
| ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ | ARKKITEHTUURIN HISTORIA JA KORJAUSSUUNNITTELU | RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | 2020

OULUN YLIOPISTO |  ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ |  JULKAISUSARJA B 20 |  2021

HISTORIALLISEN KAUPUNKIMILJÖÖN SUOJELUATLAS | VANHA RAAHE



11451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020

HISTORIALLISEN KAUPUNKIMILJÖÖN SUOJELUATLAS: 

VANHA RAAHE

Toimittaneet

ÖZLEM ÖZER-KEMPPAINEN, KARI NISKASAARI, ROSALIINA JÄRVINEN

Oulu 2021

Painettu julkaisu
ISBN 978-952-62-2873-0 (painettu)
ISSN 2489-6845 (painettu) 

Verkkojulkaisu
ISBN 978-952-62-2872-3 (elektroninen)
ISSN 2489-7825 (elektroninen)

Etu- ja takakannen kuvat: Hanna Turtinen OULUN YLIOPISTO | ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ | JULKAISUSARJA B 20 | 2021

ARKKITEHTUURIN HISTORIA JA KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO 2020



Kuva: Rosaliina Järvinen 2020



3

SISÄLLYSLUETTELO

ESIPUHE    5

JOHDANTO 7

TEHTÄVÄNANTO 9

RYHMÄTYÖT

RYHMÄ I 11 
Vanhan Raahen historia, kaavoitushistoria, suojelutilanne 
vuonna 2020, nykytilanne ja tulevaisuuden visiot

Varpu Pahta ja Bea Walta

RYHMÄ II 49
Saaristokadun rakennusten inventointi

  Elina Turpeinen ja Hanna Turtinen

RYHMÄ III 113
Reiponkadun rakennusten inventointi

Tuukka Pussinen ja Annika Taipale

RYHMÄ IV 149
Brahenkadun rakennusten inventointi

Iida-Marja Kari ja Roosa Nokelainen

RYHMÄ V             187
Liikenne, pysäköinti, jätehuolto, valaistus, aidat, julkisen tilan 
rakenteet, puusto ja kasvillisuus, näkymät

Mattias Nyman, Jenni Saarikoski, Anni Saviaro

SUUNNITELMAT    
 

Kivi-Sovion korttelialue    
      
   Roosa Nokelainen 
Myhrbergin puiston kehittämisehdotus

   Varpu Pahta

Pekkatorin kehittämisidea

   Bea Walta

Kaupunkitilan säilyttämisen ohjeistus        

   Anni Saviaro

Kuistit ja laajennukset Saaristokadulla   

   Elina Turpeinen

Pihapiirien kasvillisuuden hoito   

   Jenni Saarikoski

Vesikattojen huolto-ohje

   Tuukka Pussinen

Julkisivut, ikkunat, aidat ja portit

   Hanna Turtinen

Vanhan Raahen kivijalat ja niiden korjaustavat  

         Annika Taipale

  

241

249

257

275

281

289

295

301

315



Piirros:  Toni Halunen, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, 2012



5

ESIPUHE

Erityisesti lähtöjään vaatimattomammin rakennetun kaupunginosan 
tutkiminen nähtiin ensiarvoisen tärkeänä. Melko hyvin näemme 
arvokkuuden näyttävissä historiallisissa ympäristöissä, mutta 
kokonaiskuva ei ole oikea, mikäli pieni ja vaatimaton korvautuu 
nykyaikaisella rakentamisella.
 
Työssä on ansiokkaasti tavoitettu pienen ja vaatimattoman 
olemassaolon oleellisuus. Suojeluatlas on kädenojennus niille 
yksityisille kiinteistönomistajille, jotka päivittäisellä elämällään 
ylläpitävät ja vaalivat tätä kokonaisuutta. Koska rakentamisen 
lähtökohdat ovat aikoinaan olleet vaatimattomat, on usein myös 
korjaaminen tehtävissä omin voimin, kunhan oikeat menetelmät 
ovat tiedossa. Käsissäsi olevaan Suojeluatlakseen on koottu 
yleisimpiä korjaustapoja liittyen kattoihin, julkisivuun ja perustuksiin. 
Lähdekirjallisuuden kautta aihepiiriin on helppo syventyä. 

Suojeluatlaksessa tutkitaan ansiokkaasti myös Vanhan kaupungin 
katutilaa ja rakennusten laajennusten sovittamista historialliseen 
rakennuskantaan, mikä on mielenkiintoista luettavaa melkein 
kenelle tahansa kulttuuriympäristötietoiselle raahelaiselle. 
 
Lämmin kiitos Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön 
henkilökunnalle ja tarkkasilmäisille ja kriittisille opiskelijoille 
tehdystä työstä, tämä kantaa historiallista kaupunkinäkymää 
seuraaville sukupolville. 

Anu Syrjäpalo
Kaavoituspäällikkö, Raahen kaupunki

Klassisen kaunis pienipiirteinen kaupunkiympäristö kutoutuu 
saumattomasti Perämeren Pikkulahden merimaisemaan Raahen 
vanhassa kaupungissa. Pakeneva rantaviiva etääntyy vanhan kaupungin 
ruutukaava-alueesta, jonka nykyaikainen katuinfrastruktuuri palvelee 
2020-luvun kulkijoita. Kuitenkin kulman takana voi aistia menneen 
vuosisataisen naisten muodin helman heilahduksen tai merimiehen 
nahkasaappaan maiskahduksen. 
 
