti tulee nyt heti mieleeni Pikkulahden 

uimarannan huoltorakennus, joka on ollut maalia vailla jo vuosikausia ja on aivan 

karsean näköinen päällepäin!? On aivan älytöntä, että aikoinaan niin suurella vaivalla 

ja isolla rahalla rakennettu huoltorakennus annetaan maalin osalta rapistua niin, että 

nyt jo taitaa olla niin, ettei pelkkä maali enää riitä, vaan jotain puuosia jo pitää uusia, 

kun on annettu olla vuosikausia pintamaalaukset hoitamatta ja siinä on todella hyvä 

esimerkki siitä, että kun ei tehdä sitä edullisinta uusintamaalausta, niin muutaman 
vuoden päästä sitten pitää tehdä vähän suurempaa ja kalliimpaa remonttia!? Ei siihen 

pintojen maalauksen uusimiseen mitään ulkopuolisia konsultteja tarvita tekemään 

korjaussuunnitelmia tms. Kyllä pintamaalaukset ja niiden kuntoon laittaminen pitää 

pystyä tekemään Raahen kaupungin omana työnä ja itse maalaamiseen voisi käyttää 

vaikka kesätyöntekijöiden työpanosta. Pekkatorilla on viimein aloitettu sen yhden 

rakennuksen (oliko siinä Jyty?) katon korjaaminen ja toivottavasti se rakennus tulee 

muutoinkin kunnostettua, kun se on ollut yksi erittäin ikävännäköinen ja 

huonokuntoisen näköinen rakennus ja vielä ihan Raahen paraatipaikalla. En tiedä 

omistaako Raahen kaupunki tuon kattokorjauksen alla olevan rakennuksen vieressä 

Brahenkadun toisella puolella olevan rapatun rakennuksen, joka on todella 
järkyttävän ikävän näköinen siinä Pekkatorin laidalla ja Raahen paraatipaikalla? Jos se 

on Raahen kaupungin omistama, niin sen kunnostamiseen voisi näitäkin määrärahoja 

käyttää.  



 Kaupunkikameroihin, Web- kameroihin Raahen tornitalon 
katolle, kolmeen suuntaan. 

Pieksämäellä on 5 web-kameraa: https://www.pieksamaki.fi/kaupunki-ja-
yhteystiedot/web-kamerat/kauppatori/ Porissa 24 web-kameraa: 

https://webcam.pori.fi/ Meidän Raahe on noihin kaupunkeihin verrattuna paljon 

kiinnostavampi. Meillä on saaristo, joka on Suomen kaunein. ” Raahen saaristo, 

Vuoden Retkikohde 2016, on helmi kaupungin sylissä.”: 

https://www.visitraahe.fi/raahen-saaristo Meidän Wanha Raahe puutaloalue on 

ainutlaatuinen maailmassa. Historiallinen kohde juorupeileineen ja kotiintulo-

koirineen, sekä arkkitehtuurinsa ansiosta huokuu elävää historiallista kauneutta, 

todellinen vetonaula turisteille. Ja kolmanneksi Raahen idyllinen keskusta. Nämä 

kolme kohdetta kannattaa näyttää maailmalle ylpeydellä. Turismin- ja asukasluvun 

edistämiseksi. 

 Kuntalaisille jaettaviin lasitettujen terassien valmiisiin 

kuormituslaskelmiin, polykarbonaatti / kierrätyslaseista / 
kaupallisten lasien käyttöön. 

Koska Raahessa tuulee niin paljon, että kohta ei ole kuin tuulivoimaloita ja tehdas ( 

kaikki muuttaa pois ). On aika antaa kuntalaisillekkin jotain muuta kuin keppiä, ( 
näkymä vieraille torniravintolassa on tasan tuulivoimatat ja tehdas ). Annetaan ohjeet 

turvallisen tuulensuojan tekoon, ilman kiinteistöveron muutosta. Muutenkin 

kaupunki, jossa rakennetaan vähemmän uusia asuntoja kuin puretaan vanhoja. Pitäisi 

kiinteistön verotusarvon olla nolla. 

 Oikeat juoksuportaat, leuanvetotankoja ja muita 

kehonpainotelineitä ympäri kaupunkia kevyenliikenteen 

väylille.  

Tänne tarvitaan kunnon juoksuportaat, ettei tarvi ympäryskunnissa käydä. Paikkoja 

on hiihtomajalla ja Honganpalossa sekä pienempiä ympäri kaupunkia mitä voi 

korottaa pelkän materiaalinhavun hinnalla. Leuanvetotankoja yms. On helppo ja 

nopea laittaa ympäri kaupunkia. Tuomarikoppi on liian pieni ja seinän takana on 

turhaa hukkatilaa joten pelkkä ovi parantaa tilannetta. Ulkoliikuntasalit ovat myös 

yksi iso vetovoimatekijä. Laadukas sali vetää porukkaa kauempaakin. Mutta ihan 

sama mitä teette, tehkää yksi asia kerralla kunnolla ja kysykää apua ammattilaiselta. 
Tällä perusräpeltämisellä lopputulos on niin surkea, että siitä ei ole iloa kenellekkään 

 Tuomarikoppiin ovi Tuomarikoppi on liian pieni ja seinän takana on turhaa hukkatilaa joten pelkkä ovi 
parantaa tilannetta. 

 ulkoliikuntasaleja Ulkoliikuntasalit ovat myös yksi iso vetovoimatekijä. Laadukas sali vetää porukkaa 

kauempaakin. Mutta ihan sama mitä teette, tehkää yksi asia kerralla kunnolla ja 

kysykää apua ammattilaiselta. Tällä perusräpeltämisellä lopputulos on niin surkea, 

että siitä ei ole iloa kenellekkään 

 Pingispöytiä 1-2 kpl Uimahallille hyvälaatuisia pöytiä ja mahdollisuus vuokrata hyvät mailat. 

 Moottorikelkkaurien kehittämiseen ja ylläpitämiseen Raahesta ei pääse nykyisiltä kelkkareitistöltä merelle hyödyntämään raahelaisille 

tärkeää eli raahen saaristoa. Tämä vaatisi myös raahen tekniseltä keskukselta luvat 



reitityksen tekoon. Moottorikelkkailu on kasvava urheilulaji. Jos saadaan enemmän 
virallisia reittejä myös luvaton kelkkailu vähenee. 

 Bio Huvimylly Vanha Raahe on kaupungin nähtävyys. Mutta tarvitsee myös toiminnallisia kohteita. 
Vanha tunnelmallinen elokuvateatteri toiminnassa olisi mahtava turisteille j a 

kaupunkilaisille 

 Koirapuisto Koirat ovat kasvava harrastus Raahessa. Hakotaurin koirapuisto on mahtava mutta se 

tarvii rinnalle toisen uuden, koska tila käy pieneksi. Näin korona-aikana koirapuistoilu 

on ollut hyvin turvallista ulkona sekä pieni kävely puistossa erinomaista kevyttä 

liikuntaa ihmisille ja hyvää temmeltämistä koirille. Lisäksi koirilla ja koirayhteisöllä on 

mielettömät vaikutukset ihmisten mielenterveyteen. Myös on todettava, että 

lisäpuistolla voidaan varmistaa, että useammat koirat saavat tarpeeksi liikuntaa sekä 

myös iäkkäämmillä ihmisillä on mahdollisuus pitää koira. 

 Pumptrack rata pyörille, scooteille ja skeittaajille. Niissä kunnissa missä olen käynyt koittamassa on aina nuorisoa viettämässä aikaa 

näissä paikoissa. Tervettä liikuntaa ja mielekästä tekemistä . 

 Roskakoreja koirankakoille roskille yleensä. Raahen ja vanhan Pattijoen alueella ei ole paikkoja mihin koirankakka pussit voisi 

jättää lenkityksen aikana. Harva jaksaa niitä kotiin kuljettaa, joten jätökset jäävät 

maahan. Lisäksi esim Antinkankaan koulun frisbeegolf radan alueella ei ole 
roskakoreja, joten nälkäisten pelaajien roskat ovat pitkin metsää ja tienvarsia. 

 Omena- tai kirsikkapuisto meren rantaan. 
Vaihtoehtoisesti voisivat olla myös kävelytien reunalla 

molemmin puolin. 

Kukkivat puut tuovat iloa kaiken ikäisille. Alueella otettaisiin paljon kuvia someen, 
joten Raahen näkyvyys kasvaisi entisestään. 

 Hummastinvaaran näköalalavan uusiminen Hummastinvaaran 25km kierroksen varrella, kukkulan huipulla sijaitsee 

huolestuttavan huonokuntoinen näköalalava, joka on sen verran matalakin, ettei sen 

päältä näe mäntytaimikon yli. Se tulisi purkaa ja paikalle rakentaa uusi, korkeampi 

vastaava. 

 Tokmannia vastapäätä omevan tyhjän tilan muuttaminen 

koiraharrastehalliksi 

Raahessa ei hallia ole, koiraharrastajia koronan myötä valtavasti. Pentukursseja ei 

juurikaan ole, eikä kukaan talvella osallistu, koska ei ole sisätiloja. Lähimmät hallit 

Kempeleessä. 

 Kuntoportaat entisen hyppyrimäen rinteeseen. Kiva paikka, kaupungista puuttuu edellä mainittu!! 

 Pitkiin puuportaisiin hiihtomajalla (hyviä esimerkkejä 

löytyy esim Oulu Heinäpään urheilukeskus) 

Nykyiset portaat suorastaan vaaralliset , lyhyet ja kapeat 

 Kajakkilaitureihin / uimapaikkoihin raahen saaristoon Ulkopauhan ja kallan saaren laiturit aavistuksen liian korkeita, että niistä pääsis 

helpolla kajakilla rantautuun? Saisko niiden laitureiden päähän esim. sellasen 

kajakkilaiturista tutut ponttoonit (ei varmaan paljon maksas sellanen pieni lisä. Smitin 

ja Ämmä-Äijän saareen sais huiput uimapaikat jos siitä pohjasta poistas sitä mutaa ja 



toiseen vois laittaa vähä lisää hiekkaakin. Esim. smitin eessä tämmönen ruoppaus ois 
muutenkin ihan win/win kun siinä jää monilla veneilijöillä perämoottorit ihan jumiin 

ja näin ollen auttas myös niitä.. 

 Ämmän saaren uimarannan kunnostus. Luonnon helmi pitäisi saada entiseen loistoonsa. 

 Yleisiä roskiksia lisää katujen varsille ja rannoille. Ainoastaan roskiksia lisäämällä voidaan hillitä luonnon roskaamista. 

Tapakasvatuksella ei ole tehoa, jos roskiksia ei vain ole. Tällä olisi myös työllistävä 

vaikutus. Roskisten ulkomuoto voisi olla joku kaupunkimarkkinoinnissa/matkailussa jo 

käytössä oleva teema, esimerkiksi Taskun Pooki. 

 Lasten sisäleikkipuistoon Tällainen paikka nostaisi raahen vetovoimaisuutta lapsiperheiden silmissä sekä toisi 

myös uusia työpaikkoja. Tällä hetkellä lapsille ei ole mitään leikkipaikkoja sisätiloissa. 

Keskeisellä sijainnilla saataisiin kauempana asuvat perheet piipahtamaan leikkimässä 

esim. kauppa reissujen yhteydessä. 

 Puisto kuntosaliin. Esim. Rovaniemellä oli lappset tehnyt 

jalkapallo kentän viereen aidatun puisto kuntosalin. 

Kaikille olisi mahdollista käydä kuntoilemassa ilmaiseksi. 

 Osan määrärahaa voitaisiin käyttää Pattijoella 

Sipolantieltä lähtevän ja Pattijoen rannalla kulkevan 

Eskonpolun varrella olevan Pattijoessa olevan joen vesien 

syövyttämän mutkan korjaamiseen (esim. ajamalla kivejä 

tuohon joen mutkaan, jossa vesi syövyttää joen penkkaa 
niin, että kohta tipahtaa Eskonpolkuakin jokeen). 

