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Puistokysely 2021
Raahe

• Vuoden vaihteessa 2020-2021 toteutettiin kuntalaisille kysely 
puistojen hoidosta

• Arvioinnin kohteena oli keskustan merkittävimmät puistot

• Kyselyn tarkoituksena oli osallistaa ihmiset kaupunkiympäristön 
kehittämiseen, sekä mitata tyytyväisyyttä tehtyihin panostuksiin.

• Keskustan puistojen istutukset on uusittu vuosina 2017-2020

• Vapaan sanan palautteessa oli mahdollista esittää toiveita ja ideoita

• Vastauksia tuli 106 kpl
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Pekkatori, 
yleinen 
viihtyvyys

1 Erittäin epäviihtyisä 2 Ei kovinkaan viihtyisä 3 En osaa sanoa

4 Viihtyisä 5 Erittäin viihtyisä

Härkätori, 
yleinen 
viihtyvyys

1 Erittäin epäviihtyisä 2 Ei kovinkaan viihtyisä 3 En osaa sanoa

4 Viihtyisä 5 Erittäin viihtyisä
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Juvan 
veistospuisto, 
yleinen 
viihtyvyys

1 Erittäin epäviihtyisä 2 Ei kovinkaan viihtyisä 3 En osaa sanoa

4 Viihtyisä 5 Erittäin viihtyisä

Rantapuisto, 
yleinen 
viihtyvyys

1 Erittäin epäviihtyisä 2 Ei kovinkaan viihtyisä 3 En osaa sanoa

4 Viihtyisä 5 Erittäin viihtyisä
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Itsenäisyyden 
puisto, yleinen 
viihtyvyys

1 Erittäin epäviihtyisä 2 Ei kovinkaan viihtyisä 3 En osaa sanoa

4 Viihtyisä 5 Erittäin viihtyisä

Myhrbergin
puisto, yleinen 
viihtyvyys

1 Erittäin epäviihtyisä 2 Ei kovinkaan viihtyisä 3 En osaa sanoa

4 Viihtyisä 5 Erittäin viihtyisä
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Kanavanrannan 
puisto, yleinen 
viihtyvyys

1 Erittäin epäviihtyisä 2 Ei kovinkaan viihtyisä 3 En osaa sanoa

4 Viihtyisä 5 Erittäin viihtyisä

Seminaari, 
yleinen 
viihtyvyys

1 Erittäin epäviihtyisä 2 Ei kovinkaan viihtyisä 3 En osaa sanoa

4 Viihtyisä 5 Erittäin viihtyisä
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Pekkatori, 
istutukset ja 
kesäkukat

1 Erittäin huonot 2 Ei kovinkaan hyvät 3 En osaa sanoa

4 Hyvät 5 Erittäin hyvät

Härkätori, 
istutukset ja 
kesäkukat

1 Erittäin huonot 2 Ei kovinkaan hyvät 3 En osaa sanoa

4 Hyvät 5 Erittäin hyvät



28.1.2021

7

Juvan 
veistospuisto, 
istutukset ja 
kesäkukat

1 Erittäin huonot 2 Ei kovinkaan hyvät 3 En osaa sanoa

4 Hyvät 5 Erittäin hyvät

Rantapuisto, 
istutukset ja 
kesäkukat

1 Erittäin huonot 2 Ei kovinkaan hyvät 3 En osaa sanoa

4 Hyvät 5 Erittäin hyvät
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Itsenäisyyden 
puisto, 
istutukset ja 
kesäkukat

1 Erittäin huonot 2 Ei kovinkaan hyvät 3 En osaa sanoa

4 Hyvät 5 Erittäin hyvät

Myhrbergin
puisto, 
istutukset ja 
kesäkukat

1 Erittäin huonot 2 Ei kovinkaan hyvät 3 En osaa sanoa

4 Hyvät 5 Erittäin hyvät
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Kanavanrannan 
puisto, 
istutukset ja 
kesäkukat

