
1 anonymous 
Penkkejä ja roskiksia lisää, varsinkin rantapuistoon. Rantapuistossa kesällä roskat 

pitkin poikin, koska käytössä vain pari pientä roskakoria. 

2 anonymous 
Penkkejä enemmän kaikkialle. Paljon kukka loistoa kesälle, koska ne piristää. Koiran 

kakka roskiksia joka puolelle kävelyreittejä, ne uupuu! 

3 anonymous 

Miksi Pattijoella Kuuselan alueella ei kunnosteta Pattijokivartta virkistysalueeksi, vaan 

annetaan olla nokkosten ja risukkojen peitossa. Aluehan on hyvin kaunis kauniine 

siltoineen, melkein kuin Oulussa Ainolan puistossa. Ai niin, sehän on PATTIJOELLA, 

eihän se ole kaupunkia!!! 

4 anonymous Penkkejä ja kauneutta,siisteyttä 

5 anonymous 
Penkkejä ja pensaita enemmän, valaistusta saisi parantaa, suihkulähteitä lisää. 

Ramtapuistoon kukkaistutuksia. 

6 anonymous 

Rantapuisto on muuten viihtyisä, mutta kaipaa parempaa valaistusta. 

Kesäkukkaistutukset voisivat olla entistäkin näyttävämpiä. Paljon hyviä uudistuksia 

on jo tehty, Veistospuisto on todella kaunis keväällä. 

7 anonymous 

Kaunis ja rauhallinen ympäristö on hyvä, ei liikaa rönsyjä ja tavaraa. Vaikka roskikset 

ovatkin usein miljöötä rumentavia tekijöitä, niitäkin voi toteuttaa tyylikkäästi ja niitä 

toivoisi mahdollisimman paljon kaikkialle. Ihminen on valitettavan laiska eikä jaksa 

kanniskella roskia kauas. Hyvä valaistus on tärkeää myös. Aktiviteetteja en kaipaa 

oikeastaan muualle kuin rantaan, jossa voisi olla piknikin vieton mahdollistavia 

elementtejä. Tasaista maastoa piknikviltille, puita suojaamaan ja tuomaan varjoa 

helteeltä. Kesäisin wc-mahdollisuudet, hyvät kierrätysmahdollisuudet ja vaikka 

vesipiste. Miksei jotakin pelimahdollisuuksia, sopivaa maastoa mölkyn tai petanquen 

heitolle jne. 

8 anonymous 
Hoidelkaa muitakin "puistoja" kuin mitä on keskustassa, esim. Pattijoki Saloinen 

Vihanti ym. 

9 anonymous 

Kauniita, runsaita kukkaistutuksia, joka puistoon. Amppeleihin Mm. Miljoonakelloja, 

lumihiutaletta, apinankukkaa, semmosia jokka tuulessakin elävät ja rehevästi 

kasvavat. Penkithän on aina kiva lisä. Pakko vielä lisätä, että pekkatori on niin 

älyttömän kaunis paikka minun silmiini talvella, vallankin kun kuusessa on valoa. 

Rehevät ja hyvinvoivat istutukset tekevät siitä takuulla kauniin myös kesällä. 

10 anonymous 

Kauniita penkkejä taktisiin maisema- ja selfiepisteisiin. Roskakoreja ja 

koirankakkaroskiksia jokaiseen puistoon. Valaistus jatkaisi esim. Juvanpuiston 

käyttöaikaa kovasti ja toisi myös istutukset hienosti esille. Alueiden istutuskartat 

olisivat harrastajille mieleen, vaikkapa kaupungin verkkosivuilla jaettuina. Alkaa olla 

jo melkoinen lajikirjo puistoissa edustettuna ja harvinaisempaakin sorrtia siellä täällä, 

mikä on hieno juttu! Keskustan liepeillä on puistometsäalueita, joita toivoisi 

hoidettavan paremmin. Lähimetsät ovat jatke rakennetuille puistoille ja olisi hienoa 

kun niitäkin kohdeltaisiin arvostuksella ja pidettäisiin siisteinä, vaikkakin 

luonnonmukaisina. Kaikkinensa Raahen kaupungin puistot ovat viimeisten 



muutaman vuoden aikana uudistuneet kaikkinensa todella hienoiksi. Viheralueet 

ovat merkittävä osa kaupungin yleisilmettä ja Raahe paranee tässä mielessä vuosi 

vuodelta. Kohta puistokulttuurimme on kaupunkimarkkinoinnillinen arvo, joka sekä 

houkuttaa asukkaita ja matkailijoita että antaa raahelaisille jälleen yhden syyn olla 

kotikaupungistaan ylpeitä. Puistoeurot tuntuvat ja näkyvät! 

11 anonymous Vanhojen rakennusten valaisemista kohdevaloilla syksyn ja talven pimeyteen. 

12 anonymous 

Hyvällä tiellä ollaan, kiitos siitä! Vuosi 2020 oli monessa suhteessa hieno. 

Kukkaistutukset olivat monipuolisia, runsaita, niitä hoidettiin hyvin. Jatkakaa samaan 

malliin! 

13 anonymous 
Veistospuistossa pitäisi pistää patsaiden valaistus kuntoon. Nythän sitä ei ole. 