Raahen vanha kaupunki tarjoaa ainutlaatuisen kaupunki- ja 
asuinympäristön, joka limittyy tiiviisti modernin kaupunkikeskustan 
kanssa. Vanhan kaupungin rakennuskanta on ollut häviämisuhan alla 
vuosikymmeniä, aina siitä lähtien, kun pikkukaupungin kasvu kääntyi 
jyrkkään nousuun 1960-luvulla Rautaruukin tehtaan asettuessa 
alueelle. Vanha, ehkäpä ränsistynytkin ja ehdottoman tehoton 
kaupunkirakenne ruutukaava-alueella jäi herkästi 1960- ja 1970 
-lukujen kasvu- ja hyvinvointipolitiikan nenän varjoon. 
 
Alueiden kilpailukyvyn elementit ovat järkkyneet globaalisti 
2000-luvulla, kun digitalisaatio on kutonut verkostonsa. Verkosto 
tarjoaa alueille näennäisen yhdenvertaiset mahdollisuudet olla oman 
profiilinsa menestyjiä. Samalla, kun tuotannon lainalaisuudet ovat 
muuttuneet, on alueellinen vetovoima kiinnittynyt entistä tiukemmin 
”kiveen”. Paikallinen identiteetti, omaleimaisuus ja alueelliset 
erityispiirteet ovat muodostuneet kaupunkien valttikorteiksi. Raahe 
on onnellisessa asemassa, koska olemme saaneet ylenmäärin: meren 
syleilemän vanhan kaupungin.
 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön maisterivaiheen opiskelijat 
ovat laatineet syksyn 2020 aikana ansiokkaan tutkielman Raahen 
vanhasta kaupungista. Työ rajattiin koskemaan Brahenkadun, 
Reiponkadun sekä Saaristokadun rakennuskantaa. Otos luo 
monipuolisen kuvan raahelaisesta kulttuurihistoriasta alkaen 
Brahenkadun näyttävästä porvarikeskustasta ja päättyen käsityöläisten 
kaupunginosaan Katinhännän Reiponkadulle ja Saaristokadulle.

<Takaisin
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Oulun yliopiston arkkitehtuurin maisteriopiskelijoiden 
rakennussuojelukurssin harjoitustyönä on syksyn 2020 aikana 
ollut Vanhan Raahen suojeluatlaksen laatiminen. Suojeluatlas 
on Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön arkkitehtuurin 
historian ja korjaussuunnittelun aineryhmän rakennussuojelu ja 
rakennetun ympäristön hoito (RakSu) -nimiseen syventävään 
kurssiin liittyvä harjoitustyö. Kokonaisuudessaan kurssi on laaja 
maisterivaiheen kurssi, jossa käsitellään rakennussuojelun historiaa, 
filosofisia ja teoreettisia perusteita sekä rakennussuojelun ja 
arkkitehtisuunnittelun menetelmiä. Suojeluatlaksen tavoitteena 
on tutkia ja nostaa esiin alueen keskeisiä identiteetin ja arvojen 
tunnuspiirteitä niiden suojelemiseksi ja vaalimiseksi. Tämän pohjalta 
määritellään tarvittavia kehittämistoimenpiteitä ja ohjauskeinoja, joilla 
tuetaan alueen rakennustaiteellisten, historiallisten ja ympäristöllisten 
arvojen säilymistä ja edesautetaan alueen myönteistä kehitystä.

Vanha Raahe kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) kokonaisuuteen. 1649 perustetun 
Raahen puutalokorttelit perustuvat säännölliseen ruutukaavaan. 
Suurin osa kaupungin puisesta rakennuskannasta on peräisin 
1800-luvun alkupuolelta ja rakennettu vuoden 1810 kaupunkipalon 
jälkeen. Vanhan Raahen puukorttelit lukeutuvat Suomen parhaiten 
säilyneisiin puukortteleihin.

Historiallisen kaupunkimiljöön suojeluatlaksessa kuvataan Vanhan 
Raahen identiteetin merkitykselliset osatekijät, osoitetaan alueen 
vahvuudet, sen tarjoamat mahdollisuudet sekä ratkaistaan esille tulleita 
ongelmia. Suojeluatlas jakaantuu ryhmätöinä tehtyihin selvityksiin ja 
yksilötehtävinä laadittuihin toimenpide-ehdotuksiin, jotka sisältävät 
mm. korjaustapaohjeita ja suunnitelmia sekä täydennysrakentamista.
Edellytys Vanhan Raahen pysymiselle elävänä ja eheänä kaupunginosana 
on antaa asukkaille ohjausta talojensa korjaamisessa ja ylläpidossa. 

Harjoitustyössä syntyneet korjaustapaohjeet antavat alueen 
asukkaille ajatuksia ja ohjeitä korjauksiin. Onnistuneen korjaamisen 
ja ylläpidon mahdollistamiseksi tällaisten korjaustapaohjeiden lisäksi 
olisi toivottavaa, että kaupungilla olisi korjausneuvoja, jolla olisi 
osaamista vanhojen puurakennusten arvopohjaisesta korjaamisesta.