Pattijoen rannalla kulkeva Eskonpolku on todella paljon käytetty ulkoilureitti kesäisin 

ja myös talvisinkin, vaikka sitä ei talvella auratakaan. Eskonpolku on merkitty 

jalankulkuliikennemerkein ja se on kaupungin kunnossa pidettävä ulkoilureitti, joten 

Raahen kaupungin tulisi pitää sitä kunnossa. Olen jo kauan sitten ilmoittanut Raahen 

kaupungin palautesivulla, että tuossa Sipolantieltä lähtevän Eskonpolun ennen 
ensimmäistä siltaa on Pattijoen mutkassa joessa virtaavat tulvavedet syövyttäneet 

joen penkkaa niin, että varmaan pari metriä joen penkkaa on jo pudonnut jokeen ja 

nyt on enää noin metrin matka penkkaa jäljellä ennen kun virallinen jalankulkureitti 

Eskonpolku alkaa tippumaan jokeen, joten mielestäni tuon asian korjaaminen olisi 

ensiarvoisen tärkeätä ja nyt heti kohta tehtävällä toimenpiteellä (esim. kiviröykkien 

ajaminen joenpenkkaa vasten) voitaisiin ennalta estää huomattavasti suuremman 

korjauksen tarve, kun kohta joudutaan korjaamaan myös tuota liikennemerkillä 

merkittyä Eskonpolkua, jos se pääsee putoamaan jokeen, joka vahinko on aivan 

varmasti tapahtuva, mutta vain sen ajankohta on vielä epäselvä, että putoaako se 

jokeen tänä vuonna, ensi vuonna, vai kestääkö vielä muutaman vuoden ennen kuin 
Eskonpolku tuosta kohdin katkeaa ja putoaa jokeen. 

 monimuotoiseen puistoon Porissa on Pelle Hermannin leikkipuisto. Sen innoittamana voisi rakentaa vastaavaa 

tänne, ja kyöpelinvuorenpuistossa on siihen sopiva alue. Puistossa olisi mahdollisuus 

myös pitää kahvilaa tms. jolloin rakennusrahoja olisi mahdollisuus saada myös 

takaisin. 



 Lainattavien liikuntavälineiden hankintaan. Matalan kynnyksen liikkumista voisi helpottaa, jos tarvittavia välineitä olisi helposti 
lainattavissa esim. kirjastolta. Lainattavia välineitä voisi olla esim. pesäpallomailat, -

räpylät ja -pallot; jalkapalloja, lentopalloja, korispalloja, sulkapallomailoja palloineen, 

tennismailoja palloineen, muutamia eri kokoisia rullaluistimia suojavarusteineen, 

tavallisia luistimia, suksia monoineen ja sauvoineen jne. 

 Maafantin valaistukseen Raahe on saaristokaupunki, ja saaristoa pitäisi tuoda esille monella tavalla. 

Pikkulahden alue (saaristo) on talvella ilta-aikaan pimeä ja synkän näköinen. 

Maafantti olisi kaunis valaistuna, syksyllä ruska-aikaan, pakkasella kun puut ovat 

huurteisia ym. Jouluna myöskin. 

 Hongan palon koulun siihen viereen Siinä on jo valmiiksi vähänkin kuin radan alku 

 Leikkipuistojen talvikunnossapito Kyllä olisi mukavaa jos ihan pienetkin ihmiset voisivat talvisinkin nauttia hienoista 

vasta kunnostetuista leikkipuistoista. 

 Aloittelija ystävälliseen frisbeegolfrataan. Raahessa on tällä hetkellä 3 rataa. Yksi 9 väylänen antinkankaalla. Tämä on erittäin 

kovalla käytöllä. Koivuluodossa 18 väylää. Ei tietoa milloin puretaan. Hiihtomajalle 

valmistuu keväällä kilpatason rata. Arkkukarissa 12 väylän rata. Näiden lisäksi olisi 

tarve yhdelle tai kahdelle puistoradalle. Sijaintina voisi olla vaikka pattijoen 

kuuselanmäen alue. Tai velkaperän puisto missä viime kesänä olikin väliaikainen rata. 
Antinkankaan rataakin voisi laajentaa vaikka täyteen 18 väylään asti. Frisbeegolf on 

verrattain edullinen laji harrastaa ja radan perustamiskustannukset ovat edulliset. 

 Hiihtomajalle kunnon kota grillikatoksen tilalle. Latujen 

ylläpitoon, mm. merellä ja tekoaltaalla 

Liikunta ja ulkoilu maksaa aina itsensä takaisin. Nuo molemmat kohteet koko 

perheiden käytettävissä. Kotaan voi ottaa mallia Pyhäjoen Rautiperältä, siellä tilava ja 

siisti kota. Hanketoiminta ja/tai kuntouttava työtoiminta voisi mahdollisesti 

toteuttaa? 

 Elokuvateatteriin Se uupuu Raahesta. 

 Vuokrattaviin soutuveneisiin ja muraaliin, jonka aihe 

liittyy raaheen. Se voisi olla jossain keskustassa. 

Soutuveneet/pelastusliivit eivät paljoa maksa. Vuokraus voisi olla jotenkin helposti 

toteutettavissa. Siitähän tulisi samalla tuloja kaupungille. Veneet mahdollistaisivat 

saariin tutustumisen ja päiväretkeilyn kaikille sopivaan hintaan. Muraali taasen on 

hyvin eurooppalainen juttu ja hyvin tehtynä se on todella kaunis. Rahat riittäisivät 

reilusti molempiin kohteisiin. 

 Kuntouttavan työtoiminnan tukemiseen. Kotieläinpiha Eläinten hoito olisi kuntouttavaa, ruuat, hoitokulut ja sähköt voisi kattaa 

pääsymaksuilla. Kaupungilla tyhjiä rakennuksia. Lisäisi Raahen matkailuvetovoimaa. 

 Ravintolalaivaan museon/Thompsoninrantaan Laiva lisäisi rannan alueen vetovoimaa, museon rannalle täytyy saada jotain elämää 

tuovaa toimintaa! 

 Luistelukenttä keskeiselle paikalle, jossa myös 

kahvilatoimintaa. Hyvä valaistus, ja auki iltaisinkin. 

Raahessa on talvisin todella tylsää, eikä kaupunkilaisille ole yhteistä olohuonetta. 



 Skuutti/bmx puisto Olisi ihan mahtavaa saada lapsille ja nuorille skuutti/bmx puisto/rata Raaheen! 
Mukavaa tekemistä lapsille, nuorille, perheille. Saanut näitä puistoja ihailla muissa 

kaupungeissa ja miettiä, miksi Raahessa vain muutama betonimöhkäle skeittaajille. 

Varmasti olisi suosittu paikka ja käyttöä!! 

 Rantaan uusi leikkipuisto tai edes joku uusi juttu lapsille. Rannassa olevat puistot on aika järkyt. Muissa kaupungeissa jo järkiään uudet. 

 Lähiretkeilypaikka Raahe tarvitsee uuden retkeilyreitistön ja laavun tai muun rakennelman 

virkistäytymiseen. Mantereen puolelta puuttuu ja on huonosti retkipaikkoja. Paikka 

tulisi olla luonnon rauhassa mutta kuitenkin hyvin saavutettavissa myös lasten kanssa 

ja pyöräillen. 

 Hiihtolatujen pohjien kunnostukseen Joka talvi on ongelmia saada ladut kuntoon alkutalvesta! Murat nousee pintaan 

koneen ajaessa! 

 Nuorten ja perheiden mielenterveyden hoitamiseen Kun yksilötasolla voimme hyvin, myös yhteiskunta voi hyvin. Se, miten lapset ja 

nuoret voivat kertoo yhteiskunnan tilasta. 

 Osa rahasta voitaisiin käyttää yhdyslatujen 

talvikunnossapitoon, sekä ulkoilualueiden 

kunnossapitoon. 

On erityisen tärkeää, että ihmiset saataisiin liikkumaan luonnossa ja liikkumisen ilo, ei 

tyrehtyisi hoitamattomiin ulkoliikunta paikkoihin. Aiemmin kaupunki hoitanut 

yhdyslatuja, mutta ilmeisesti "säästöt" ovat karsineet näitä toimintoja. Esimerkiksi 

kaupunginmetsän kohdalta, palonkylään menevää uraa ei ole ajettu ainakaan 

kahteen talveen. Samoin haapajoelle menevä ura on osin hoidettu talkoilla, silloin kun 

on joku kerennyt. 

 Kaupunkiin tulevien ajoväylien jouluvalaistukseen Mikäpä sen mukavampaa hurauttaa Ylivieskaan jouluostoksille kuin tuntea olonsa 

tervetulleeksi jouluvalojen valaistuksen saattelemana. 

 Palkataan muutama nuori pyörittämään kesäkahvilaa 
Pikkulahdelle! 

Pikkulahti tarvitsee kesäkahvilan/kioskin. 

 Ulkokuntosali/ulkoliikuntapaikka Niitä on noussut nyt joka pitäjään ja muutamassa olen itsekin käynyt mm. Kalajoella 
ja Oulussa. 

 Raahen aivan ensimmäinen elokuvateatteri herätetään 
henkiin. 

Ennen äänielokuvien tuloa sijaitsi Raahen ensimmäinen elokuvateatteri osoitteessa 
Kauppakatu 30. Teatteri oli pieni, intiimi, ehkä noin 20-30 hengelle istumapaikan 

tarjoava. Siis jotain sellaista, joka voisi henkitoreissaan kamppailevan Kauppakadun 

vanhan osan pelastaa. Koska rakennus seisoo edelleen paikoillaan sen käyttöönotto 

alkuperäiseen tarkoitukseensa olisi kohtuullisen vähällä vaivalla toteutettavissa. 

 Meressä olevaan hyppytorniin/laituriin, keskustan lähellä. 

Lisäksi aktiviteetti uimapaikkaan, jossa on erilaisia 

trampoliineja vedessä sekä liukumäkiä. Siniluotoon oma 

hyppytorni. (Aallonmurtajalla hyvä paikka) . 

Saa lisää turisteja kesäisin kaupunkiin. Etenkin lapsiperheet tykkäisi tällaisista 

aktiviteeteista. Myös Siniluodossa käy kesäisin paljon retkeilijöitä. Nämä hankinnat 

palvelisi koko Raahen alueen lapsia ja nuoria. 



 Luistinradan jäädyttäminen ja ylläpitäminen Isoholmin ja 
Vilpun välissä Isonmäen juurella 

Alueelle Ruottalonrantaan on tullut paljon lapsiperheitä. Mäessä on jatkuvasti 
laskijoita. Siihen tullaan perheittäin autoilla kauempaakin. Paikalla oli aiemmin 

luistinrata ja se oli erittäin suosittu 

 Pikkulahden uimarannan viihtyvyyden ja käytön 

lisäämiseen 

Lapsille enemmän ajanvietettä ja EHDOTTOMASTI enemmän penkkejä mistä seurata 

lasten ja nuorten tekemisiä. Me iäkkäämmät mielellään seurataan tapahtumia. Paikka 

on hieno mutta siellä ei oikein ole mitään ajankulua lapsille. Nuorten ja aikuisten 

pelikenttiä on mutta entäs seuraaminen. Uimarakennus vain ränsistyy eikä tiedä 

saako mennä ja onko auki. Muutenkin Pikkulahden alueelle mukavaa toimintaa lisää. 

 Seikkailupuiston rakentamiseen Pattijoelle Kaupunki ottaa vastaan Lepistön patsaslahjoituksen ja rakentaa alueelle kesäisin 

toimivan seikkailupuiston alle 12- vuotiaille. Alueella olisi reittejä ja ratkaisutehtäviä 

fantasiamaailman tyyliin. Ehdottomasti pitäisi saada kokemusta omaava 

yhteistyökumppani mukaan. Kalajoen ja Oulun suunnalta olisi varmasti myös perheitä 

kesävierailulla ja muihinkin Raahen paikkoihin tutustumassa museot ym. 