Penkkejä sais olla lisää siellä täällä 

14 anonymous 
Istumapaikkoja saisi olla enemmän, voisi olla mielenkiintoisempia puistoja ja 

kivemman näköisiä 

15 anonymous 

Nykyiset istutukset,mitä on tullut nyt paljon,ovat kauniita!mm. ruusut ja pionit ihania 

uutuuksia <3 Mutta Kaipaisin lisää luonnonistutuksia,eli luonnonkukkaniittyjä! Ne 

ovat kauniita ja hyödyllisiä perhosille ja mehiläisille ja muille öttiäisille<3 Nut kun ne 

ovat myös trendi muualla maailmalla ,kun ilmastoa ajatellaan enemmän,niin 

Ehdottomasti myös Raaheen niitä! Täällä on kyllä tilaa niille.Jos saan ehdottaa, niin 

tuo Lehmirannanpuisto olisi hyvä kohde. on paljon ulkoilijoita ja se on nyt tyhjä 

puisto.(eli Palokunnankadun takana oleva,Saaristokadun varrella). :) 

16 anonymous 

Juopot pitäisi saada pois härkätorinpuistosta, tällä hetkellä ei tee mieli puistossa 

oleskella yksin eikä varsinkaan lasten kanssa. Härkätorilla voisi olla myös kahvila 

kesällä joka palvelee pidemmillä aukioloajoilla (ilmojen mukaan). Kunnon terassi. 

Olisi kesäiltana kiva käydä kaupungissa kahvilla jollain terassilla, mutta täältähän 

sellainen puuttuu. 

17 anonymous 

Härkätorin puisto keskustassa on saatava houkuttelevaksi sekä lapsille että aikuisille. 

Se mitä sinne tuotaisiin, en tiedä mutta aneeminen se on nykyisellään. 

Kanavanrantaan esim minigolf rata, se houkuttelisi perheitäkin ulkoilemaan, 

tulemaan kahville, ihannoimaan merta ja veneliikennettä jne. Matti Lepistön patsaat 

kotipihasta ihmisten ilmoille ja ns näkyvälle paikalle! Esim Kanavanrantaan sinne 

tänne . Olisi upea käyttää päiväkodin lapsia siellä ihailemassa niitä ja sitä 

satumaailmaa. Entäs ihanasti kukkivat kirsikkapuut niiden ympärille?! Toisivat lisää 

ajatusta satumaailmasta.... 

18 anonymous 

Rannan alueella valkoposkihanhet sontii rannat pilalle. Ihan hirveä siivo oli viime 

kesänä, yök! Kukkaistutuksiin on selvästi nyt alettu panostaa ja suunnitella enemmän. 

Niitä on mukava katsella. Leikkipuistoihin rannassa ja itsenäisyyden puistossa (ja 

yleensäkin leikkipuistoihin) kaipaan kunnon valaistusta, jotta talvellakin voisi sään 

salliessa käyttää, kun melkeinpä koko päivän on pimeää/hämärää. Viime kesänä oli 

mukava tempaus ne laatikot, joihin kuka hyvänsä sai käydä kukkia istuttamassa. 

Lapset sai torilta valita kumpikin mieluisan kukan ja käytiin ne istuttamassa, ja kesän 



kuluessa käytiin aina katsomassa miten ovat kasvaneet. Sitten olivatkin yhtäkkiä 

kadonneet, kun mentiin katsomaan. Olisi ollut ehkä kiva jos kukkien poistosta olisi 

jossain vaikka edellisellä viikolla ilmoitettu, niin olisi ehtinyt vielä niitä ihastella. Tai 

jos ilmoitettiin, niin itsellä mennyt kyllä ihan ohi... 

19 anonymous Penkkejä ja kaunista maisemaa istutuksineen 

20 anonymous 
Istutuksia. Viime kesän istutukset (kukka) eivät olleet kovin kummosia. Ei missään 

nimessä niitä oranssi tötteröitä saa laittaa. Kauhian näkösiä. 

21 anonymous 

Näissä kysymyksissä ei tullut lainkaan esille Vihannin alueen viihtyisyys (Vihannin 

kirkonkylä ja muut entisen Vihannin kunnan alueella olevat kaupungin alueet). 

Yleisilmeelle täytyy jo ensi kesänä tehdä jotakin!! 

22 anonymous Patsaspuistoon olisi mukava saada esim.kohdevalaistus talviajalle. 

23 anonymous 

Kanavan ranta olisi upea paikka, mutta nykyisellään istutukset ovat vaisuja. Se olisi 

viihtyisä ja kiva matka kulkea molempia reunoja edestakaisin koko Kanavan matkalta. 

Minä ainakin kulkisin koirien kanssa. Kaipaan kivoja rengasreittejä kävelyyn, joissa 

voisi matkan varrella olla infotauluja, kuten Varvin rantareitillä. Mutta punkkien 

vuoksi reitin reunakasvit olisi hyvä pitää mataloina. On tylsää kulkea ihan sama reitti 

takaisin. 

24 anonymous 

Kaipaan laaja alaista huomioimista myös keskustan ulkopuolisille alueille. Raahe on 

kokonaisuudessaan käyntikortti ulospäin. Ei auta, jos Keskustaan tullessa kehällä 

olevat kaupunginosat näyttävät rnsistyneiltä. Eikä tunnu kivalta olla eriarvoinen 

kotikunnassaan 

25 anonymous 
Ruusuja ja muita kukkivia pensaita. Myls erikoisempia puita sekä 

omenapuita/kirsikkapuita. 

26 anonymous 

Ei niihin mittään tarvita kourallinen keskustassa asuvista raahelaisista hyötyy niistä. 

Syrjä kyliltä kukkaan lähe niihin pyörimään vaikka sielä olis mitä. Taloja tilalle tai 

sepeli kentiksi. Pekkatorihan on jo steriiä petonia ja pilattu täysin montako 

milijoonaa siihen meni? Varmana suomen kallein liikenne ympyrä kaupungin 

keskustassa.. 