Korjaustapaohjeiden lisäksi harjoitustyössä on myös syntynyt sellaisia 
toimenpide-ehdotuksia, jotka antavat kaupungille näkökulmia vanhan 
Raahen kaupunkitilan kehittämiseen alueen arvoja vaalien.

Raahen kaupungin kanssa yhteistyössä tehtyjen harjoitustöiden 
toivotaan antavan tuoreita näkökulmia Vanhan Raahen 
kehittämistyössä.

Lämpimät kiitokset Raahen kaupungille, kun saimme tulla tutkimaan ja 
opiskelemaan yhteen maamme parhaiten säilyneistä puukaupungeista. 
Kiitokset avusta ja hyvästä yhteistyöstä.

Oulussa 5.2.2021

Özlem Özer-Kemppainen
Yliopisto-opettaja Oulun yliopisto
TkT arkkitehti SAFA

JOHDANTO

HISTORIALLISEN KAUPUNKIMILJÖÖN SUOJELUATLAS:
VANHA RAAHE

<Takaisin
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TEHTÄVÄNANTO
TEHTÄVÄ 

”Historiallisen kaupunkimiljöön suojeluatlas: Vanha Raahe” on 
harjoitustyönä tehtävä kulttuuriympäristön analyysi ja arvottaminen, 
jossa määritellään kehittämistoimenpiteitä ja ohjauskeinoja tukemaan 
alueen arvojen säilymistä. Kohteena on valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) kokonaisuuteen kuuluva 
Vanha Raahe. Säännölliseen ruutukaavaan perustuvan, 1649 perustetun 
Raahen puutalokorttelit lukeutuvat Suomen parhaiten säilyneisiin. 
Suurin osa kaupungin puisesta rakennuskannasta periytyy 1810 
kaupunkipalon jälkeiseltä ajalta 1800-luvun alkupuolelta. Vanhassa 
kaupungissa on tällä hetkellä meneillään asemakaavamuutos. Alueen 
rakennuskanta ympäristöineen kuuluu kurssin harjoitustyöhön.

Harjoitustyössä perehdytään historialliseen ja kerrokselliseen 
kaupunkimiljööseen, sen identiteettiä muodostaviin tekijöihin, 
muutosprosessiin, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Elävinä 
asuinkortteleina on tarvetta muutos- ja korjaustoimenpiteisiin 
jatkuvasti. Harjoitustyössä selvitetään yhteisöllisyyden, toiminnallisten 
tekijöiden ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta, historiaa, 
nykyhetken tilannetta ja tulevaisuutta sekä arvotetaan kohdealueen 
kulttuurihistorialliset arvot, sekä alueen, maisemakuvan että 
rakennusten kannalta. Näiden selvitysten ja tulosten perusteella 
laaditaan harjoitustyökohteen rakennuskokonaisuudelle ja 
ympäristölle tarkemmat kehittämissuunnitelmat kuten mm. 
korjaustapaohjeita ja pienimuotoista täydennysrakentamista.

Harjoitustyön tarkoituksena on etsiä keinoja alueen identiteetin 
ja arvojen tunnistamiseksi ja vaalimiseksi sekä niiden pohjalta 
määritellä kehittämistoimenpiteitä ja ohjauskeinoja, joilla tuetaan 
alueen rakennustaiteellisten ja ympäristöllisten arvojen säilymistä ja 
edesautetaan alueen myönteistä kehitystä. 

TAVOITTEET

Tavoitteena on selvittää, miten paikan identiteetti syntyy, miten se 
ilmenee rakennetussa ympäristössä, ja millaista on paikan identiteettiä 
ja arvoja vahvistava kestävä kehitys. Analyysiaineiston perusteella 
laaditaan historiallisen kaupunkimiljöön suojeluatlas. Siinä kuvataan 
paikan merkitykselliset identiteettitekijät, osoitetaan vahvuudet ja 
sen tarjoamat mahdollisuudet sekä ratkaistaan mahdolliset ongelmat. 
Suojeluatlaksessa esitetään alueen toimenpidesuositukset. Näitä ovat 
mm. korjaustapaohjeet, rakennussuojelun tavoitteiden konkreettinen 
määrittely sekä mahdollisesti uudis- ja täydennysrakentaminen. 
Kulttuurihistoriallisia arvoja määriteltäessä on syytä tarkastella 
ympäristön lisäksi yksittäisten rakennusten ja rakennustyyppien arvoja 
ja niiden merkitystä osana alueen yleiskuvaa ja sen kerroksellisuutta. 
Ulkoisesti vaatimattomalla tai anonyymilla rakennuksella saattaa 
olla merkittävä rooli miljöössä paikan hengen luojana tai todisteena 
alueen historiallisesta kehityksestä.

Ensisijaisena tavoitteena on olemassa olevan rakennuskannan kautta 
osoittaa selkeästi autenttisen materiaalin ja järjestyksen, kuten myös 
immateriaalisten arvojen merkitys ja itsearvoinen asema osana 
kerroksellista vanhaa kaupunkia. Mahdollisten uudisrakennusten, 
uusien rakenteiden ja kadunkalusteiden sijoittelu, volyymien 
muotoilu, rakennusoikeuden määrittely, kerrosala, rakennustapa, 
materiaali, värit, detaljit jne. on tehtävä siten, että alueen /kohteen 
kulttuurihistorialliset arvot, tunnelma-arvot, rakeisuus, identiteetti 
ja yhtenäisyys yms. säilyvät. Suojeluatlaksen tavoitteena on alueen 
selkiyttäminen ja kehittäminen.