Huomioidaan myös runsaat karavaanarit jotka tekevät matkasuunnitelmia lastenkin 
aktiiviteetin huomioiden. Jos Pattijoelle ei onnistu, patsaat Fanttiin ja seikkailupuisto 

sinne. 

 Sivukylien lasten hyvinvoinnin edistämiseen. Leikkipaikat 

ja uimapaikat kuntoon. 

Sivukyliltä on viety melkein kaikki pois. 

 tonttien liittymien auraukseen Kaikki Raahessa omakotitaloissa asuvat kärsivät tällä hetkellä siitä ettei lumen 

auraajat huomioi tonttiliittymiä. Lumivallit ovat niin korkeita liittymien kohdalla ettei 

henkilöautolla mahdu murtautumaan niiden läpi. Auran tekemä valli on usein myös 

niin kovaa ja raskasta ettei sen poistaminen onnistu tavallisilla lumityökaluilla. Myös 

liukastuminen / selän niksauttaminen enemmän kuin mahdollista lumen poistossa 

käsipelin. 

 Skeitti/scootti puisto vihantiin Vihannissa sekä sen ympäristössä paljon lapsia ja nuoria joita voisi innostaa 

harrastukseen kun lähempää löytyy paikka. Lähimmät paikat harrastaa Raahessa sekä 

Oulaisissa joten kulkeminen melkeinpä mahdotonta 

 Pohjaskarin väylän ruoppaamiseen. Olis jo pikkusen korkia aika satsata muuallekki ku museon rantaa ja lapaluotoon. 

 Lipinkadun jatkeen parantaminen rautatien yli kevyelle 

liikenteelle Valtakadulle. 

Lipinkadun jatkeena on suuntaava radan ylitysreitti (polku), mikä on päivittäin 

käytössä jalan ja pyörällä kulkijoilla, myös talvella. Tarve on ilmeinen koska 

Lapaluodon tietä pitkin esim. Saloisten kouluun tai tehtaan suuntaan pyrkivien on 

vaarallista liikkua kevyen liikenteen edustajana koska siellä ei ole pyörätietä ja 
piennar on olematon ja rekkaliikenne on suurta. Toisaalta Varvintien ja Merikadun 

kautta kierto tekee melkoisen lenkin em. suuntiin menemisessä. Esitettävä radan 

ylitys tai alitus parantaisi turvallisuutta huomattavasti Varvin ja Välikylän välistä 



liikkumista missä ylitystä tapahtuu kieltomerneistä huolimatta koska se on keskeinen 
kohta ylittää. 

 Retkivälinelainaamo Raaheen ja Vihantiin  ulkopauhan ja 
taskun mökkien paneelointi 

Liikunnan tuomilla hyödyillä säästetään terveydenhuoltokuluissa. Samalla nostetaan 
Vihannin kinttupolkujen ja saariston talviretkeilyn profiilia.  

 ulkopauhan ja taskun mökkien paneelointi Vuorataan laudoituksella ulkopauhan ja taskun tuvat ennen kuin sade ja myrskyvedet 

tekee niistä lopun. Tarvittaessa kattojen kunnostus. 

 Nuorten niin sanottuun "kikkailu" alueeseen jossa 

mopoilijat saisivat laillisesti esimerkiksi keulia että 

liikenteessä pelleily loppuisi. 

Nuorilla ei ole mitään paikkaa missä kikkailla, tämä olisi hyvä myös yleisen 

turvallisuuden vuoksi sillä mopoilijat jättäisivät silloin liikenteessä kikkailun eikä 

tarvitsisi poliiseita pelätä aina. 

 Istuinpenkkien sijoittamiseen kevyen liikenteen, reittien 

ja väylien varteen, sekä Pikkulahden rannoille ja 

ulkoilureiteille ja niiden varustaminen roska-astioilla. 

Ulkoilureittien kunnostaminen sellaisiksi, että niitä voi 

kiertää myös rollaattorilla ja pyörätuolilla. Näitä tulee 

sijoittaa myös taajamien ulkopuolelle pyöräteiden 

varsille. 

Ulkoiluliikunta lisää kansaterveyttä ja mielenvireyttä myös sellaisille, joiden 

liikkuminen on rajallista. Tämä lisää myös vammaisten ja vanhusten mieleterveyttä. 

 Soutuveneitä / tai pienveneitä kesäkäyttöön Raahen 

pikkulahden tai museonrannan läheisyyteen . esim 10-15 

kpl. 

Kustannus ei iso mutta Raahen rannat houkuttelisi matkailijoita , pieni aikavaraus / 

vene . Lukollinen käyttöoikeus. 

 Retkiluistelu/ pyöräily reittiin Raahen saaristossa meren 

jäälle. 

Retkiluistelu mahdollisuus saaristoon. 

 Pattasten kupparinperäntie ja pentintinpolun alueelle 
pienen mäen viereen grillikota 

grillikodan viereen voisi tulla myös leikkipuisto. Alue on pyörätien vieressä ja tila on 
epämääräinen ja hoitamaton kaupungin alue. Alue hyötökäyttöön. 

 Pattasten urheilupuiston aidat pois jotta alueelle pääsee harrastamaan joustavasti ja viikonloppuisin. Portit eivät auta 
ilkivaltaan, vaan nuoriso kiipeilee aitojen yli. Aidat estävät lasten ja perheiden 

monipuolista liikuntaa. 

 Mikonkarin ja olkijoen uimarantaan Siistiminen, kohentaminen sekä ylläpito 

 Hiihtomajan grillikatoksen kahden seinän polykarbonaatti 

( mäki ja ylärinnesuunnan ).tuulisuojaus 

Hiihtomajalla on onnistuttu tekemään grillikota kohtaan, jossa tuulee tuimasti vaikkei 

muualla tuulisikaan. Hiihtolenkin jälkeen olisi mukava nauttia eväitä tuulen 

suojaisessa nurkkauksessa ja paistaa makkarat kun tarkenee. 

 Penkkejä ja piknikpöytiä Pikkulahden uimarannalle. Olemme usein lastenlasten kanssa rannalla. Aiemmin siellä oli penkkejä, mutta viime 

kesänä ei ollut. Emme itse ui, joten levähdyspaikat olisivat tarpeen. 

 Esteetön reitti Fantin nuotiopaikalle Meidän Pikkulahti -hankkeessa kaavassa ehdotettiin esteetöntä reittiä Fantin 

nuotiopaikalle vierassataman puolelta. 



 Kiinteä, pitkä laituri Pikkulahden uimarannalle Kuivalle maalle huoltotöiden takia nostettava pieni laituri Pikkulahden uimarannalla 
puhuttaa joka vuosi. Etenkin "huonojalkaiset" ovat toivoneet laituria välttyäkseen 

pitkältä kahlaamiselta matalarantaisella uimarannalla. Tilalle on mahdollista rakentaa 

vahva, huoltovapaampi vaihtoehto. 

 Julkisten tilojen ilmanvaihtokanavien ottoaukkojen 

kääntäminen pois SSAB;lta päin. 

Tehtaalta aiheutuvat ilmansaasteet kulkeutuvat ilmanvaihtokanaviin ja aiheuttavat 

hengityselinsairauksia ihmisille. Kääntämällä ottoaukkojen suuntaa vähennetään 

huomattavasti ilmanvaihtokanavien likaantumista sekä parannetaan sisäilman laatua. 

 Vihannin Kirkkojärven uimarannan kunnostamiseen Alkaa mennä uimaranta tukkoon. Hieno leikkipuisto vieressä ja muuten niin siistiä 

vaan uusi ranta hiekkaa lujasti. Nyt kun on saatu jo uusi laituri. 

 Elokuiseen ulkoilmaelokuva-tapahtumaan Wanhassa 

Raahessa 

Koska Bio Huvimyllyä ei enää ylläpidetä. Kirjaston elokuvakerho on taas voimissaan. 

Elokuiseen iltaan sopii mainiosti erilaiset elokuvat joita voidaan nykytekniikalla 

helpostikin saattaa yleisölle saatavaksi. Suht iisi tapahtuma/viikonloppu, jolle 

varmasti saadaan innokasta vapaaehtoistyövoimaa. Eli edullista, kaikkia koskevaa 

kulttuuritarjontaa, mistä pula/toive. Samalla aktivoidaan taas yhdessä Wanhaan 

Raahea:) 

 Urheiluvälinelainaamo Lapset kasvaa niin nopeasti että kaikilla ei ole mahdollisuutta ostaa välineitä esim. 

koululiikuntaan tai jos harrastus on satunnaista, tai vasta haluaa kokeilla uutta lajia, 
aikuisetkin. 

 Yleinen saunalautta tai rantasauna Raahe on tunnettu meren rantakaupunkina ja saunakulttuuri on lähellä suomalaista 
perinnettä. Etelä-Suomi on täynnä yleisiä saunarakennuksia, jossa kaupunkilaiset 

pääsevät saunomaan maksutta tai pientä korvausta vastaan. Näkisin Raahessa olevan 

myös tälle tilausta. Kaikilla ei ole saunaa ja yleinen sauna toisi kaupunkilaisia yhteen. 

Se voisi olla saunalautta tai hieman isommalla investoinnilla saunarakennus. 

 Pumptrack/ pumppurata Sopii aikuisille, nuorille ja lapsille eikä jää välineistä kiinni että radalle voi mennä. 

Radalle mennään pyörällä, scootilla, skeitilllä. Pikkukaupunki Jämsässä on hyvä rata ja 

siellä on aina paljon väkeä. 

 Avantouintipaikan uuteen laituriin, pumppuun ja paikan 

ruoppaukseen . 

Nykyinen laituri on pieni ja huonokuntoinen. Samalla pohjaa voisi ruopata ja ehkäpä 

uusi isompi pumppu joka pitäisi avannon isompana jotta uiminen onnistuisi kunnolla, 

 Kylmäniemen uimarannalle grillauspaikan rakentamiseen Kylmäniemen uimarantaa on kunnostettu viime vuosina voimakkaasti ja se onkin yksi 

Raahen suosituimmista uimarannoista. Aluetta käyttää paljon lapsiperheitä ja sitä 

käytetään niin kesällä kuin myös talvella, jolloin siitä suunnistetaan retkeilemään 

jäälle. Rannalta puuttuu kuitenkin vielä mm. penkit ja tulentekopaikka. 

 Mestauskallion lammenrannan leikkikenttä. Alueella paljon lapsia ja lastenlapsia, sekä Ollinsaaren leikkikoululaiset käyttäneet 

hyvin paljon retkikohteena. Täytyy vain ihmetellä kenen ideasta leikkikenttä purettiin. 



Nyt kasvaa vain rikkaruohoa ja horsmaa. Kyllä lapset ovat ihmetelleet mitä järkeä on 
lopettaa noin mieluinen paikka. 

 Leppälinnun puiston laajennusta 'ulkokuntosali'- laitteilla Käyn lasteni kanssa paljon leppälinnun puistossa (hyvä puisto!), olisi mahtavaa jos 
siihen viereen saataisiin aikuisten käyttöön ulkoliikunta välineitä (en tiedä millä 

nimellä niitä oikeasti kutsutaan, mutta tällaisia puistoja löytyy oulusta ainakin 

ouluhallin vierestä ja hiirosesta) niin samalla voisi aikuiset kuntoilla, kun lapset 

leikkivät puistossa. Paljon näkee sitä, että vanhemmat ovat puhelimilla sen aikaa, kun 

lapset leikkivät. 

 Härkätorin puistoon, esim. lasten kiipeilyteline Piristää keskustaa, kun on nuorempaa väkeä liikkeellä. 

 Ilveskorven uimalammen käyttöönotto Ilveskorven uimalampi koki karun säästötoimenpiteen, kun alle tuhannen euron 

kustannuksien vuoksi uimalampi päätettiin lakkauttaa kustannussyistä. Lampea 

käyttivät paljon pienet lapsiperheet, ja on suuri harmi, että lampi ei enää ole 

käytettävissä. Pienellä rahalla saataisiin monelle lapsiperheelle ja paikalliselle 

uimarille hyvä mieli. Kyläyhdistys on myös aikoinaan tehnyt adressia kaupungille 

uimalammen puolesta, johon tuli paljon allekirjoituksia. Tämä tukee myös 

uimalammen uutta käyttöönottoa. 