27 anonymous 

Lampinsaari kuuluu Raahen kaupunkiin. Täällä oleva puisto (resun kaivos hovin 

vieressä) kaipaa TODELLA uutta ilmettä. Keskellä on vain vanhat penkit ja muutama 

kukka. Reunoille tarvitaan kaadettujen puiden tilalle pensaita ja keskelle puistoa 

vaikka Paviljonki avoimilla seinillä. Kiitos 😊👍 

28 anonymous Vihannissa ois paljon parannettavaa ympäristön yleisilmeesä 

29 anonymous 
Narkkarit pois kusemasta lasten leikkitelineisiin härkätorinpuistosta. Heidän läsnäolo 

uhkaavaa ja lapsia pelottavaa. 



30 anonymous 

Haluaisin ja toivoisin että siistittäisiin myös Vihannin keskustan yleisilmettä: 

,käyttämättömät rakennukset(purku?)esim.ent.tuoppipub,miksi saa olla 

paikallaan???,leikkipuistojen kunto heikko.Riittäisikö rahaa kukkaistutuksiin myös 

liikenteenjakajiin???Myös täällä sivukylällä asuu veronmaksajia ja töissä käyviä 

ihmisiä,ei meitä saa unohtaa!!!Paljon pimeitä katuvaloja,nekin syksyn tullen 

vaihtoon.Teiden ja katujen hoito:(lumen auraus) hoidettu huonosti,valvotaanko 

urakoitsijan työnjälkeä mitenkään? 

31 anonymous 

Penkkejä lisää puistoihin ja pyöräteidenkin varsille nätteihin maisemapaikkoihin. 

Kesäkukat olivat onnistuneet tänä vuonna ja niitä oli aiempaa enemmän. Tykättiin 

kovasti! Perennaistutukset tuovat kivaa vaihtelua istutuksiin, ja keväällä tulppaanit 

olivat todella hienoja veistospuistossa. On paljon parantunut puistojen hoito viime 

vuosina. 

32 anonymous 

Kokkolan keskustassa oli viime kesänä erittäin kauniit istutukset. Niissä oli yhdistetty 

taidetta ja monenlaisia kasveja, ei niin perinteisellä tavalla. Havuja/ perennoja/ 

kesäkukkia ja vihanneksia. Niitä oli mukava katsella, kun aina löysi jotain uutta. Jotain 

sentyyppistä, vaihtelevaa ja ehkä yllättävääkin, nimenomaan kaupungin keskustaan. 

Olisi hienoa jos jotkut paikalliset taiteilijat tai koulut innostuisivat projektiin mukaan, 

ja teokset vaihtuisivat aina vuosittain. Joka kesä voisi olla aina jokin ajankohtainen 

teema. Se voisi kulkea koko kävelykadun läpi ja huipentua härkätorille. Tämän idean 

ympärille saisi myös yhdistettyä tapahtumia ja siitä voisi tulla "Raahen oma juttu" 

jota tullaan katsomaan kauempaakin. Raahessa Härkätorin puiston istutusalueet 

itsessään ovat aika lättänöitä, korkeammat reunat toisivat niihin näyttävyyttä ja se 

tekisi puistosta mielenkiintoisemman näköisen. Samalla kasvit näyttäisivät 

komeammilta, sillä isot puut ovat hallitsevat, ja muut kasvit näyttävät nyt todella 

pieniltä. Siihen reunoille penkitkin sopisivat paremmin. Nykyisin tori on kuin iso tyhjä 

tila, jossa on muutama penkki keskellä ei mitään, ne eivät oikein kutsu 

istuskelemaan. Yleisesti ottaen viime kesänä istutukset olivat kyllä kauniita ja 

edistystä on ollut myös puistojen kunnostuksessa. Suuri kiitos tästä! 

33 anonymous Vihantiinkin kaivataan kukkaistutuksia ja yleisilmeen siistimistä. 

34 anonymous 

Keskusta on pessyt kasvonsa aivan kokonaan muutamissa vuosissa, kiitokset siitä! 

Joko pensaikkojen siistimiset ja istutusten hoito yltäisi myös muihin 

kaupunginosiinkin? Saloisten alue on täysin unohdettu, kun ei edes kesäkukkia ole 

vuosiin ollut. Veronmaksajia on täälläkin! Pienestäkin piristyksestä olisimme iloisia. 

35 anonymous 

Varmasti on hyvä, että kaupungissa puistot ovat hyvin hoidettuja ja viihtyisiä 

kaupunkilaisille, mutta samalla pitäisi muistaa kehittää myös "periferian" viihtyisyyttä. 

Vihannin kirkonkylä on portti Raaheen ja nyt se antaa valitettavasti tosi ikävän kuvan 

viihtyisästä Raahesta! Esim. kaikki liikennejakajat ovat suorastaan törkeän huonosti 

hoidettuja; kuivaa heinää täynnä, ei kukan kukkaa kesäisin! Toivon tasapuolista 

viihtyvyyden lisäämistä Raahen joka kylälle, ei ainoastaan kaupungin keskustassa 

asuville! 



36 anonymous 

Joko on perustettu hanhinyrkki miettimään toimenpiteitä tulevan kevään 

hajuhaittojen torjuntaan. On katastrofi jos uimarantoja joudutaan taas sulkemaa. 

Hanhihaitta voi viedä investointeja Raahesta, esim. Wibitrata pikkulahdelta. 