TEHTÄVÄN VAIHEET

I. VAIHE: ANALYYSI

Harjoitustyön ensimmäisessä vaiheessa jakaudutaan 2-3-hengen 
ryhmiin, perehdytään olemassa olevaan aineistoon ja tehdään 
kenttätyönä yleispiirteittäin kortteli-, tontti- ja rakennuskohtainen 
tarkennettu inventointi. 

II. VAIHE: ARVOTTAMINEN

Dokumentoinnin ja inventoinnin avulla pyritään tunnistamaan 
niitä arvoja, jotka ovat alueella oleellisia miljöön, rakennuskannan 
kulttuurihistoriallisen merkityksen ja identiteetin kannalta sekä 
maisemakuvassa. Työssä hyödynnetään myös aikaisemmin tehtyjä 
laajoja inventointeja ja arvottamista sekä ajankohtaista kirjallisuutta. 
Tämän pohjalta laaditaan ryhmäkohtaisesti oman aiheen mukaan 
alueen identiteetin ja siihen kuuluvien osatekijöiden määrittely sekä 
kohteiden ja osa-alueen arvottaminen.

 III. VAIHE: SOVELTAVA VAIHE: TOIMENPIDESUOSITUKSET ja 
SUUNNITELMAT 

Kuvataan ne toimenpiteet, joilla tulevia muutoksia voidaan 
ohjata haluttuun, identiteettiä tukevaan sekä alueen myönteistä 
kehitystä ohjaavaan suuntaan. Tämän vaiheen lähtökohtana 
ovat suunnittelualueen historiallisen, maisemakuvallisen ja 
rakennustaiteellisen kokonaisuuden säilyttämistä ja vaalimista 
koskevat tavoitteet. Esitetään kehittämis-/suojelu-/hoitosuosituksia/
korjaustapaohjeita tai suunnitelmaluonnoksia valittuihin 
osakokonaisuuksiin tai alueisiin. Esitystapa mallintaen, kuvamontaasien 
ja selostustekstien avulla. 

<Takaisin
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Kuva yllä: Raahen museon valokuvat
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VANHA RAAHE 

Vanha Raahe, tunnetaan myös nimellä Puu-Raahe, on yksi Suomen parhai-
ten säilyneitä puutaloalueita. Vanha Raahe sijoittuu säännölliseen ruutukaa-
vaan, ja suurin osa nykyisistä taloista edustaa empiretyyliä. Lisäksi Vanhan 
Raahen alueella sijaitsee kaksi valtakunnallisesti merkittävää toriaukiota, 
Myhbergin tori sekä Pekkatori. Tunnetumpi näistä on 1800-luvulla raken-
nettu Pekkatori, jota koristaa Pietari Brahen/Pehr Brahen patsas eli Pekka-
patsas. Pekkatorin alkuperäinen nimi oli Nya Torget (uusi tori), sittemmin 
vakiintui Isotori, Pehr Brahen patsaan myötä siitä tuli Pehr Brahen tori ja 
sitten Pekkatori. Tässä suojeluatlaksessa käytetään torista nykyistä nimeä 
Pekkatori. 

Nykyään Vanha Raahe on suojeltu asemakaavassa, ja uusi asemakaava on 
vireillä alueelle. Lisäksi alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi 
kulttuuriympäristöksi.

Asemakaavoituksesta yleisesti Suomen puukaupun-

geissa 

Suomessa tehtiin vuonna 1972 valtakunnallinen puukaupunkien kartoitus 
osana pohjoismaista puukaupunkiprojektia. Keskiössä olivat puukaupun-
kien erityispiirteet, yhtenäisten alueiden laajuus sekä suojelemisen ky-
symykset. Projekti herätti keskustelua ja puukaupungit saivat julkisuutta. 
Suomen puukaupunkialueiden todettiin olevan selkeästi yksilöllisiä melko 
samanlaisista rakennusolosuhteista huolimatta. 1

Suomessa käynnistyi 1960-luvulla vanhojen puukaupunkien nk. saneeraus-
kaavoitus. Puutalokortteileita kaavoitettiin purettaviksi ja tilalle kaavoi-
tettiin kerrostaloja sekä parkkipaikkoja modernismin hengessä. Vanhojen 
puutalojen purkaminen ja kerrostalojen rakentaminen oli vielä 1970- lu-
vun alussa käynnissä ja puukaupunkien uhanalaisuus vähitellen tiedostet-
tiin. Seurauksena monta puukaupunkiympäristöä kaavoitettiin uudelleen 
suojelunäkökulma huomioiden 1970- 80-luvuilla. Asemakaavoituksella 
pyrittiin nyt hillitsemään purkamista ja uudisrakentamista vastaavaa kor-
jaamista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi säilytettävien rakennusten 
omistajille myönnettiin lisää rakennusoikeutta tontille, tai aiemmin myön-
nettyjä rakennusoikeuksia ei vähennetty.2 Raahessakin tämä johti sisäpiho-
jen paikoittaiseen suureen rakentamismäärään. Piharakennuksia ei juuri-
kaan suojeltu ja niiden tilalle rakennettiin paikoin suuria asuinrakennuksia. 
Kaksikerroksiset tai muuten suuret rakennukset sisäpihoilla saattavat 
katujen varsien yksikerroksiset rakennukset kulissimaisen aidan rooliin.3  