 Hiihtolatujen pohjien kunnostukseen. Latuverkko on kovassa käytössä ja pohjat ovat epätasaiset. Soraa ja kiviä nousee 
latukoneen tehdessä latuja ja tästä seuraa hiihtäjien suksivauriot sekä tämä on suuri 

turvallisuusriski. 

 Kuntoportaat Raahen Fanttiin vanhan mäkihyppypaikan 

alastulorinteeseen 

Raahelaiset ja turistitkin voisivat kuntoilla kaupungin sydämessä, upeissa maisemissa 

Raahen Fantissa. Lähtöpaikka olisi rannasta, esim. lankuista rakennettu alusta 

aitauksineen, josta olisi hyvä ja turvallista lähteä nousemaan portaita ylöspäin. 

Kuntoportaat keskeisellä ja näkyvällä paikalla innostaisi raahelaisia vielä enemmän 

liikkumaan ja nauttimaan Raahen kauniista luonnosta. 

 Ajonopeuksien hidasteet Vanhalle kantatielle 

Vihannissa,välille Seo huoltoasema-koulukeskus. 

Liikennemäärä on kasvanut viime vuosina huomattavasti ko välillä. Uuden 

koulukeskuksen ja päiväkodin valmistuttua liikennemäärät ovat lisääntyneet vielä 

lisää. Ko välillä ajetaan huomattavia ylinopeuksia,( nopeuksia mitattu kaupungin 

toimesta muutama vuosi sitten), mikä aiheuttaa melun nousua ja vaaratilanteita 

alueella. Asiaa on ilmeisesti palloteltu kaupungin virkamieskoneistossa useamman 

vuoden ajan,mutta mitään ei ole tapahtunut. 

 Oravajärven luontopolun ja uimarannan kunnostukseen Asukkailta on tullut paljon toiveita siitä, että Oravajärven luontopolku saataisiin 

kaupungin jatkuvan huolenpidon kohteeksi. Lähellä on päiväkoti ja kaksi koulua, jotka 
pystyisivät myös aluetta hyödyntämään.  

 Pump track -rata Raahe on kohtuullisen iso kaupunki, mutta täällä ei edelleenkään ole lapsille ja 
nuorille ulkotiloissa kunnon skeittipaikkaa tai pumptrack-rataa. 



 Pääkallomäen (Honganpalossa) parannus turvalliseen 
mäenlaskuun 

Juurakkokadun päässä oleva pääkallomäki on talvisin suuressa suosiossa mäen 
laskupaikkana etenkin tarpion ja honganpalon lapsille. Pääkallomäki ei ole tällä 

hetkellä turvallinen paikka mäen laskuun! Tuurilla laskevat! Alue on kovaa vauhtia 

pusikoitumassa, joten mäki ympäristöineen tarvisi reipasta raivausta pusikoista ja 

puista. Toimiva ja riittävä valaistus toisi lisäplussaa! Entraamisella ks alueiden lapset 

saisivat turvallisen ja suosituimman ulkoilupaikan! 

 Tekoaltaan kodan parkkipaikkaa kunnostaam sinne 

autolla menijöille ja lintutornia hieman turvallisuutta 

parantaa. Samoin oravajärvelle hieman parkkitilaa. 

Molemmat paikat ovat kovassa käytössä. Aina ihmisiä kun käy niissä kesällä tai 

talvella 

 Tienvarsi pusikoiden poistoon ja tievierustojen 

siistimiseen välille 8-tie.. Lampitien risteys Tarpiossa. 

Tienvierustat ovat ruokottomassa kunnossa metsän 

kaatamisen jälkeen ja tienvarsirisukot on hakattu rumaksi 

kesällä kasvustonpoiston yhteydessä 

Ketunperäntietä kun lähtee ajamaan 8 tieltä niin tievararsinäkymät ovat todella 

iljettävät pari- kolme kilometrin matkalta 

 Maastopyöräilyreittien kunnostaminen ja merkitseminen 

Honganpalo-Tarpio-Tekoallas alueelle 

Maastopyöräilyharrastus on lisääntynyt huomattavasti alueellamme. Honganpalo-

Tarpio alueella olisi tarve kunnostaa ja raivata jo olemassa olevia reittejä, sekä 
mahdollisesti tehdä uusiakin hiihtomajan suuntaan 

 Saloisissa rakennetaan lopultakin suunniteltu meluaita 

kasitien itäreunalle välille Oikotien risteys-

Ketunperäntien risteys. 

Meluaita on aikoinaan piirretty alueen kaavaan ja nyt se suunnitelma pitää lopultakin 

toteuttaa. Vaikuttaa merkittävästi kymmenien kotitalouksien asumismukavuuteen 

Saloisten vanhassa keskustassa. 

 Haapajärven tekoaltaan virkistyskäytön lisääminen Meillä hieno järvi maastoineen jäänyt unholaan. Lisätään käyttöä esimerkiksi isoon 

saareen: narulossi, laavu ja kalastus/kanootti laitureiden teolla. Lisäksi malmitien 

padolle parkkipaikkoja lisää ja mainostetaan sitä karavaanareille puskaparkki 

paikkana. Tähän parkin kohtaan myös laituri, veneen laskupaikkaja tulistelupaikkaa. 

 Varvin luontopolun kunnostus Upeaa meren rantaa seurailevaa polkua käytetään tosi paljon. Kaipaa sorastusta ja 

merinäkymän estävän risukon perkkaamista. 

 

 Urheilu- ja arkitavaralainaamo/vuokraamo Aikuisten ja lasten hyvinvointia lisäävä ja ekologisempaan elämäntapaan tähtävää. 

 Raha annettaisiin uusille rohkeille yrittäjille, jotka 

perustaisivat vaate-liikkeitä Raaheen. Esim 10000 per 

yrittäjä. 

Raahessa paljon tyhjiä liiketiloja, jotka kaipaisivat kovasti uusia kauppoja. Näin rahat 

jäisivät Raaheen, tällä hetkellä paljon rahaa virtaa esim zeppeliiniin. Keskusta tulisi 

elävämmäksi, ihmiset viihtyisivät paremmin. Raahesta puuttuu esim hm, Lindex, 

kappahl, rusta, stadium, clas ohlson, Tiger jne. 

 Alpuan Lumijärven uimaranta-alueen kunnostamiseen. Aikoinaan tehtiin hyvät suunnitelmat parkkipaikoille ja laadun ja uimarannan 

yhdistävälle reitille. Nyt olisi tuhannen taalan paikka kunnostaa kunnolla kun järvi 

muutenkin on kunnostamiskohteena. Luontopolku ja reitistö on tuonut rannalle 



väkeä Helsinkiä myöten ja matkailijat ovat pysähtyneet laavulle. Uimaranta on yksi 
alueen parhaista rannoista matalan ja hiekkapohjainen järven ansiosta. Viime kesä 

jälleen osoitti rannan tärkeyden varsinkin pienten lasten näkökulmasta. Ranta-alue 

vain tarvitsee perkkaamista ja hieman laajennusta. Tien kunnostaminen myös. 

 Sisäleikkipuisto lapsille Raahessa on paljon lapsiperheitä ja on todella kiva että raahen leikkipuistoja on 

uudistettu ja lapsiperheiden palveluja parannettu. Täältä puuttuu kuitenkin lasten 

aktiviteetit pitkän talven aikaan. Kirjasto ja uimahalli. Siinäpä ne. Sisäleikkipuistot ovat 

todella suosittuja nykyään, lähimmät ovat Hoplop Oulussa, Leos Leikkimaa 

Kempeleessä sekä Touhutalo Ylivieskassa, mutta eipä niihin arki iltaisin tule mentyä. 

Silloin ne olisivat loistavia ajanviettopaikkoja lasten kanssa. Uskon että tällaiselle olisi 

käyttöä täällä. Raahessa Hesburgerin leikkipaikka on lasten mielestä kiva, mutta 

tämäntyyppinen isompi paikka olisi huippu. Raahe on sen kokoinen kaupunki, että 

tällainen olisi todella hyvä juttu. 

 Sisäleikkipaikka pienille lapsille vanhempineen Raahessa on paljon leikkipuistoja, mutta ei yhtään paikkaa mihin perheet voisivat 
mennä viettämään aikaa pienten lasten kanssa talvisin. Paikka voisi olla jonkin 

palvelun, esim. kirjaston tai prisman/citymarketin yhteydessä tai vaikka kauppakeskus 

Mastossa. Siellä voisi olla leikki/temppuilualue lapsille, lukunurkkaus, 

askartelunurkkaus, potkuautoja tms. Lisäksi imetys/vauvanhoitopiste ja vaikka 

istuskelualue ja pieni keittiö pöytäryhmineen välipalan syöntiä varten. Tämä olisi 

varmasti tärkeä kohtaamispaikka vanhemmille ja lapsille. 

 Varvin leikkipuistoon lisää leikkivälineitä Varvin leikkipuisto on todella suosittu erityisesti kesäisin. Puistoa käytetään paljon 

myös talvella. Harmittaa että sitä ei ole uusittu vaikka muita leikkipuistoja on. Sinne 

kaipaisin vauvakiikkua, parempaa liukumäkeä pienille lapsille, jotain erityistä myös 

isommille lapsille. Ehkä joku köysirata ei ole sopiva siihen puistoon, mutta jokin 

monipuolisempi yhdistelmä kuin pelkkä liukumäki ja kiipeilytikkaat. Saatais siitäkin 

puistosta viihtyisämpi. 

 Varvin leikkipuiston ja sen ympäristön siistiminen Merellisessä maisemassa hieno ulkoilu ympäristö sekä leikkipuisto kaipaa uudistusta. 
Pienille lapsille keinuja ja isommille karuselli,temppurata tai jotain muuta 

 Lauttasaunan rakentaminen joko Varvin uimarannan tai 
Pikkulahden uimarannan alueelle. 

Raahessa olisi erinomaiset mahdollisuudet lauttasaunojen toimintaan ainakin 
kahdessa paikassa eli Varvin rannassa tai Pikkulahdella. Lautta voisi olla kaupungin 

omistama ja se vuokrattaisiin vuosittain yksityiselle toimijalle, joka pyörittäisi sen 

toimintaa: markkinointi, varausten vastaanottaminen, saunan lämmittäminen, 

jätehuolto, tarjoilut jne. jne. Oulusta ja muista kaupungeista on olemassa valmiita 

malleja. 



 Olkijoen uimarannan tilan parantaminen Tällä hetkellä rannan kunto huono, ennen oli uimaranta kovassa käytössä. Jokiuoman 
ruoppauksen yhteydessä, maat siirretty ranta ryteikköön kasoihin, ruoppauksen 

tarkoitus oli ilmeisesti veden laadun parantaminen ? Parina vuonna veden laadussa 

on ollut ongelmia. Uimaranta hyvä kova hiekkapohja hyvä paikka luontoretkelle ja 

virkistäytymiseen. Rannanseutu kasvaa risukkoa , (vaikka kylätoimikunta kyllä viime 

vuonna osaksi raivasi seutua)parkkialueet heinikoituneet, tie rantaan heikko kapea 

kuoppainen. 

 Pyhtilä 1:sen puistoalueen kunnostaminen (Metsäpyhtilä, 

Rajaholmantie, Rajaholmanpolku välissä) 

Jo olemassa oleva kohde, jota ei ole hoidettu alueen rakentamisen jälkeen 

mitenkään. Heinät ja risut ovat vallanneet lyhyet polkupätkät. Reittiä ei ole viitsinyt 

kulkea lasten kanssa vuosiin. 

 Ulkokuntoilupaikka Varvin uimarannan läheisyyteen Varvin uimaranta on yksi kauneimmista ja käytetyimmistä rannoista kesäisin. Alueelle 

sopisi esim. Kodan läheisyyteen merelliseen maisemaan laadukas ulkokuntoilupaikka, 

jossa voisi ennen pulahtamista vaikka tehdä treenin. 