37 anonymous 

Vihannissa saisi olla yleisilme siistimpi ja leikkikenttiä useampi entiseen malliin. 

Esimerkiksi nujulanperälle takaisin leikkikenttä, alueella paljon lapsia nii ihan tyhmää 

viedä vähäisetkin leikkipaikat. 

38 anonymous 
Tunnelmavalaistukseen saisi panostaa. Näyttävyyttä lisää. Turha pieni piperrys pois, 

isoja esteettisiä istutusalueita modernein istumapaikoin lisää 

39 anonymous 
Rantapuistoon lisää penkkejä ja roskiksia. Rantapuiston säilyttäminen on tärkeää. 

Asuntorakentaminen pilaa sen. 

40 anonymous 

Iloisen värisiä, runsaita istutuksia, penkkejä, härkätorin puiston kunnollista 

kohentamista, nykyään siellä ei ilkeä edes käydä lasten kanssa, kun narkit ja 

alanmiehet/naiset vallanneet penkit ja roskia(tumppeja ym) joka puolella. 

Joulukadun avajaisissa ei esityksiä nähnyt, kun ei ole esiintymis lavaa. 

41 anonymous 
Vihantiin pitäisi saada myös istutuksia ja viihtyisyyttä. Myös joulun aikaan jotain 

piristystä esim valoja. 

42 anonymous Minigolf olisi kiva koko perheen yhteinen laatuhetki. 

43 anonymous 

Koirapuisto Hakotaurissa nyt mainiossa kunnossa. Mutta toinen, ehkä kolmaskin, 

koirapuisto olisi paikallaan. Toisinaan nykyisessä puistossa on jopa tungosta. 

Pattijoen suunnalla olisi lähes käyttövalmis alue (entinen tenniskenttä), josta pienillä 

töillä (ovi, verkkotolppien pystytysrakenteiden poisto, väliaidalla jako kahteen 

osastoon) saisi käyttökelpoisen sen kulmakunnan (miksei muidenkin) koirien 

käyttöön. Kaupungin etelälaidalle olisi myös toivottavaa saada oma koirapuistonsa, 

nyt eteläisten kaupunginosien koiraväellä on varsin pitkä matka Hakotauriin. Kulku 

tapahtuu yksityisautoilla, jolloin pitkästä matkasta syntyvä pakokaasupäästöjen 

määrä ei edistä kaupungin pyrkimystä ilmastotyössä. Koiria on Raahessa arviolta 

noin 2500 (perustuu Kennelliiton kansalliseen arvioon), tietenkään kaikki eivät 

puistoile, mutta määrä kertoo koiran olevan varsin yleinen perheenjäsen nykyisellään 

myös kaupunkialueella ja puistotarjonta näille "lapsille" voisi lisätä myös kaupungin 

vetovoimaisuutta perheen harkitessa asuinpaikkakuntaa. 

44 anonymous 

Toiveena, että Raahen rakennettaisiin ainakin yksi toinen koirapuisto. Kajaanissa 

puistoja on viisi, vaikka paikkakuntien kokoeroa ei ole juurikaan. Raahessa on paljon 

koiria, joten puistoja olisi hyvä olla useammalla sijainnilla. Mahdollessa uudessa(tai 

uusissa?) puistoissa olisi hyvä ottaa myös sijainti huomioon, että puisto ei ole heti 

suoraan asuintalojen vieressä, milloin koirien haukunta ei aiheuta häiriötä. 

45 anonymous 

Parempaa valaistusta, keskeisimpiä puistokäytäviä voisi rajata kivireunuksilla. kohde 

valaisimia isoihin puihin sisääntulo väylillä. Puita voisi myös leikata risteysalueilla 

enemmän. Syksyllä lehtiroskan siivoaminen keskustan puistoista. 



46 anonymous 

Katukalusteiden ja istutusten sekä valaistuksen sovittamista miljööseen. Härkätorilla 

valaistuksen tulee olla aivan erilainen kuin vanhassa Raahessa. Talvella olisi kiva 

saada katseenvangitsijoita, havupuita, kauniita valaistuksia. Härkätorilta roikkuvat 

sekavat jouluripustukset pois ja hallittu kokonaisuus kaupungin toimesta, esim. isoilla 

joulukuusen koristeiden näköisillä valopalloilla. Ne olisi helppo tehdä omanakin 

työnä. 

47 anonymous 

Fanttiin menevän pyörä/kävely tien reunat pitää siistiä.Terijoensalavat siistiä.Lisäksi 

Liikennepuiston reunassa ja meren puoli päässä olevat koivut ja lepät poistaa.Estävät 

näkymää merelle Pikkulahden Fiian asunnoista.!!!!!!!!!!! 

48 anonymous 

Vihannin kylänraittia ja ilmettä saisi todella parantaa! Turisti tulee lomalle Raaheen 

junalla. Ensikosketus on Vihanti kun astuu junasta ulos ja matka jatkuu. Saa aika 

ankean kuvan koko kaupungista. Mielikuva jostain asiasta tai uuden ihmisen 

tapaamisesta tehdään ensimmäisen e minuutin aikana! Entisen ukomäen tontille 

istutuksia, (ei pelkästään puita) ja puiston penkkiä olis todella tarpeen ja kaunis näky 

mäellä, joka näkyisi kylän raitillekin. 