Varpu Pahta, Bea Walta

Kuva 1. Pietari Brahen patsas, eli Pekka-patsas. 
Kuva: Bea Walta 2020

Kuva 2. Raahe
Kuva: Henri Ylikulju 2016

Rakentajat ja tonttien omistajat tavoittelivat puolestaan mahdollisimman 
vähän sitovia asemakaavamääräyksiä. Asukkaiden ja tonttien omistajien 
vaikutus puukaupunkien säilymiseen on ollut kahdenlainen, toisaalta kan-
salaisaktiivisuus on edesauttanut alueiden suojelua, ja toisaalta yksittäiset 
kiinteistönomistajat ovat ajoittain osoittaneet huonoa rakennusten säilyt-
tämis- ja kunnossapitohalukkuutta.4

Melkein kaikille suomalaisten puukaupunkien asemakaavoituksille yhteistä 
on 1600- luvulta alkaen käytössä ollut ruutuasemakaava sekä 1800- lu-
vulta alkaen paloturvallisuusmääräykset. Ruutukaavat tehtiin usein maas-
tonmuodoista välittämättä ja se näkyy kaupunkirakenteessa säännöllisinä 
katunäkyminä yhä tänä päivänä. Ruutuasemakaavoituksien toteutuksissa 
on omia aikakauteen liitettäviä eroavaisuuksia, esimerkiksi 1600- luvun 
Ruotsin vallan ajan ruutukaava eroaa 1800-luvun puolivälin vivahteikkaasta 
empire- toteutuksesta. 5
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Kuva 4. Näkymä Tornitalolta kirkolle
Kuva: Leena Törmälä 2003
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Kuva 4. Näkymä Tornitalolta kirkolle
Kuva: Leena Törmälä 2003
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Aluerajaus ja käyttötarkoitus

Raahe on noin 24 000 asukkaan6 kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla, 75 km 
Oulusta lounaaseen. Vanha Raahe sijaitsee Raahen keskustan tuntumassa, 
ruutuasemakaavan pohjoispuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Pitkänka-
rinkatuun, idässä Palokunnankatuun, etelässä Koulukatuun sekä lännessä 
Rantakatuun. Rajaa voidaan pitää kuitenkin häilyvänä, ja esimerkiksi Pitkän-
karinkadun varrella on paljon 60-luvun tiilisiä kerrostaloja. Asemakaavassa 
Vanha Raahe sijoittuu 1.-4. kaupunginosien alueille. Vanhan Raahen alue on 
enimmäkseen asuinkäytössä. Alueella on kuitenkin myös kulttuurihistori-
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Kuva 5. Puu-Raahen aluerajaus
Lähde: Sweco 

Kuva 6. Kurssin suunnittelu- ja tarkastelualue
Lähde: Kurssimateriaali

Kuva 7. Puu-Raahe
Kuva: Bea Walta 2020

Viitteet
1  Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto, Selvitys 5 1995, Suomalaisia 

puukaupunkeja, hoito, kaavoitus ja suojelu, El Harouny, Riipinen, Santaholma, 
Tuomi. Painatuskeskus Oy, Helsinki 1995 (sivut 3,7-8)

2 Ibid
3  Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto, Selvitys 5k 1998 (1995), Suomalai-

sia puukaupunkeja, Raahe, El Harouny, Riipinen, Santaholma, Tuomi. Edita Oy, 
Helsinki 1998 (s. 31)

4  Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto, Selvitys 5 1995, Suomalaisia 
puukaupunkeja, hoito, kaavoitus ja suojelu, El Harouny, Riipinen, Santaholma, 
Tuomi. Painatuskeskus Oy, Helsinki 1995 (sivut 3,7-8)

5 Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto, Selvitys 5k 1998 (1995), Suomalai-
sia puukaupunkeja, Raahe, El Harouny, Riipinen, Santaholma, Tuomi. Edita Oy, 
Helsinki 1998 s. 9-14)

6 Väestörakenteen ennakkotiedot alueittain, 2020M01*-2020M06* 30.6.2020. 
Tilastokeskus. Viitattu 30.9.2020
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VANHAN RAAHEN HISTORIA

1600-luku

Raahe perustetaan niemelle

1600-luvulla Suomi oli osana Ruotsin suurvaltaa, ja tämän mukana Suo-
messa omaksuttiin tarkoin säädelty talouspolitiikka. Kaupungeilla oli 
tarkat rajat elinkeinojen harjoittamiseen, julkisten rakennusten määrää 
säädeltiin ja vain tietyillä alueilla oli lupa käydä ulkomaankauppaa. Saloisten 
satama-alue Pohjanlahdella nähtiin potentiaalisena paikkana lisääntyvälle 
ulkomaankaupalle, joten vuonna 1649 kenraalikuvernööri Pietari Brahe 
perusti paikalle Raahen kaupungin, Brahestadin. 7