 Museon rannan kehittäminen Museon ranta kuin olohuone. Sinne samanlaista kuin Oulussa mökki toriranta, juttuja 

jossa erilaisia teemoja kalamarkkina tyyppinen matkailua ja yrittäjyyttä tukevaa 

toimintaa 

 Saunamaailma Kaupunkilaisten ja turistienkin käyttöön sauna, josta pääsee uimaan myös. Ja 
mahdollisesti saunalauttakin. Voisi vuokrata yksityiseen käyttöön kohtuuhintaan 

esim. 1,5 h tms. 

 Lauttasaunaaan, jonka voi talven tullen tuoda 

uimarannan talviuintipaikan yhteyteen ja vuokrata myös 

talviuimareille. 

Oulussa on kaksi saunalauttaa, Raahessa ei taida uimahallin lisäksi olla ainuttakaan 

yleistä saunaa. Sauna toisi mahdollisuuden lisätä kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja 

vetävyyttä myös turisteille. 

 Palonkylän yhdysladun kunnostamiseen talviaikaan. 

(Kaupunkiin menevältä ladulta Ahtimuksentien 

parkkipaikalle, noin 1km/suunta). 

Tämä ladunpätkä palvelee Palonkylän ja Paraatinmäen asukkaita, jota pitkin pääsee 

Hiihtomajan laduille ja muualle. Käyttäjiä lukuisia kymmeniä päivittäin kun vain lunta 

on! Aiempina vuosinahan tätä on kaupunki hoitanut mutta nyt toinen vuosi perättäin, 

jolloin kaupunki ei latua hoida säästösyihin vedoten. 

 Lasten liikuntapuisto Jo vähän leikkipuisto iän ohittaneille koululaisille, liikuntapuisto. Tekemeistä ja 

touhua. Mikä parasta liikettä lapsille. Pelien ja puhelimien sijaan. 

 moottori/liikennepuisto lasten ja nuorten sekä aikuisten ajoharjoittelurata, asvaltti ja sorarallirata 

 Kaupunginmetsästä hiihtomajalle johtavan ladun viereen 

tehtävä kävelyväylä majalle meneville mäenlaskijoille ha 

makkaranpaistajille 

Ladun vieressä olisi hyvä olla metrin-parin levyinen väylä, jota voisivat käyttää majalle 

mäenlaskuun menevät lapset ja muut pilaamatta hoidettua latua. Paana on niin leveä 

että siihen mahtuu kyllä! 

 Matalan kynnyksen perheliikuntatila Perheliikuntatila jonka voisi kuntalaiset maksutta tai pienellä kerta korvauksella 

varata etukäteen liikkumista varten. Oman perheen tai kaveriperheiden kesken 



esimerkiksi. Luotaisiin mahdollisuus liikkumiselle ja erilaiselle liikkumiselle kun 
kotona. Ilman urheiluseura toimintaa ja lajivalintaa. Lupa juosta ja kiivetä! 

 Lisää rantareitille penkkejä ja roskiksia!!  

 Lasikatollisten, saunalla ja yöpymismahdollisuudella 
olevien grillikotien hankintaan merenrantaan tai Fanttiin. 

Merellinen Raahe tarvitsee matkailijoille houkuttelevia uusia palveluita ja erilaisia 
majoitusmahdollisuuksia. Kaikki matkailiat eivät halua majoittua hotelleihin eikä 

karavaanarialueilla. Monipuoliset majoitusmahdollisuudet tuo lisää matkailijoita 

tutustumaan Raaheen. 

 Yksinasuvien vanhusten palveluiden -ja 

virkistystoiminnan parantamiseen 

Raahen seudulla on yksinasuvia, heikkokuntoisia vanhuksia ,jotka asuvat yksin. 

Heidän arjen tukemiseen,virkistäytymiseen ehdotan ko.rahan käyttöä. Yksi 

mahdollisuus olisi esimerkisi Raahessa toimivalla palvelubussiliikenteellä järjestää 

vaikka kerran pari tänä vuonna maksuton virkistysmatka haluamaansa kohteeseen 

Raahen seudulla. Matkan voisi suunnata vaihtoehtoisesti uimahallille, kirjastoon, 

kreivinaikaan virkistäytymään tai vaikka ystävälleen kylään Raahen seutukunnassa. 

jne. Useinkaan vanhus ei tiedä tai huomaa mahdollisuuksiaan. Tämän matkan 

suunnittelussa voisi käyttää hyväksi vanhuksen omaisia, minne matka sitten 

järjestettäisiinkin. Kaikki me vanhenemme ja olisi kiva kun kaupungin taholta olisi 
enemmän huolenpitoa vanhuksista, jotka koettavat asua yksin omassa kodissaan 

huonosta voinnistaan huolimatta. Tästä olemme saaneet kuulla viime aikoina 

mm.televisiosta. 

 Pirttiniemen (varvi)venelaiturille vesijohto Mökkiläisiä lähtee laiturilta mökille. Olisihan se kätevää ottaa vesi kanistereihin 

samalla ku vie tavaraa veneeseen. Ja olisihan se muillekki kiva ku pystys vettä ottaa 

veneeseen. Tai huuhteleen puhtaalla vedellä kalasaaliit. 

 Rantakahvilaan/ravintolaan keskustan tuntumaan Raahessa upeaa merenrantaa eikä muita rantakahviloita/ravintoloita kuin 

Ruiskuhuone keskustan tuntumassa. 

 Härkätorin elävöittämiseen Mukava oleskelupaikka mutta ei juurikaan mitään toimintaa. Kesäviikonloppu 

iltaisinkin täysin autio. Voisi olla jäätelökojuja tai terassi...musiikkia..esiintyjiä . Elämää 

keskustaan. 

 Laivaravintola keskustan tuntumaan merenrantaan. Sopisi täydellisesti Raahen merikaupunkiin. 

 Koulujen piha-alueiden kunnostus Ehdotan, että raahen koulujen piha-alueet kunnostettaisi oppilaiden tarpeisiin 

sopivimmiksi. Erilaisia välituntitekemisiä kaivataan esimerkiksi yläkouluissa paljon, 

jossa monen ainoa tekeminen on potkia palloa. Istumapaikkoja, viihtyisiä katoksia, 

kiipeilypaikkoja jne. Määrärahasta koostaisi varmasti sopivan paketin vanhempien 

koulujen tarpeisiin. Esim. Pattasten uuden moduulin pihalla ei ole yläkoululaisille juuri 

mitään. Koivuluodon evakkotiloissa on lapset kaivanneet myös koululaisille 
sopivampia liikunta ja leikkivälineitä. 



 Pikkulahden ja museonrannan alueiden kohentamiseen Saisiko museonrantaan vaikka kesäksi toimivan ruokaravintolan Mutterikahvilasta 
remontoimalla? Ravintolalaiva olisi upea ja sopisi museonrantaan hienosti,mutta ei 

sovi budjettiin. Myös lautatavarasta rakennetut leveät juoksuportaat 

pikkulahdelle?(kesätyönä opiskelijoille/muille?lyben/raksapuolen oppilaiden lopputyö 

tms?) Nykyiset betoniset portaat ovat todella kapeat,kaukana muusta toiminnasta ja 

turvallisuusriski materiaalin vuoksi myös. Pikkulahdelle voisi ottaa ideaa Limingan 

ihanasta rantakylästä! Veteen hyppytorni ja liukuvaijereita?,toimiva kesäkioski,ranta-

alueen mahdollinen laajennus?,useita wc koppeja ja vaikka makkaranpaistolle 

mahdollisuus laavulla? Myös kiipeilypuisto (kalajoella pakka) olisi upea lisä 

pikkulahdelle. Tässäpä muutamia ideoita,joita voisi mahdollisesti toteuttaa 

hyödyntämällä opiskelijoita (joilla samalla siis opinnot etenisi suorittamalla 
opintopisteitä),kesätyöläisiä nuoria,muuten vain vapaaehtoisia jne. 

Rakennustarvikkeiden ja muun tarvittavan osto ja hankinta Raahesta 

mahdollisuuksien mukaan,jolloin käytetyt eurot jäisivät tänne. 

 Nuorten ajanvietto/mopoilualue Raahessa on paljon nuoria, joiden harrastuksiin kuuluu mopoilu yksin sekä kavereiden 

kanssa. Kuitenkaan Raahessa ei ole paikkaa, jossa nuoret voisivat keskenään ajella 

mopoilla ja viettää aikaa yhdessä. Tämä ajaa nuoret hengailemaan isoilla 

parkkipaikalla, kauppojen pihassa sekä moottoriajoneuvoilta kielletyillä paikoilla. Jos 

nuorilla olisi Raahessa paikka, jossa he saisivat luvan kanssa ajella mopoilla hieman 

isommallakin porukalla, tämä veisi nuoret pois kauppojen parkkipaikoilta, missä 

monet ihmiset kokevat heidät häiriöksi. Paikan ei tarvitsisi olla kovin suuri, vain 

jonkinlainen alue/suora, johon mopokansa mahtuisi kerääntymään. Raahessa on 
vuosien ajan ollut paljon mopoikäisiä, jotka tuntevat että heitä ei haluta minnekään ja 

heidät koetaan häiriöksi. Mielestäni olisi siis hyvä, jos nuorilla olisi paikka, jossa he 

saisivat luvan kanssa viettää aikaa muiden mopoilusta ja moposta kiinnostuneiden 

nuorten kanssa. Esimerkiksi Kontiolahdessa on mopoilijoille oma, yleiseltä liikenteeltä 

suljettu tienpätkä, jossa nuoret voivat harjoittaa ajotaitojaan ja kokoontua muiden 

nuorten kanssa. Tälläinen olisi Raahessa toivottu lisä nuorten keskuudessa, ja uskon 

että muutkin ihmiset arvostaisivat, jos tällä keinolla saataisiin mopoilu vähenemään 

kauppojen ja koulujen pihoilta. 

 Vammaisten liikuntaan Raahessa ei ole esim. Special Hockey toimintaa. Lähim Oulussa.Lievästi vammainen ei 

pääse jääkiekko joukkueisiin tai harrastamaan, vaikka luistelu onnistuisi. 

 Lapsiin ja liikuntaan liittyviin hankintoihin esim puistojen 

päivittämiseen 

Edistävät terveyttä ja viihtyvyyttä viihtyvyyttä, jolla saadaan pysyvyyttä 

asumistyytyväisyyteen ja lapsethan ovat meidän tulevaisuus. 



 Härkätorin puistoon! Lapset on tykänny käydä keskustassa nimenomaan sen "häkkyräpuiston" vuoksi. Sitä 
lapsille suunnattua teemaa saisi jatkaa! Eli lisää leikkipuistomaisuutta. Itselläni ei tule 

muuten juuri keskustassa edes käytyä, mutta lasten kanssa sinne suunnattuani on 

tullut käytyä usein myös kävelykadun kaupoissa. Jospa sama ilmiö saisi muutkin 

raahelaiset käyttämään enemmän hyödyksi keskustan palveluita! 

 Lasten ja nuorten vapaa-ajan parantamiseen Koulujen pihat kuntoon, pelikentät ja kiinteät frisbeekorit. Ne toimivat lasten 

lähiliikuntapaikkoina. Puistojen ja koulujen pihojen ylläpito ja kunnostus. Rantaan 

penkkejä 

 Padel-ulkokentän rakentamiseen Uusi, terveyttä ja hyvinvointia edistävä sosiaalinen ja helposti lähestyttävä 

pallopelilaji, jonka harrastaminen pitäisi mahdollistaa kaupunkilaisille myös ulko-

olosuhteissa kesäaikaan. Laji soveltuu eri ikäisille sukupuoleen katsomatta. 

 Sovionkadun suihkulähteen siirtoon joko uuteen 

ruusupuistoon tai puluvärkki saareen museon edustalla. 