49 anonymous Aktiiviteetteja ja kauniita istutuksia 

50 anonymous 

Ilokseni olemme palaamassa Haavanlammin aikaiseen kukoistukseen puistojen ja 

istutusten osalta. Ne pääsivät liian pitkäksi aikaa hoitamattomiksi, mutta viime 

vuosina on tehty ansiokasta työtä puistopuolella. Erityisesti ilahduttaa monipuolinen 

lehtipuuvalikoima, ja ruusuja on tullut moneen paikkaan. Yllättäviäkin lajeja on tullut 

uusissa istutuksissa vastaan, mikä on ollut todella kivaa huomata. Nimilappuja 

kaipaisin erityisempiin istutuksiin lajikkeista. Jos puistot keskustassa onkin kokeneet 

uudelleen syntymän, niin puistometsissä on paljon siistimistä. Tien varsien pajukoita 

ja lepikoita on kyllä raivattu, mikä on siistinyt maisemaa erittäin hyvin. Sanoisin että 

puistopuolen hoidon taso on noussut takaisin ansaitsemaansa arvoon. Kiitos siitä, ja 

jään taas odottamaan mitä kivaa ja uutta ilmestyy kaupunkikuvaan ensi kesänä. 

Mukavasti asioista tiedotetaan facessa, niin osaa käydä katsomassa uudistuksia. 

51 anonymous 

Valaistus patsaspuistoon olisi loistava idea. Roskiksia kaipaan rantaan ja muuallekin 

lisää. Myrbergin puistossa oli käytetty jäätävän isoa haketta viime kesänä, näytti kuin 

olisi pieniä puukalikoita/halkoja kasassa. Toivottavasti ensi kesänä hake pienempää. 

Istutukset olivat viime kesänä kauniita, toivottavasti sama tyyli jatkuu tulevina 

vuosina. Aktiviteettien yhdistämistä puistoihin olisi hyvä idea, esim. frisbee-koreja 

johonkin keskustan puistoon. Saataisiin tervehenkistä tekemistä nuorille (ja vähän 

vanhemmillekin). 

52 anonymous Vihantiin paremmat valaistukset, penkkejä ja oma ulkoliikunta kuntosali. 

53 anonymous 

Vihannin keskustan aluetta siistiä. Kesällä ruohon leikkuuta useammin. Istutuksia 

keskustaan. Uimarantaan kunnolliset penkit. Uima-alueen vesirajaa siistä, kortetta ja 

lumpeikkoa pois. Uimaranta kovassa käytössä mutta ahdas. 

54 anonymous 
Vihanti on unohtunut kokonaan. Sinne myös istutuksia. Kuolleet lepät pois ja uusia 

tilalle. Liikenteenjakajat siivottomia. On vain tekosyy kertoa, että esim 88 ja 86 tien 



risteyksen jakaja ei ole kaupungin vastuulla ja siihen ei kukkia saada. Miksi muut 

kunnat saa saman tien varressa kukat, mutta Vihanti ei. Tämä onnistuu helposti esim 

4H:n, työttömien tms toimesta. Viheralueiden niittoa myös Vihannissa kaivataan. 

55 anonymous 

Raahea on muuallakin kuin keskustassa. Niittäkää edes kerran kesässä Vihannissakin 

olevat kaupungin alueet. Jos rahaa jää, niin suunnitelkaa vasta sitten lisää panostusta 

keskustaan. 

56 anonymous Härkätorilla voisi talvisin olla luistelukenttä. Nykyisellään tori on synkkä ja autio. 

57 anonymous Kaunis maisema istutuksineen ja penkkejä. 

58 anonymous 

- Joissakin puistoissa rikkaruohot ovat pitempiä kuin pensaat. Jos pensaita ei ole 

aikaa/rahaa hoitaa, kannattaa istuttaa puita. - Usein ruohon leikkaajat isoilla 

koneilla/lumikoneen kuljettajat kuorivat isoja paloja nurmikoista pois, voisiko heitä 

kasvattaa asian tiimoilta. - Vilpun pyörätien varresta on kaadettu koivuja, miksi sinne 

on jätetty yksi pölli lojumaan? - Myrsky kaataa joskus puita, ja sitten ne kaatuneet 

puut lojuvat kuukausitolkulla maassa hyvinkin näkyvillä paikoilla. Voisivatko esim. 

ruohonleikkaajat ilmoittaa niistä johonkin vai tekeekö jokainen vain yhtä 

hommaa/eikö yleisestä viihtyvyydestä voi huolehtia? Itse en osaisi ilmoittaa niistä 

muualle kuin Raahen Seudun tekstaripalstalle 🙈 - Ruottalonlahdelle tehtiin joku 

hulevesilampi, jonka saaresta Aada-myrsky kaatoi 2 tai 3 puuta, vieläkö ne lojuvat 

vedessä? - Onkohan Hakotien uusi luontopolku taas tulevaisuudessa käytössä? Se oli 

todella kiva, sellaista kaipaisi moni lisää. Mutta se on punkkialuetta, voisiko 

pitkospuille kesällä kasvavan aluskasvillisuuden käydä niittämässä kesällä vaikka 

kerran kuussa? - Valokuitutyömaiden jäljiltä puistoihin ja pyöräteiden varsille on 

jäänyt lojumaan liikennemerkkejä ja muuta roinaa, voisiko joku kerätä ne pois? - 

Kaikkea tällaista pientä... 

59 anonymous 

On surullista, että Raahen kaupunki on unohtanut tyystin Vihannin keskustan alueen. 