Kuten 1600-luvun tyypillinen kaupunki, myös Raahe tarvitsi oman raati-
huoneen ja kirkon. Koska talouselämä oli pitkälti säädeltyä, tuli kaupunkiin 
rakentaa taloutta tukevia rakennuksia. Näitä olivat mm. tulli- ja mittaus-
huoneet, julkiset teurastamot ja myllyt. Lisäksi vuonna 1622 säädetyn lain, 
pikkutullin, nojalla rakennettiin Raahen kaupungin ympärille muuri kaupan-
käynnin ja verojen säätelyä varten.8

1650 Claessonin säännöllinen renessanssiruutukaava

Aikaisemmin vuonna 1641 Ruotsi-Suomen suurvallan neuvosto oli teh-
nyt päätöksen, että jokaiselle uudelle perustettavalle kaupungille tuli 
etukäteen tehdä asemakaava, ja jo olemassa olevat kaupungit rakentaa 
uudelleen ruutuasemakaavan mukaisesti. Kun päätös Raahen kaupungin 
perustamisesta oli tehty, alettiin asemakaavoituksen valmistelu. Tuohon 
aikaan Raahen kaupungin päätetty paikka oli vielä niemi, jota se ei enää 
ole maankohoamisesta johtuen. Maanmittari Claes Claesson teki maan-
tieteellisen mittauksen sekä kaksi vaihtoehtoista asemakaavaa. Ensimmäi-
nen asemakaava edellytti kaupungin niemen eteläpuoleisen Sovionlahden 
täyttämistä, toisessa versiossa tämä rakentaminen merkittiin myöhemmin 
mahdollisesti asutettavaksi. Poikkeuksellisen perusteellinen kartta-aineisto 
ensimmäistä asemakaavaa varten on ajallisesti vuosilta 1649-1652.9

Kuva 8. Raahen ensimmäinen asemakaava vuosilta 1649-1652 
Lähde: Henrik Lilius, Raahen Pekkatori, Raahe-seura ry, Raa-
he-seuran julkaisusarja nro 4, Rannikon Laatupaino Oy 2006. 
s.13

Claessonin molemmat asemakaavat ovat tyypillisiä sekä aikakaudelleen, 
että tekijälleen. Pitkän suorakaiteen muotoinen kaupunki on jaettu yhdellä 
noin pohjois-etelä-suuntaisella pääkadulla kahteen tonttiriviin. Poikkeuk-
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joka mahdollistaa kapean kolmannen korttelin. Kaupunkia on merkitty 
kiertäväksi tulliaita rajaamassa kaupungin ja maaseudun väliä, myös merel-
lä. Sovionlahden täyttämistä merkitään suoralla korttelin reunaa mukaile-
valla linjalla. 10

Kaavaversioille on yhteistä 20 kyynärän katuleveys. Korttelirakenteessa on 
kuitenkin eroja. Ensimmäisessä versioissa mahdollistetaan noin 600 asuk-
kaan asuminen ja kaikki tontit ovat samankokoisia jokaisessa korttelissa. 
Jälkimmäisessä versiossa, joka jäi voimaan, on erikokoisia tontteja ja myös 
pienempiä. Myös kaupungin torin sijainnissa on ehdotusten välillä pieni 
ero. Pormestari Cortelle varattiin tontti toriaukion pohjoisreunassa. Tällä 
suunnitelmalla mahdollinen asukasmäärä on noin 280.11

Vuodelta 1659 säilynyt Henrik Corten piirros Raahesta kuvaa toteutu-
nutta katujakoa ja rakennuksia. Kaupunki on kuvattu katujen ja maaston 
osalta yläpuolelta katsottuna, mutta rakennukset on “kaadettu” niin että 
myös niiden katujulkisivut näkyvät.12 Kerrotaan, että Corten piirros liittyy 
pormestarin raportteihin, joita hän kaupungin perustajalle lähetti. Tällä pii-
rustuksella Corte todisti, että rakentaminen on hyvällä mallilla ja modernit 
uloslämpiävät talot ovat ajan muodin mukaisesti tontin kadunpuoleisella 
laidalla muodostamassa umpipihaa ja toisaalta reunustamassa katutilaa. 13

Raaheen suunniteltiin Venäjänsodan (1656-1658) jälkeen  linnoituksen 
rakentamista 1660-luvulla. Tehtiin suunnitelma, jossa koko silloista kaupun-
kia ympäröi neliönmuotoinen bastionivyö. Tätä suunnitelmaa ei kuitenaan 
toteutettu ja tyydyttiin rakanetamaan tykkitorni kaupungin kaakkoiskul-
maan.14

Viitteet
7 Henrik Lilius, Raahen Pekkatori. Raahe-seura ry, Raahe-seuran julkaisusarja nro 4, 

Rannikon Laatupaino Oy 2006, s. 8-9
8 Ibid s. 18
9 Ibid s. 9-13
10 Ibid
11 Ibid
12 Henrik Lilius, Raahen Pekkatori, Raahe-seura ry, Raahe-seuran julkaisusarja nro 4, 

Rannikon Laatupaino Oy 2006. s.14
13 Eija Turunen, Raahen Museon museojohtaja, haastattelu 22.9.2020
14 Henrik Lilius, Raahen Pekkatori, Raahe-seura ry, Raahe-seuran julkaisusarja nro 4, 