Raahen tulisi merenrantakaupunkina kehittää ranta-alueen viihtyisyyttä. Ruusupuisto 

on tervetullut satsaus tähän suuntaan, mutta kaunis suhkulähde lisäisi tämän arvoa 

entuudestaan. Tällä hetkellä kaunis patsas seisoo tyhjänpanttina rumalla 

purkutontilla. Puluvärkissä on kuulemani mukaan edelleen valmius suihkulähteeseen, 

joka siellä on jo aiemmin ollut. 

 Frisbee golf Kuuselaan Pattijoen puolella voisi myös olla oma frisbee golf paikka. Kuuselan aluetta voisi 
hyödyntää, muutenkin ulkoilualueena. 

 Liikuntavälinelainaamo Liikunta ja esim talviurheluvälineiden lainaamo. Välineitä voisi pyytää kuntalaista 
lahjoituksina. Oulun mallilla välineet ja koot ennalta nähtävissä netissä. Kaikille 

mahdollisuus harrastaa. 

 Kuntoilupuisto Monessa kaupungissa on lasten leikkipuistojen yhteyteen tehty kuntopuisto. 

Rannassa on hyvä alku, mutta pari laitetta ei riitä. Siihen sitten voisi jumpan vetäjää 

mennä kesällä jumppaa vetämään laitteisiin tai ilman. Ulko crossia, aerobicia, jnejne 

 Allasjärven itäpuolelle kävelyreitti (Haapajärven tekojärvi) Jo kymmeniä vuosia on Allasjärven virkistyskäyttö ollut suunnittelussa, mutta 

edelleen puuttuu järven itäpuolta kiertävä kävelyreitti. Kävelyreitistä on ollut 

suunnitelma jo pitkään, mutta toteutus ei kuulu kenellekään. Allasjärvi on erittäin 

kaunis, se on luonnon tilassa, siinä on paljon saaria ja mökki asutusta on hyvin vähän. 

Etäisyys Raahen keskustasta on linnun tietä viisi kilometriä. Kartasta näkyy polkureitti 

ja toteutusvaiheet. Ensin tehtäisiin polkuosuus altaan padolta täyttökanavalle, 

seuraavaksi jatkettaisiin järven sivua Ketunperän tien vieressä olevalle padolle. 

Kolmas vaihe olisi altaan padolta Viitajärven vierestä hiihtokeskuksen ladulle. 
(Rinnakkaispolku 1B on ajateltu suon yli pitkospuina). Reitti mahdollistaisi järven 

ympäri kiertämisen, joka tähän mennessä ei ole ollut mahdollista. Tämä järvimaisema 

lisäisi Raahen viihtyisyyttä ja vähentäisi poismuuttoa Raahesta. Reitti palvelisi kaikkia 



raahelaisia, jotka haluavat liikkua ja nauttia luonnosta. Toteutus tapahtuisi siten, että 
ensin metsäkone raivaisi polulta puut ja kuljettaisi ne ajotien varteen. Eri metsän 

omistajat saisivat juuri hänen palstallaan olleiden puiden myyntihinnan. Sitten kaivuri 

poistaisi kannot, sekä kaivaisi kosteisiin kohtiin polunvarteen pienen ojan ja tasoittaisi 

polun pohjan. Voin neuvoa tarkemmin jos tarvitaan. 

 Koiratreenihallin vuokrakuluihin. Tällä hetkellä raahelaiset koiraharrastajat ajavat viikottain Oulun koirahalleihin 

treenaamaan, koska Raahessa ei ole talvitreenimahdollisuuksia. Muiden lajien 

harrastajien käytössä oleviin tiloihin eivät koiraharrastajat ole tervetulleita 

allergiasyihin vedoten, kysytty on useampaan kertaan vuosien aikana (mm. 

ArinaAreena) . Säästäisi aikaa, ilmastoa ja rahaa, jos talvitreenaus onnistuisi 

kotikaupungissa. Arvokisoihin tähtäävä aktiivinen treenaus ei onnistu Raahessa ilman 

talvitreenitiloja. Junioriharrastajien toiminta on myös talvisin tauolla, koska 

vanhempien kuskausinto ei kanna Ouluun asti. 

 Koirahalli Raahessa on paljon koiraharrastajia mutta ei paikkaa talvisin missä harrastaa. Todella 
iso määrä Raahelaisista joutuu ajamaan talvisin Ouluun, liminkaan ym harrastamaan. 

 Lasten sisäleikkipuisto  

 koirahalli Raahen koirakerholle Raaheen tarvitaan ehdottomasti koirahalli, jotta koiraharrastajat saisivat harrastaa 
talvellakin, eikä porukka joudu ajamaan viikoittain Ouluun. jo pelkästään minä käyn 

Oulussa 2-3 kertaa viikossa koiraharrastusten takia ja näin tekee moni muukin 

harrastaja. koirahalli mahdollistaisi sen ettei raha kulu polttoaineisiin ja harrastajien 

rahat jäisivät oman kunnan alueelle kun voisi vaikka palkata kouluttajia ja järjestää 

tapahtumia talvellakin, joilla saataisiin sitten tänne enemmän ihmisiä ja menoa ja 

meininkiä. 

 Raahen Koirakerhon harjoitteluhallin rakentamiseen. Raahessa on paljon agilityharrastajia junioreista senioreihin, mutta harrastamista 

haittaa syksyisin, talvisin ja keväisin harjoitteluhallin puute. Tämä myös estää sen, 

että kerho saisi kerättyä tarpeeksi rahaa hallia varten esim. kisoja järjestämällä 

useammin kuin kerran vuodessa. Hallia voisi käyttää viikkoryhmien pyörittämiseen 

myös muissa koiraharrastuslajeissa sekä sitä voisi vuokrata lisäksi yksittäiset 

harrastajat tuntitaksamenetelmällä. Varaus ja maksu tietysti netissä. Viikonloppuisin 
voisi olla ulkopuolisia kouluttajia, jolloin heillekin saataisiin lisää töitä ja he pääsisivät 

samalla tutustumaan Raaheen. Virallisia kisoja talkoovoimin järjestettäisiin niin usein 

kun mahdollista ja näin saataisiin lisää tuloja kerholle ja "turisteja" kisaajien myötä 

kaupunkiin. Vastaavaa toimintaa on esim. Oulussa ainakin kolmella koirakerholla ja 

lisäksi Limingassa on pieni lämmin halli vanhassa navetassa. Nykyään raahelaiset 

harrastajat joutuvat ajamaan Ouluun asti harrastaakseen lajia talvisin. Keväällä 



lumien sulettua pystymme alkaa harjoittelemaan Saloisten kentällä, mutta kausi on 
hyvin lyhyt. Täysmittainen agilitykenttä saisi olla vähintään 20 x 40 m ja tila n. 800 

neliötä lyhyimmän sivun ollessa vähintään 15 metriä. 

 Koirahalli Raahessa on iso joukko koiraharrastajia. Ja vielä enemmän koiria omaavia ihmisiä. 

Raahelaiset koiraharrastajat kulkevat tällä hetkellä useita kertoja viikossa limingassa 

ja oulussa harrastamassa sisähalleissa. Raha valuu muualle. Kaikilla haluavilla 

harrastajilla ei ole mahdollisuutta kulkea jolloin harrastukset jää talvikaudeksi tauolle. 

Tämän vuoksi tavoitteellinen harrastaminen ei onnistu. Jos Raahessa olisi oma halli, 

se varmasti innottaisi myös uusia harrastajia koirsurheilulajien pariin. Hallin kautta 

voisi mahdollistua/avautua uusia näkymiä myös yrittäjyyteen kuten koirakoulun 

pitämiseen. Tämäkin olisi hyvä Raahelle. Kuten yllä kirjoitinkin koiraurheilusta, jotkin 

koiraharrastuslajit luokitellaan urheiluksi ja urheiluhan on aina hyvästä! Tätä me 

koiraharrastajat Raahessa kaipaamme. Talviharrastusmahdollisuutta joka hallin 
kautta toteutuisi. 

 Valaistuksen uusiminen laduilla/pururadoilla Hiihtomajan ympäristön latujen/pururatojen valaistus tosi huono. Varsinkin 

hiihtomajalta Honganpaloon paljon palaneita lamppuja. Valaistus nykyaikaiseksi led 

valaistukseksi. 

 Keskustan rantakaistaleen ja Rantatorin tekemisestä 

kutsuvammaksi ja viihtyisemmäksi ajanviettopaikaksi 

(Rantakatu-Merikadun koulun taakse/Varviin asti). Pitkin 

rantaa ja rantatorille viihtyisiä istumapaikkoja ja/tai tuoli-

&pöytäryhmiä, jonne voi mennä viettämään aikaa. 

Mahdollisuus esim. piknik-hetkeen, pelituokioon, kirjan 

lukemiseen tms. Esim. Kiinteiden pöytien ääressä 

rajatulla ja mahdollisesti katetulla alueella . 

Nimettyjä/rajattuja hiekkakenttä tms. mm. palloiluun, 
mölkkyyn tai petanque -pelejä varten. Rantatorille 

viihtyisä keidas, esim. katettua/rajattua, kiinteää 

istumatilaa ja kasvillisuutta. 

Keskustan rannat, nurmialue ja tori palvelee turisteja ja kaupunkilaisia, ns. yhteinen 

olohuone. Usein ollut kesällä tilanne, että olisi ollut kiva istahtaa katselemaan 

merelle, mutta ei ole juurikaan penkkejä, missä istuskella ja viettää aikaa esim. kirjaa 

lukien tai termarin kanssa. Rantatori surullinen ja autio. Ihmisillä ei ole juuri "syytä" 

pysähtyä ja viettää siellä aikaa. 

 Uimarannan päivitys Olisi huikeaa jos uimarantamme - Pikkulahti tai Kylmäniemi- saisi 

kasvojenkohotuksen. Tuodaan vedenääreen lisää toimintoa. Liukumäki, vaijeriliukua, 

laituri.... Myös tämä uudistus toisi turvaa pienten lasten uimareissulle. Veteen 

rajattaisiin alue jossa pienten lasten olisi turvallista nautiskella kesäpäivästä. Mallia 

voisi ottaa Limingan Rantakylän uimapaikasta. 



 Olkijoen uimarannan kunnostukseen Aikoinaan Olkijoen ranta oli suosittu ja sinne tultiin viihtymään kauempaakin. 
Luonnonkauniissa hiekkarannassa olisi potentiaalia vaikka mihin, myös 

talviaktiviteetit sopisivat alueelle! Siitä saisi helposti houkuttelevan! 

 Matto- vaijeri tms. hissi hiihtomajalle Tuetaan lasten liikkumista ja ulkoilua. Helppo paikka opetella lautailua tai suksilla 

laskemista. Kaikki aika, minkä lapset ovat ulkoilemassa sensijaan, että olusivat 

ruutujen ääressä edistää kansanterveyttä! 

 Pyöräily- ja kävelybaana Raaheen Kannustetaan ja helpotetaan liikkumista jalan ja polkupyörällä. Liikkumisesta tulisi 

myös turvallisempaa (vauvasta vaariin) kun olisi selkeitä reittejä ja autoteiden 

ylitykset olisivat niin hyvin merkattuja että autoilijat noudattaisivat liikennesääntöjä. 

Toisi hyvää imagoa kun kaupunki kannustaa hiilineutraaliin liikkumiseen. Voi 

mainostaa turisteille ja oudonkin ihmisen on helppoa ja turvallinen liikkua Raahessa. 

 Nuorille. Laillinen moposuora missä saa laillisesti kikkailla 

mopolla. 

Nuorille on hyvin vähän laillisia kikkailupaikkoja suomessa. Yhden tiedän mutta se on 

kaukana etelässä. 