Sen jälkeen kun Vihanti liitettiin Raaheen, siellä ei ole kukkaistutuksia teiden varsilla 

tai risteyksissä näkynyt. Kirkonkylän tienvarren monivuotiset istutukset rehottavat 

ikävästi ja risteyksien kivetyksillä rikkaruohot saavat kasvaa vapaasti. Samoin 

kivetyksillä on rikkinäisiä kiviä. Kun ajaa muiden saman kokoisten kirkonkylien läpi, 

voi vain kateellisena katsoa niiden kukkaistutuksia. Vihanti on poikkeuksena aivan 

omaa lajiaan. Raahen kyltit ovat kuitenkin kantateiden 86 ja 88 varsilla. Raahea on 

tätä nykyä entinen Vihannin kunnan aluekin. Ehkä raahelaisille on outoa, että myös 

86- tien varrella on elämää ja vilkas liikenne. Sen varrella ovat muun muassa 

Oulainen ja Ylivieska, jotka kyllä huolehtivat yleisilmeestään. Ei voi kuin toivoa, että 

Raahen kaupunki panostaisi myös Vihannin kirkonkylän viihtyvyyteen. Raahe on jo 

pitkään ollut muuttotappio kunta. Kaikki eivät halua asua Raahen keskustassa. Olisi 

tärkeää panostaa myös muilla kylillä asujien viihtyvyyteen. Kun sieltä väki muuttaa, 

harvoin he muuttavat Raahen keskustaan. 

60 anonymous 

Kaipaan penkkejä, jotka ei ole sidottu kettingillä puihin kiinni. Kaipaan sellaista 

viihtyisyyttä ja näkymää, joka on tehty ajatuksella ihmistä varten. Aktiviteetteja, 

istutuksia, Seminaarilla oleva yksi veneistutus on kiva sellaisia enemmän, sopisivat 

hyvin myös rantapuiston. Kari Juvan veistospuisto on säälittävän näköinen. Sinne 



istutuksia ja penkkejä. Toki viime vuonna on tapahtunut paljon parannusta entiseen. 

Kyllä se siitä, kun on ammattilaiset asialla. 

61 anonymous 

Kaunis maisema ja hoidetut istutukset ja nurmet. Seminaarin valaistus Joulun aikaan 

on upea. Keskustan jouluvalaistukseen toivoisin että valot olisivat kuusissa ja muut 

puut valaistaisiin valonheittimillä. 

62 anonymous 
Toivoisin Pattijoelle omaa koirapuistoa. Nykyinen on kuitenkin aika kaukana 

Pattijoelta. 

63 anonymous Ihan ensumm roskakoreja 

64 anonymous 

Siisteys on ensiarvoisen tärkeää kaupungin yleiselle viihttisyydelle. Kaupunkiin 

kaipaan enemmän roskakoreja. Etenkin Härkätorinpuiston istutukset viime kesänä 

olivat upeita! Toivottavasti yhtä näyttävästä kukkaloistosta saadaan nauttia 

jatkossakin. Raahe-istutus sisääntuloväylän varrella saisi olla huomattavasti 

näyttävämpi ja osin pysyvästi kivetty. Muutenkin Kokkolantien sisääntuloa voisi 

kehittää kutsuvammaksi. Kaupungin eteläpuolelle toinen koirapuisto, esim. 

Ruonanojankadun varrelle Junnilanmäen puolelle. 

65 anonymous Yksi koirapuisto lisää. Olisi kovinkin tarpeellinen. 

66 anonymous 

Penkkejä ja kaunista maisemaa istutuksineen, sekä puistometsien (puoleksi 

kaatuneet, tai lahonneet, tai muuten huonossa kunnossa olevien puiden ja 

pensaiden kaatoa yms.) hoitoa myös Raahen kaupungin keskustan ulkopuolella ja 

mm. Pattijoen kaupunginosassa. 

67 anonymous 

Kesäkukat ovat olleet tosi upeita muutamina viime vuosina, joista viime kesä ihan 

paras. Keskusta alkaa näyttää monen surkean vuoden jälkeen tosi hyvälle ja 

viihtyisälle. Lisäämällä kesäkukkia ja perustamalla monivuotisten kukkien ryhmiä 

puistoihin päästään vieläkin rehevämpään lopputulokseen, josta voisi olla jo ylpeä. 

Kanavanrannalle mahtuisi juurikin noita perennaryhmiä. Molemmin puolin kanavaa 

kulkee paljon ulkoilijoita, koska se on vihreä reitti kapungista Pikkulahdelle monelle 

kuntoilijalle ja koirien ulkoiluttajalle. Raahen vahvuus on luonto ja meri lähellä. 

Nykyinen ulkoalueiden hoito vastaa kyllä toiveisiin, ja kiitos kun sai vastata kyselyyn. 

Haluan Raahesta kukkivan ja viihtyisän paikan ulkoilureitteineen. 

68 anonymous 

Parempaa valaistusta, lisää penkkejä, lisää kauniita istutuksia ja aktiviteetteja. 

Puistojen valaistuksen suunnittelua osana vanhan kaupungin historiallisen miljöön 

parhaimpien puolien korostusta Myhrbergin puistossa ja Pekkatorilla. Seminaarin 

LUX valaistus mielellään uuteen vuoteen asti. Juvan veistospuistoon veistoksia ja 

hienoja istutuksia korostava valaistus. Kanavanranta kaipaa vielä "jotain", vaikka 

kanava ja koivukuja ovatkin hienot. Rantapuiston valaistus historialliseen miljöösen 

sopivammaksi, museon edustalla olevat kaikki kuusi lehtipuuta voisi valaista. 