Rannikon Laatupaino Oy 2006. s.20-21

Kuva 9. (oikealla): Corten piirros Raahesta 1659

Lähde: Alma Söderhjelmin kirja: Raahen kaupunki 1649-1899, ilm. 1911.
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Kuva 9. Corten piirros Raahesta 1659
Lähde:  Alma Söderhjelmin kirja: Raahen kaupunki 1649-
1899, ilm. 1911.
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1700-luku

1750 Cajanuksen tonttijako

Ensimmäisen asemakaavan toteutumista voidaan arvioida edellä mainitus-
ta Corten piirroksesta vuodelta 1659 ja Jonas Cajanuksen mittauksesta 
vuodelta 1750. Ensimmäisen asemakaavan jälkeen rakentamista ohjattiin 
tonttikartoilla ja rakennusjärjestyksellä.  Tuohon aikaan silloinen raken-
nushallitus, yli-intendentin virasto, käski kaikki kaupungit mitattavan, jotta 
rakentamista voitaisiin ohjata säännönmukaisempaan ja paloturvallisem-
paan suuntaan.15

Cajanuksen tonttikartta kuvaa tonttijaon senhetkistä tilannetta kaupun-
gissa. Pääosin kaupunki on rakennettu suunnitelman mukaisesti, kaupungin 
torin paikka ja nykyiset Brahenkatu sekä Kauppakatu ovat suunnitellulla 
sijainnillaan. Kaupunki on kuitenkin suunnitelmasta poiketen laajentunut 
itään Kirkkokadun ja Reiponkadun mahdollistamana, ei Sovionlahdelle 
täytemaalle.16

Tonttijaon osalta kaavan toteutumista voidaan tarkemmin tarkastella piir-
roksesta, jossa tonttien rakennetta vuosilta 1650-1750 on verrattu asema-
kaavaan. Syynä tonttimuutoksiin ovat olleet varallisuuserot omistajien välil-
lä, siinä missä porvarit hankkivat lisää maata itselleen, ovat vähempiosaiset 
tyytyneet pienempiin tontteihin tai myyneet osuuksia tonteistaan. Kruunu 
yritti estää pienten tonttien syntymistä paloturvallisuuden takia.17

Kuva 10. Cajanuksen vuoden 1750 mittaus
Lähde: Raahen Museon kuva-arkisto
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Kuva 11. Kuva tonttirakenteesta vuosina 1650-1750.Liliuksen luonnoksen mukaan Airi 
Lassilan vuonna 1998 tekemä ja Hilkka Aaltosen vuonna 2005 täydentämä sekä Eila 
Tikkalan puhtaaksi piirtämä vuonna 2006.

Lähde: Raahen Pekkatori, 2006, s.16

Vaikeuksien vuosisata

1700-luvun alussa Suomea ja erityisesti Pohjanmaata runteli Suuri Pohjan 
sota, jossa Ruotsin suurvalta taisteli useita liittoutuneita valtioita vastaan. 
Suomessa sota tunnetaan erityisesti Isosta vihasta (1713-1721), millä tar-
koitetaan Venäjän miehityksen aikaista ajanjaksoa. Iso vihan aikana tuhottiin 
suuri osa Raahea sekä sen rakennuskannasta. Tuhot koskettivat erityisesti 
porvariväestöä, joka vasta Ison vihan päätyttyä uskalsi palata takaisin Raa-
heen.18,19

Iso vihan jälkeen alkoi Raahen jälleenrakentaminen. Rakennustyypit muut-
tuivat, ja runkosyvyys kasvoi. Julkisivuja alettiin vuoraamaan ja rappaamaan, 
ja punamultaa alettiin käyttää maalaamiseen. 20

 Ihanteeksi muodostui suljettu ja yhdenmukainen katukuva. Kadunvarsille 
rakentui pitkän julkisivun mukaan asuintaloja, ja talousrakennukset sekä 
sisäänkulku asuintaloon järjestettiin sisäpihalle. Tavoitteena oli, että talon 
julkisivu olisi talon tontin rajojen mittainen. Tonttirajojen päihin jääneet 
aukot paikattiin aidoilla tai porteilla. Myös katujen tehostettu kunto muok-
kasi Raahen yleisilmettä.21

Vanhimmat säilyneet rakennukset  Vanhassa Raahessa ovat tältä ajalta. Tä-
hän aikaan Raahessa esiintyi kolmea eri talotyyppiä: 1600-luvulta peritynyt 
lamasalvostalo, korkeussuunnassa tehostettu talo sekä kaksikerroksiset ra-
kennukset. Valitettavasti yhtään mansardikattoista rakennusta ei ole säilynyt 
vuoden 1810 paloa edeltäneeltä ajalta vaikka kattotyyppi oli 1700-luvulle 
hyvinkin tyypillinen. 22
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Vasemmalla:

Yllä:

Piirros oikealla:  Pihanäkymä Pekkatorilta, Kristiina Kuusiluoma, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, 8.12.2011