 Ilveskorven uimalammen ottaminen uudelleen käyttöön Täältä syrjästä viedään meiltä kaikki, mitkä edistävät meidän hyvinvointia. Ladut, 

uimalampi, jääkiekkokaukalonkin ylläpito meni kyläläisten vastuulle. Lapsilukukin on 

lisääntynyt kylällä. Lammessa on monet uimataitonsa oppineet ja sitä kesäisin 

pystyneet pitämään yllä. Miksi meidän pitää aina lähteä kauemmaksi harrastamaan? 

 laavujen tekoon raahen tienoon luontoreitistölle 

paikkoihin, joihin ei pääse moottoriajoneuvoilla, jolloin 
myös yöpyminen laavuilla olisi mahdollista. Olisi hieno 

lisä raahen muuten jo kohtuullisen mukaviin reitistöihin. 

Lisääkin merkattuja reittejä saisi tehdä, esim yhdysreitin 

Siikajoelle/Vihantiin, jollin useamman päivän retket 

onnistuisivat myös tässä lähimaastossa, luontohan täällä 

on liikkumiseen sopivaa, vaihtelevaa ja arvokasta. 

Vihannissa on jo kattava ja monipuolinen reitistö, samoin Kalajoella, mutta siellä 

alkaa olla myös kävijöitä paljon. Raahessa on hieno, monipuolinen luonto ja 
luontoarvot sekä luonnon terveysvaikutukset ovat viimeaikoina nostaneet arvostusta 

sekä ymmärrys niistä on lisääntynyt. On arvokasta, jos kuntalaisille voidaan tarjota 

monipuoliset ja ilmaiset mahdollisuudet luontoharrastuksiin oman kunnan alueella, ei 

aina tarvitse lähteä kauas voidakseen harrastaa monipuolisesti. Lisäksi nykyään, kun 

kansallispuistoissa kärsitään ruuhkista, moni mielellään valitsee rauhallisemman, 

tuntemattomamman kohteen lähialueelta jossa saa liikkua rauhassa. Samalla myös 

hyötykäyttö voi lisääntyä marjastus- ja sieniaikaan. Suurin puute mielestäni on juuri 

yöpymiseen kelpaavat laavut. Saarten yöpymismahdollisuudethan jo aika hyvin 

löydetty. Lisää merkittyjä reittejä saisi myös tulla, jotta kohteet ovat riittävän etäällä 

esim. autoteistä, jolloin varmistuu, että hairiökäyttäytyminen kohteissa jää 
vähemmälle. 

 Pattijoen Kuuselan tenniskenttien kunnostamiseen ja 

laajentamiseen. 

Pattijoen alueella ei ole liikaa harrastusmahdollisuuksia varsinkaan tenniksen parissa. 

Harrastajia saataisiin lajille lisää ja alue hyötykäyttöön samalla kertaa. 

 Koiraharrastus halli Koiraharrastukselta esim agility) puuttuu sisäharjoitteluhalli. 



 Vihannissa Nujulanperän leikkikentän uusiin laitteisiin! Nujulanperällä on paljon lapsia mutta jostakin syystä leikkikentän (Tinatie) laitteet 
vietiin pois ja tilalle jäi tyhjyys! Kuinka surullista ja ankeaa!! Tuleville ja nykyisille 

koululaisille lisää aktiviteetteja äkkiä kehiin!!! 

 Lampitien bussipysäkille roskis Lampitien katoksen omaava bussipysäkki Tarpiossa kaipaa roskista. Siinä on ympärille 

ollut paljon roskia, joten roska-astia voisi ohjata ihmiset laittamaan roskat sinne, 

minne ne kuuluvatkin. Samalla roskista voisi käyttää koiran kakkaroskiksena, jolloin 

myös niiden määrä tien laidoilla voisi vähentyä. 

 Lasten ja nuorten liikunta mahdollisuus Parkour ratoja, Skeitti / skuuttaus paikkoja, johon jokaisella sama mahdollisuus. Myös 

vihannissa! 

 Juoksuportaiden rakentaminen Alpuan hiihtomajalle+ 

kuntolaitteita pihamaalle 

Keskeinen,luonnonläheinen paikka 

 Raahe-kuvakehys Rantapuistoon Nyt kun Rantapuiston aluetta rakennetaan, olisi sinne oiva mahdollisuus saada Raahe-

teemainen kuvakehys, vaikka ruusuilla kehystetty. Kaupunginpuutarhurilla syntyy 

varmaan näkemys miljööseen sopivasta toteutuksesta. 

 Vihantiin moottorirata, osa alueesta asfaltoitu, ja osa 

hiekkaa/soraa osa 

Nuoriso olisi pois kyliltä rälläämästä ja keulimasta. 

 Tarpion laavun ja tekoaltaan välisen reitin pohjan 

tasoitukseen 

Tarpio - tekoallas välinen reitti on Raahen suosituin hiihtokuntoilureitti, varsinkin 

tallaisena hyvälumisena hiihtotalvena. Ongelmana on kivikkoinen pohja jota ei saa 

tasoitettua muutoin kun ajamalla pintaan kivetön maakerros. Reitti on kaunista, 

luonnonmukaisine mäkineen ja puustoineen. Moni on kertonut sen tuovan mieleen 

Lapin maisemat. Tasoittamalla reitti kivettömällä pintamaalla ja kylvämällä pintaan 
pallokenttäruoho saadaan hiihtokautta jatkettua jopa kuukausia. Reitti on myös 

kesällä suosittu pyöräilijöiden ja patikoitsijoiden keskuudessa. Hiihto on siitä 

erinomainen kuntoilumuoto, että sitä voi harrastaa muutaman vuoden iästä 80-90 

vuoteen asti, jotkut jopa pitempään. 

 Jokelan koulun frisbeegolfrata, D-luokitus (koululaisrata) Kaikenikäiset raahelaiset ja ennen kaikkea lapset ja nuoret ovat innostuneet 

frisbeegolfin harrastamisesta. Hyvän frisbeegolfradan tuntomerkit ovat rauhallinen 

sijainti, helppo tavoitettavuus, riittävän iso parkkitila, vaihteleva maasto, 

monipuolinen puusto ja lisäksi vesieste (lähde: DiskGolfPark nettisivut). Nämä kaikki 

elementit löytyvät Jokelan koulun ympäristöstä. Jokelan Frisbeegolfrata palvelisi 

ennen kaikkea Jokelan koulun ympäristössä asuvaa väestöä, mutta iltaisin ja 

viikonloppuisin rata olisi avoinna myös laajemmalle väestölle. Koulupäivinä rata 
monipuolistaisi lasten liikuntatunteja. Jokela on vireä kylä, jonne on sujuvat 

liikenneyhteydet. Lapsia ja nuoria tällä kylällä asuu yli 150. Lasten ja nuorten 

kannustaminen liikkumaan on terveysteko, jonka vaikutukset ulottuvat aikuisuuteen. 



Lapsille ja nuorille liikunta on tärkeää myös sosiaalisen vuorovaikutuksen vuoksi. Tällä 
hetkellä Jokelan tai Pattijoen alueelta ei löydy yhtään frisbeegolfrataa, joten radalle 

on todella tilausta. Liikuntalaki (Liikuntalaki 390/2015) velvoittaa kunnan edistämään 

asukkaiden liikkumista. Lähiliikuntapaikkana Jokelan frisbeegolfrata täyttäisi näin 

liikuntalain edellyttämän kunnan liikunnan edistämisvelvoitteen. 

 Lumijärven uimaranta-alueen ehostus Lumijärven ranta on idyllinen ja sopivan rauhallinen, mutta harmillisesti jätetty 

huolehtimatta. Lasten kanssa paikkaan on mukava mennä ja aikuisetkin voisivat 

nauttia siitä enemmän. Sieltä puuttuu ajan viettoon sopivat puitteet, koska nyt sieltä 

löytyy vain yksi penkki. Kuvittelisin sinne mielessäni katoksen kesäsateen suojaksi, 

lisää penkkejä ja entisten pukukoppien ehostusta. Pensaikon vähentämisellä myös 

sääskien määrä vähenisi. Se ei haittaa, että paikkaan on matkaa, sillä se tuo oman 

fiiliksensä uintireissuun kesäpäivänä. 

 Korkeiden puiden poistolupa omakoti ja rivitalo 

asuntoalueilta. 

Korkeat puut eivät ole näkösuoja, vaan auringon viejä. Omakotiasujat eivät voi 

tasapuolisesti laittaa aurinkopaneeleita energiatuotantoon. Varjostavat puut 
naapureita kuunnellen kaupungilta lupa poistaa, nuoria näköestepuita säästellen ja 

istuttaen. 

 Haapajärven Tekoaltaan kehittäminen Ulkoilualueeksi Tekoaltaalla on saari jota kutsumme seikkailusaareksi, johon olisi tarkoitus tehdä 

laavu nuotiopaikan kera ja kulku saareen menisi narulossilla,joka olisi elämys jo 

sinänsä, sekä onkilaitureita ympäri saaren, luvat on kysytty maanomistajilta ja ne on 

myös saatu. Toisekseen malmitieltä järvelle tuleva tie, siihen vois isontaa 

parkkialuetta ja tehdä laiturin josta pääsis kanooteilla ja sub-laudoilla lähtemään 

järvelle. Talvella teemme jo nyt hiihtolatua sekä pyöräily ja luistelupaanaa. Järvellä on 

parempi jää tilanne kuin merellä aikasemmin myös jäätyy! 

 Urheiluvälinelainaamo Raahessa on monipuoliset harrastusmahdollisuudet niin kesä- kuin 

talviurheilulajeissa, sisällä ja ulkona. Monella perheellä este osallistumiselle saattaa 

olla välineiden puute. Talvella olisi ihana lähteä hiihtämään saaristoon, mutta suksia 

ei ole. Omia ei välttämättä ole varaa hankkia, tai toisaalta isoa satsausta ei uskalla 
tehdä, mikäli laji ei motivoikaan jatkamaan harrastusta. Lisäksi paikkakunnalla käyvät 

turistit voisivat hyödyntää välinelainaamoa, mikäli lomareissulle ei ole mahtunut 

omat välineet mukaan tai niitä ei ole. Tämä varmasti lisäisi myös lasten ja nuorten 

motivaatiota ja osallistumista liikuntaan, mikäli kotona ei ole tarvittavia välineitä lajin 

harrastamiseen. Urheiluvälinelainaamo voisi pääasiallisesti keskittyä esim. 

talviurheiluvälineisiin (mäenlaskuvälineet, hiihto, luistelu, lumikenkäily..), mikäli 

käyttöä on, laajentaa myös kesälajeihin. Tämä ehdottomasti tukisi ja lisäisi 

kaupunkilaisten hyvinvointia. 



 VIHANNISSA SIJAITSEVAN RINTI-LADUN 
KUNNOSTUKSEEN 

Rinti-latu sijaitsee Vihannin Koulukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ladun 
varrelle on rakennettu tulistelupaikka. Latua käyttävät niin peruskoulun kuin 

varhaiskasvatuksen lapset liikuntatunneillaan ohjaajiensa johdolla. Latu on 

terveysturvallinen myös ikäihmisille, niin hiihtäen kuin kesäajan lenkkeilyyn ja 

sauvakävelyyn. 

 Raahen pyörätie ja retkeilykartan laatimiseen Raahesta ei tunnu löytyvän ajantasaista karttatietoa retkeily jä pyöräilyreiteistä 

(poislukien Joki ICTn InfoGISssä olevaa Hummastinvaaran reittiä) Tarve olisi 

karttatiedolle, joka on tehty käyttäjän näkökulmasta. Mistä pääsee mihinkin, milloin 

reitti käytettävissä, millaisen pyörän reitti vaatii, mitä mielenkiintoista mistäkin 

löytyy, taukopaikat jne. Raahen kaupungilla on ICT resurssit ja osaaminen 

karttatiedon ylläpitoon ja jakamiseen, mutta käyttäjät (RAAHENSEUDUN LATU RY, 

Raahe Cycling Club Ry, urheiluseurat) voitaisiin haastaa varsinaisen reittitiedon 

tuottamiseen. 

 Härkätorille hankittaviin lasten leikkivälineisiin Myös kaupungin keskustan vetovoimaa on kehitettävä. Pienten askelien 
suuntautuminen kaupungin keskustaa kohti tuo mukanaan myös isompia askelia ja 

näin saadaan elämää kävelykadulle sekä keskustan tuntumaan!!! 