Puistoissa on kehitetty jo hyvään suuntaan, mutta lisääkin voisi parantaa lisää 

ruusujen Raaheksi ja puutarhakaupungiksi. Puutarhoista ja istutuksusta voisi tehdä 

turismia tukevan kaupungin laajuisen esim. ruusupolkureitistön tai historiallisten 



teemapuistojen reitistön tms., johon voisi sisällyttää myös Ruusumuorin puutarhan 

sekä historialliset kirkkomaat hienoine istutuksineen. 

69 anonymous 

Puistot ovat jo melko kauniita ja viihtyisiä, mutta lisää Myhrbergin puiston ja 

Pekkatorin kaltaisia kauniita penkkejä tarvittaisiin myös Rantapuistoon, 

Kanavanrantaan ja Seminaarille. Istutuksia voisi laittaa myös Teatterin sisäpihalle 

sitten kun teatterilla voi taas näytöksiä järjestää sekä Ruiskuhuoneelle joka on 

kaupungin omistama kiinteistö. Raahen historiallisille hautausmaille myös tarvittaisiin 

vanhoille haudoille kukkia, erityisesti sellaisille joita omaisia ei enää ole hoitamassa. 

Esim entisen kaupunginjohtaja Tenkasen hautaa ei nykyisin hoida enää kukaan eikä 

se ole myöskään seurakunnan hoidossa. Tenkasen hauta on Haaralan hautausmaan 

vanhalla puolella lähellä Sovion sukuhautaa. 

70 anonymous 

Ihanaa kun on nykyisin erilaisia istutuksia! Enemmän saisi olla valaistusta, esim. Juvan 

patsaita voisi valaista ym. tumnelmavalaistusta. Myös Raaheen tuloväylien varrelle 

näyttävämmät istutukset mm. Kokkolantien varteen. 

71 anonymous 

Pekkatori on kaunis istutuksineen. Pekkatorin tulisi olla kuitenkin pihakatumaisempi, 

autot ajavat liian lujaa. Toivottavasti rantapuiston kehitys alkaa pian. Puistoissa 

etenkin rantapuistossa ja kanavarannan alueella tulisi olla alueita, joissa koiria ei saisi 

kakattaa. Yleensä en viitsi edes mennä sen vuoksi. Alueet ovat vain koiranulkoiluttajia 

varten, eivät rivikansalaisia. Ei paljon picnicit houkuttele kakkakasan vieressä. 

Kanavarannassa häiritsee, kun toinen puoli kanavasta on kaunis valaistuksineen ja 

laitureineen. Toinen puoli keskeneräinen. Kun siihen keskeneräiseen rantaan saisi 

edes kauniita puita (ei koivuja) ja kauniin valaistuksen. Myös kirsikka- ja 

omenapuistoa kaivataan, ovat niin kauniita kukkimisaikaan (ovat myös matkailuvaltti 

muualla maailmassa). Härkätorille kameravalvonta, että lastenleikkitelineeseen 

pissaajat saataisiin kuriin. 

72 anonymous 

Aktiviteettejä lapsille enemmän. yksi iso lasten leikkipuisto olisi tarpeen Raahessa. 

Esimerkiksi Rovaniemen angry birds puisto on hyvä esimerkki. Kauniita istutuksia 

saisi olla enemmän. 

73 anonymous 

Penkkejä istumista varten. Roska-astioita. Puistoalueita tulisi myös hoitaa. Leikata 

nurmikot, siivota roskat pois jne. Kaupungin alueella on, edellisten lisäksi, paljon 

puistoja joita ei valitettavasti hoideta ollenkaan. 

74 anonymous 

Enemmän ikivihreitä puita ja pensaita sekä kukkivia puita ja pensaita. Roskien 

keräämistä pidän erittäin tärkeänä. Ne pilaavat muuten kauniin maiseman. Puistot ja 

istutukset tasoltaan ihan hyviä. Juvan veistospuistossa patsailla pitäisi olla 

korkeammat jalustat. Patsaat ovat liiaan matalalla. Merikadun koulun tilalle ja 

kirjaston taakse toivoisin siistimistä ja esimerkiksi puiden istuttamista. Raahesta on 

kaadettu viime vuosina paljon metsää asuntoalueiden tieltä. Metsää pitää säilyttää 

paremmin myös asuntoalueiden keskellä tai vieressä. 

75 anonymous 
Olisi mukava, jos esimerkiksi Pekkatorilla ja Härkätorinpuistossa olisi nurmikkoa. 

Leuanvetotanko olisi myös erittäin hyödyllinen jossakin keskustan puistoissa, nyt 



tietääkseni ainoa on Keskuskoulun pihalla, ja sinne ei varmaan edes saa mennä silloin 

kun koulu on auki. 

76 anonymous Raaheen tarvitaan kauppahallirakennus puiston ympäröimänä. 

77 anonymous 
Todella siistit ja hyvät ovat. Ei tarvita mitään uudistuksia. Ehkä joku penkki sinne 

tänne. 

78 anonymous 

Kesällä huoltoon toivoisi kiinnitettävän enemmän huomiota mm. Nurmikon leikkuu. 

Kiitosta puistojen selkeyttämisestä, turhat pensaat poistettu. Toivon että sama teema 

jatkuu kaupungin ympärillä ja myös aluskasvillisuutta sekä kasvanutta puustoa 

karsittaisiin enemmän. Siisteys ja viihtyvyys kaikkein tärkeintä ja tähän satsattava, 

jotta kaupunki pysyy kilpailukykyisenä.. otetaan huomioon myös leikkipuistot. Koiran 

ulkoiluttajille toivoisi enemmän roskapönttöjä jätöksille, kiitos. Rantapuistosta olisi 

moneen, sitä kannattaa kehittää ehdottomasti. 