1 Erittäin huonot 2 Ei kovinkaan hyvät 3 En osaa sanoa

4 Hyvät 5 Erittäin hyvät

Seminaari, 
istutukset ja 
kesäkukat

1 Erittäin huonot 2 Ei kovinkaan hyvät 3 En osaa sanoa

4 Hyvät 5 Erittäin hyvät
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Pekkatori, 
hoito ja 
siisteys

1 Erittäin huonoa 2 Ei kovinkaan hyvää 3 En osaa sanoa

4 Hyvää 5 Erittäin hyvää

Härkätori, 
hoito ja 
siisteys

1 Erittäin huonoa 2 Ei kovinkaan hyvää 3 En osaa sanoa

4 Hyvää 5 Erittäin hyvää
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Juvan 
veistospuisto, 
hoito ja 
siisteys

1 Erittäin huonoa 2 Ei kovinkaan hyvää 3 En osaa sanoa

4 Hyvää 5 Erittäin hyvää

Rantapuisto, 
hoito ja 
siisteys

1 Erittäin huonoa 2 Ei kovinkaan hyvää 3 En osaa sanoa

4 Hyvää 5 Erittäin hyvää
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Itsenäisyyden 
puisto, hoito 
ja siisteys

1 Erittäin huonoa 2 Ei kovinkaan hyvää 3 En osaa sanoa

4 Hyvää 5 Erittäin hyvää

Myhrbergin
puisto, hoito 
ja siisteys

1 Erittäin huonoa 2 Ei kovinkaan hyvää 3 En osaa sanoa

4 Hyvää 5 Erittäin hyvää
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Kanavanrannan 
puisto, hoito ja 
siisteys

1 Erittäin huonoa 2 Ei kovinkaan hyvää 3 En osaa sanoa

4 Hyvää 5 Erittäin hyvää

Seminaari, 
hoito ja 
siisteys

1 Erittäin huonoa 2 Ei kovinkaan hyvää 3 En osaa sanoa

4 Hyvää 5 Erittäin hyvää
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Ylivoimaisesti eniten toivottiin nättejä 
penkkejä ja lisää roskiksia
• ”Penkkejä ja roskiksia lisää, varsinkin rantapuistoon. Rantapuistossa

kesällä roskat pitkin poikin, koska käytössä vain pari pientä 
roskakoria.”

• ” 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.”

Valaistukseen liittyi paljon toiveita
• ” Parempaa valaistusta, keskeisimpiä puistokäytäviä voisi rajata kivireunuksilla. kohde 

valaisimia isoihin puihin sisääntulo väylillä. Puita voisi myös leikata risteysalueilla 
enemmän. Syksyllä lehtiroskan siivoaminen keskustan puistoista.”

• ” 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.”

• ” 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.”
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Hyviä kehittämisideoita, joissa erityisesti 
Kanavanranta ja Rantapuisto korostuivat
• ” 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). :)”

• ” 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....”

• ” 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.”

• ” 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.”

• 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! 

• ” 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 kaupungista 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.”
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Toiveita keskustan ulkopuolelle

• 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!!!

• 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.

• Vihantiin pitäisi saada myös istutuksia ja viihtyisyyttä. Myös joulun aikaan 
jotain piristystä esim valoja.

Puistojen ja rantojen roskaajat

• ” 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.”

• Rannan alueella valkoposkihanhet sontii rannat pilalle. Ihan hirveä 
siivo oli viime kesänä, yök!

• ” Koiran kakka roskiksia joka puolelle kävelyreittejä, ne uupuu!”

• 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.
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Koirapuistoja lisää (Pattijoki ja Saloinen)

• ”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.”

• 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.

Leikkipuistohin panostusta

• ” Aktiviteettejä lapsille enemmän. yksi iso lasten leikkipuisto olisi 
tarpeen Raahessa. Esimerkiksi Rovaniemen angry birds puisto on hyvä 
esimerkki. Kauniita istutuksia saisi olla enemmän.”

• Leikkipuistoihin rannassa ja itsenäisyyden puistossa (ja yleensäkin 
leikkipuistoihin) kaipaan kunnon valaistusta, jotta talvellakin voisi 
sään salliessa käyttää, kun melkeinpä koko päivän on 
pimeää/hämärää. 
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Havaittuja epäkohtia

• ” 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.”

• 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 tyhjennettäisiin.

Mielipiteitä puolesta ja vastaan

• ” 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!

• ” 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..”