 Lumijärven uimarannan kunnostamiseen ja viihtyisyyden 

parantamiseen sekä uimarannalle johtavan tien 

vahvistamiseen. 

Lumijärven uimaranta on tärkeä henkireikä laajalle alueelle, mutta sen kunto ja 

käytettävyys on laskenut viime vuosina kovasti. Uimaranta on kaupungin omistama. 

Uimarannan kunnostusta on ehdotettu mm. porkkanarahoilla tehtäväksi, joka ei 

kuitenkaan toteutunut. Rantaa on siistitty asukkaiden talkoovoimin. Lumijärven 

kunnostamisen suunnitteluhankkeeseen on paikallinen yhdistys saanut 

hankeavustuksen. Lumijärven alue pitkospuineen, lintutorneineen ja laavuineen 

kuuluu Vihannin Kinttupolkureitistöön. 

 Haapajoki-Arkkukarin Kyläyhdistys Ry, alajärjestä Järvelän 

järven aluekehitys, mukana ap 200 

Järven alue: alueellinen "Loch Ness", Myönteisen näkin rakentaminen järveen, 

sähköistys , kurkkaa järvestä pintaan, "äiti, minkä näkönen se näkki oli"? sähköistys, 

kesällä nappia painamalla kahvilasta, talvella aurattu pinnalta katottava Näkki, led 

valot alas, sähön vetäminen, lisäksi poljettava vene järvelle, kookas pallo ostettu 
Virosta, vesipallokävely, 3:n rattailla olevan majoituksen rakentaminen rantaan, 

mikäli saa siihen rakennusluvan, Lisäksi savusauna rantaan. Levähysalue pelikentäksi, 

lentopallo, minigolf, muvoputki, jossa tuuli, " pienten hame heilahtaa ylös" 

rullalautailu, sulkapallo, pallopeli, noin 10 eri toimintaa, päättäjänä: alueen ,sekä 

Piehingin ja saloisten kyläyhdistykset sekä n 2000 henkilön amm.osasto 200, kokous 

pidetään kevään aikana, rahoittajana Norsu ry sekä alueen lähidemokratia. 



 Katuvalopylväiden asennukseen Vihannin Velkaperällä  Ainoa alue Vihannin taajamassa,missä ei ole vielä katuvaloja. Kadunvarret on 
kaapeloitu ja pylväsanturat asennettu jo vuonna 2018,jonka jälkeen työ jäänyt 

vaiheeseen. 

 Saloisten Puiston perustamiseen Saloisten keskustassa, kirkonkylällä Myllymäen vanhan, suojellun kansakoulun luona 

on hoitamaton puistoalue. Alue rajoittuu historialliseen Saloisten kirkonkylän raittiin 

eli vanhaan Pohjanmaan Rantatiehen(nykyisin Oikotie). Museovirasto on luokitellut 

Rantatien valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Tämä 

keskeisellä paikalla sijaitseva alue olisi syytä saada asialliseen kuntoon. Puisto lisäisi 

alueen asuinviihtyisyyttä sekä Saloisten vetovoimaa. Puiston ohi Rantatietä pitkin 

kulkee yksi alueen muinaispoluista. Puiston alueelle on suunnitteilla kaksi 

muinaispolun opastaulua. Puisto palvelisi paikallisten asukkaiden ohella myös 

historiasta kiinnostuneita matkailijoita. Puistoon tulisi istutuksia ja puistokäytäviä, 

lisäksi pöytä- ja penkkiryhmiä. Puisto nimettäisiin Saloisten Puistoksi. 

 Kävelyreitti Kaupunginmetsästä hiihtomajalle ladun 
viereen. 

Kaupunginmetsässä asuu paljon lapsiperheitä ja hiihtomajalta on hyvät pulkkamäen, 
mutta pääsy sinne on haasteellista. Ainoastaan tien kautta, josta matkaa kertyy 

huomattavan paljon. Jos olisi kävelyreitti suoraan hiihtomajalle, matka lyhenisi 

muutamaan sataan metriin ja reitti olisi turvallinen kulkea ilman vanhempuakin. 

 Härkölanssin autiotupa Piehinkiin Piehingin sydänmaalla on sijainnut vanha yhteisesti rakennettu ja yhteiskäytössä ollut 

Härkölanssin metsäkämppä. Nyt se on yksityisomistuksessa. Syynä tähän on 

seuraavaa: Raahen kaupunki vaihtoi Saloisten kunnalta perimänsä metsäpalstan 

Tokolanperän teollisuusalueella olleeseen tilaan. Tämän vaihdon yhteydessä meni 

vanha metsäkämppä ns. "lapsi pesuveden mukana". Kaupungin päättäjiä on moneen 

kertaan asiasta muistutettu, mutta saatu vain sympatiaa osaksemme. Piehingin 

kyläyhdistyksen väen talkoilla ja Nousevan rannikkoseudun sekä Ely-keskuksen 

avustamana on tehty sydänmaan maastoon Kustin patikka- ja pyöräily reitistö, joka 

valmistuu toukokuussa 2022. Härkölanssin autiotupa tulisi nyt tarpeeseen reitistön 
varrella yö- ja lepopaikkana retkeilijöille. Raahen kaupungilla on Piehinginjoen varrella 

ja läheisyydessä metsää, johon uuden Härkölanssin kämpän voi rakentaa. Menetetty 

kämppä on noin 14km:n päässä 8-tieltä Piehingin Ylipääntietä ja edelleen 

Härkölanssintietä seuraten Piehinginjoen varressa. Uuden Härkölanssin autiotuvan 

voisi sijoittaa kaupungin metsään Piehinginjoen tuntumaan 12km 8-tieltä. 

 Piknikkäyttöön sopivien ulkokalusteiden hankkimiseksi 

Kylmäniemen uimarannalle. Ehdotan, että hankintaan 

kaksi teräsrunkoista, kestävästä puutavarasta 

valmistettua monitoimitasoa (1,2 x 1,2 m), yksi isompi, 

Kylmäniemen uimaranta on monelle raahelaiselle mieluisa uimapaikka, 

lähiretkikohde ja pysähtymispaikka ulkoilulenkin varrella, mutta sieltä on puuttunut 

esim. eväsretkeilyyn sopivat ulkokalusteet. Uimarannan käyttäjille tehtiin 

toukokuussa 2021 kysely rannan viihtyisyyden ja toimivuuden parantamisesta. 



suorakaiteen muotoinen taso sekä samaan tyyliin tehdyt 
kaksi ketjutettavaa teräsrunkoista penkkiä. Lisäksi 

tarvittavat maankäsittelyt ja laatoitukset tasojen alle. 

Vastauksia tuli 141. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi laitureiden ja pohjan 
kunnostuksen lisäksi nousivat pukukoppi ja ulkokäymälä, mutta moni toivoi rannalle 

myös piknikkäyttöön soveltuvia ulkokalusteita. Koulutuskeskus Brahen 

suunnitteluopiskelijat suunnittelivat syksyllä 2021 Kylmäniemen upeaan maisemaan 

varta vasten pitkäikäiset kalusteet ja kalusteiden toteutuskin onnistuisi koululla. 

Teräskaupunki Raahessa kalusteiden rungot ovat tietysti säänkestävästä Corten-

teräksestä. Puuosat valmistettaisiin kestopuusta. Kalusteita on suunniteltu 

kahdenkokoista monitoimitasoa sekä samaan ulkonäköön sopivaa ”ketjutettavaa” 

penkkiä. Ulkokalusteisiin on yritetty hankkia jo rahoitusta joukkorahoituskampanjalla 

(jota pyörittää Maaseudun Sivistysliiton hanke). Raahelaiset ovat lähteneet hienosti 

mukaan - osallistujia on mukana 59 ja kasassa on 3735 euroa (6.3. tilanne). 
Kampanjan toteutumiseen tarvittava minimitavoite ei ehkä tule aivan täyttämään 

tavoitettaan, eikä kalusteita siksi voida joukkorahoituksella toteuttaa, mutta tulos 

osoittaa kuitenkin, että ranta ja sinne saatavat kalusteet olisivat raahelaisille 

TÄRKEITÄ! Lisäksi kampanjaa varten tehdyt suunnitelmat ja valmistelumateriaali 

olisivat käytössä myös OSBU-hankkeessa. 

 Ehdotan , että budjetti käytetään Vihannin Velkaperän 

leikkipuiston valojen ja aidan tekoon sekä Ahopajuntien 

ja muiden kesken jääneiden teiden valojen loppuun 

laittamiseen Vihannin Velkaperällä. Paikat katuvaloille on 

olleet jo useamman vuoden mutta puuttuu vielä pylväät 

ja valot. 

Vihannin Velkaperällä on hieno leikkipuisto mutta valot ja aitaus puuttuvat. 

Leikkipuisto on vilkkaasti liikennöidyn tien vieressä. Tiellä on 40 km/tunnissa 

nopeusrajoitus mutta pitkä suora tie näyttää nostavan nopeuksia yli sallitun. Olisi 

hyvä myöskin saada suojatie ja hidasteet juurikin leikkipuiston kohdalle. Ahopajuntie 

ja muutama muu tie Velkaperällä on odottanut katuvaloja jo kaksi vuotta. Tienvarsille 

on laitettu paikat katuvaloille ja puuttuu enää pylväät ja valot. Olisi jo aika saada 
nämä työt loppuun. 

 Lännenrannan leirikeskuksen eli Bompan laiturin 
rakentamiseen, Piehingissä Pohjanlahden rannalle. 

Raahen kaupungin nuorisotoimen hallinnoima Lännenrannan leirikeskus on "helmi" ja 
vertaansa vailla meidän paikkakunnallamme. Puutteena alueella on ollut alusta 

lähtien, uimalaiturin puuttuminen kokonaan. Veneille on laiturit jokaisella rannalla, 

mutta lasten ja nuorten leirikeskuksella ei ole laituria laisinkaan. Tällä kohdalla meren 

ranta on kivikkoinen ja matala, jonka vuoksi rannalta on erittäin huono mennä 

uimaan. Tila kokonaisuus koostuu huoltorakennuksesta, jossa sijaitsee ajanmukainen 

keittiö, sali, parvi ja kolme suihkullista wc:tä, sauna-takkahuone, jossa pieni toimiva 

keittiötila, erillinen majoitusrakennus 4x4 hengelle, varasto ja grillikatos. Merenranta, 

luonto ja oma rauha tuovat lisäarvostusta miljöölle. Alue on monien leirien- ja juhlien 

pitopaikkana paras koko Raahen alueella. "Helmi" tarvitsee laiturin! 

 Saloisten Haapajärven alueen virkistyskäytön lisäämiseen 

ja kehittämiseen 

Haapajärven tekoallas rakennettiin 1966-1967 turvaamaan perustetun Rautaruukin 

terästehtaan makean jäähdytysveden saanti. Alkuperäinen Haapajärvi imuruopattiin 



ja rakennettiin patovalleja. Valmistumassa olevaan tekojärveen alettiin laskea vettä 
14.4.1967. Järvi on kooltaan noin 4 km pitkä ja 2 km leveä, suurin syvyys on n.7m 

säännöstelyväli on 14,67-17,84 metriä merenpinnasta. Eli Raahen seutukunnan 

suurimman järven hyödyntäminen virkistyskäyttöön on jäänyt liian vähäiseksi. Tänä 

vuonna tulee 55 vuotta täyteen nykymuotoisen Haapajärven olemassaolosta joten 

myös Raahen kaupungin on aika panostaa alueen kehittämiseen. Oma ehdotukseni 

koostuu järven Malmitienpuolipäähän rakennettavasta lintutornista, laavusta, 

nuotiopaikasta, opastetaulusta ja kompostoivasta wc tilasta sekä näkemän 

avaamisesta malmitieltä järvelle. Lisäksi rakennettavasta kompostoivasta wc tilasta 

"Seikkailusaareen". Sekä vuoden 2022 aikana järjestettävistä "Haapajärvi 55v 

tilaisuuksista". 

   

 