79 anonymous 

Liian vähän tulee käveltyä ja pyöräiltyä puistoissa. Yleensä ajelen autolla Pekkatorin 
läpi, ei siinä istutuksia tarkemmin näe. Kauniit värit loistavat autoonkin. Varmasti 
kantakaupungin asukkaille kukat ym. näkyvät parhaiten. Muutaman kerran kesässä 
pyöräilemme merenrannan hiekkatietä, kukat, pensaat, puut ja meren läheisyys on 
parasta 

80 anonymous 

Koirapuisto on myös puisto. Luulenpa, että siellä on vähintäänkin yhtä paljon kävijöitä, 

kuin muissakin puistoissa. Toivon, että myös sen kehittämiseen kiinnitetään huomiota. 

Ja toinen koirapuisto tälle alueelle olisi kyllä huippu juttu 

81 anonymous 
Puistot menee hyvin tällaisenaan nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Uusia 

valaistuksia ei tarvita. 
 

82 anonymous 

En ole vanhus, mutta vanhuksille ja huono jalkaisille tulee olla penkkejä. Miten ne 

pidetään kunnossa, onkin pulma. Kaunis maisema istutuksineen on hyvä. Rantapuisto 

on tärkeimpiä, jos ei jopa tärkein kohde aloittaa Pikkulahden uudesta kaavasa, sinne 

saa päästä autot vain hallitusti ja viheralue/autoalue/ranta-alue tulee olla siististi 

rajattu jne, kuten kaavassa on esitetty, Kaupungin tulee panostaa ranta-alueiden 

siistimiseen, ei pelkästään rantapuistojen. Vanhat veneet ja rakennukset tulee siirtää 

sieltä pois, veneistä näkee, mitkä ovat siellä lahonneet vuosia ja jos ei näe, niin laputtaa 

niille poistoaika kesän alusta pari kk. 

83 anonymous 

Kaunista maisemaa istutuksineen ja penkkeineen jossa voi istahtaa hetkeksi ja 

hengähtää . 
 

84 anonymous 
Kaunis ja viihtyisä maisema riittää. Puitakin pitää olla ja ehkä suihkulähteitä. 
 

85 anonymous 
Raahessa ihania muitakin puistoja ja puistoalueita, osaa pikkuhiljaa kunnostetaan (mm. 

Ouluntien puistot; Lybeckerin edustalla ja Neste-huoltamon vieressä). Ongelmaksi 



noussut penkkien sijainti, pensaiden suojassa, missä voi sitten ns. katseilta piilossa 

vetää muutakin kuin kansalaisluottamusta, huumeita ja muita päihteitä. Myös 

koirankakkapönttöjä ja tavallisia roskiksia voisi olla enemmän tarjolla ylipäätään, ja että 

ne myös tyjennettäisiin. Kukkaistutuksia ei voi olla koskaan liikaa. Hieman syrjäinen ja 

huonolla hoidolla oli entisen rautatalon edessä olleet sponsoroidut kasvilavat, 

likemmäs ihmisiä näkyvälle paikalle ja mahdollisuus niiden hoitamiseen kaikilla, 

kastelukannuja ym. välineitä. Kannustettaisiin esim. lapsiperheitä puuhaan mukaan. Voi 

kun olisi vielä viljelypalstoja! Miten oivallista puuhaa näin korona-aikoina! Tekun alue 

entiseen kukoistukseena on hyvällä alulla. Kun myös rakennuksetkin saataisiin kunnon 

käyttöön ja loistoon, upeita kun ovat. Talviaikaan kaipaisi (kuten Lahdessa) suksia, joita 

voi vapaasti ottaa esim. kirjaston edestä/museon edestä käyttöönsä (omat monot toki 

olla pitää) ja palauttaa sinne käyttötarpeen lakattua. Ja latuja Pikkulahdelle, museon 

rantaan, Thompsonin rantaan, Velkaperän puistikkoon, Kummattiin, Ollinsaareen, kyllä 

paikkoja varmaan löytyy laduille. Ei tarvi lähteä vartavasten hiihtomajan maastoon ja 

kokemaan sitä laturaivoa, josta nyt niin kovasti puhutaan, on varmasti matalampi 

kynnys lähteä kaupungissa kokeilemaan vuosienkin jälkeen ja saamaan varmuutta 

hiihtämiseen. Mikseipä vaikka aikuisten hiihtokouluakin (toki Saloisten Salamalla 

ollutkin, mutta siltikin). Ulkona ollaan ja turvarajat, -välit ja -varustus kun pidetään 

vielä, niin ei pitäisi olla mitään heikkoa. Joensuun ihanista kiikuista laitoinkin jo viime 

vuoden puolella kuvaa kaupugin loistavalle puutarhurille, mitkä ihanuudet! Niissä näytti 

kiikkuvan vauvasta vaariin ja täytyy todeta, että kivalta tuntuivat. Metalliset olivat 

eivätkä varmasti hevin lähde kenenkään mukaan. Miksei voisi meidän suurin työnantaja 

SSAB moiseen projektiin ottaa osaa? Härkätorin puistikon temppurata on ollut varmasti 

usealle mukava kohde, miksei voisi olla esim. petangue-pelikenttä etc. kaupugin 

keskustassa? Sellaisessa paikassa, ettei se häiritse kuitekaan asukkaiden yöunia 

(joillakin, kun tuo pelaaminen tahtoo mennä tunteisiin). Voi voi tässä vain 

pintaraapaisua, mutta lupaan laittaa lisää ideoita, kun muistan. 

 