222222 VARPU PAHTA | BEA WALTA10 VARPU PAHTA | BEA WALTA 

Kuva 12. Yksi parhaiten säilyneistä ja vanhin Raahen asuinrakennus on silloisen torin lähelle rakennettu Soveliuksen talo. Talo rakennettiin 1780-luvun tienoilla, ja se edustaa 1700-luvulla levinnyttä kaksikerroksista 
porvaristotalotyyppiä.26 Nykyään talossa toimii Raahen museon tiloja, ja yläkerrassa pääsee tutustumaan 1890-luvun laivanvarustajakauppiaan kotiin. Rakennus on myös suojeltu.27  

Kuva: Hanna Turtinen, 2020
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porvaristotalotyyppiä.26 Nykyään talossa toimii Raahen museon tiloja, ja yläkerrassa pääsee tutustumaan 1890-luvun laivanvarustajakauppiaan kotiin. Rakennus on myös suojeltu.27  

Kuva: Hanna Turtinen, 2020
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Lamasalvostalo eli hirsitalo oli yleisin asuintalotyyppi, joka oli usein katet-
tu satulakatolla. Huoneet olivat talon rungon levyisiä. 1600-luvulla Raahes-
sa oli myös yleistynyt asuintaloissa savupiipulliset uunit. 23

Erityisesti juuri Raahelle tunnusomaiseksi muodostui ns. korkeussuunnas-
sa tehostettu talo -tyyppi. Tällä tarkoitetaan taloja, joiden porttikäytävän 
yläpuoleisen huoneen yläpuolelle kohosi muutama korkeampi kamari.24

Uuden mittakaavan tarjosi kaksikerroksiset talot. Nämä talot olivat eri-
tyisesti varakkaan porvariston suosiossa. Kaksikerroksiset talot nähtiin 
luovan kaupunkimaista tunnelmaa sekä kaunistuttavan katukuvaa.  Kuten 
yksikerroksiset talot, myös kaksikerroksiset talot saatettiin kattaa esim 
satula- tai aumakatolla.25

Vuonna 1791 Raahesta tuli tapulikaupunki. Tämä tarkoitti sitä, että kau-
pungilla oli oikeus käydä suoraa ulkomaankauppaa toisin kuin sisämaan 
kaupungeilla. Raahesta kauppaa käytiin Hollantiin, Ranskaan, Englantiin ja 
Välimeren maihin. Vientituotteita oli terva ja piki, ja tärkein tuontitavara 
oli suola.28

Kuva 13. Hirsirakenteinen piha-aitta
Lähde: Muistatko? Tunnelmia Raahesta, 2010 s.197 kuva on Samuli Paulaharjun ottama ja peräisin Raahen museon kuvakokoelmista
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1800-luku

2. ja 3. asemakaavat vuosina 1801 ja 1808

Joseph Fontén laati Raahen toisen asemakaavan vuonna 1801. Kyseessä 
on laajennussuunnitelma, kaupunki oli kasvanut ja uusia tontteja tarvittiin 
lisää, osin niitä olivat porvarit jo maistraatin luvalla itselleen raivanneetkin. 
29 Kaupunki sai neljä uutta korttelia Koulukadun eteläpuolelta. Osa kortte-
lista 18 jätettiin vielä kaavoittamatta. Kaupunki kuitenkin kasvoi niin vauh-
dilla, että tarvittiin uusi laajentava asemakaava jo seitsemän vuoden kulut-
tua. Maanmittari Anders Cajanuksen laatima Raahen kolmas asemakaava 
laadittiin siis vuonna 1808. Sen myötä Raahe laajeni pohjoiseen, koilliseen 
sekä lounaaseen. Kaupunki sai uuden aukion kirkon länsipuolelle, epäsym-
metrisen umpikulmaisen aukion puolikkaan.30  Aukio on säilynyt paikallaan 
Cortenkadun ja Kirkkokadun kulmauksessa tähän päivään.

1810 Raahen palo

Lokakuussa vuonna 1810 Brahenkadun eteläreunalla sijaitsevasta navetas-
ta alkoi voimakas tulipalo. Palo levisi nopeasti länsituulen mukana muihin 
puutalokortteleihin. Myöhemmin todettiin, että palon leviämistä edisti 
myös puutteellinen sammutuskalusto sekä palovahdin tehtävien laimin-
lyönnit kyseisenä yönä. 31

Palo tuhosi noin ¾ koko kaupungista, ja suhteessa eniten paloivat keskus-
tan porvaristotalot. Kaiken kaikkiaan 72 tonttia rakennuksineen ja kaikki 
julkiset rakennukset lukuun ottamatta kirkkoa, tapulia ja koulutaloa paloi-
vat.32Kuva 14. Muistomerkki Raahen palosta

Kuva: Kirsti Vähäkangas
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4. asemakaava: Gustaf Odenwall 1810

Ennen kaupungin jälleenrakentamista tehtiin uusi asemakaava. Kauppatori 
siirrettiin asukkaiden muodostaman jälleenrakennuskomitean toimesta 
kaupungin keskeiselle paikalle Isonkadun ja Etelä-Kirkkokadun risteykseen 
ja se sai nimekseen Isotori. Nykyään torin nimi on Pekkatori. Kaupungin 
aluetta myös laajennettiin maankohoamisen vuoksi nousseelle uudelle 
maalle itään ja etelään. Kaupungin väkiluku oli tuolloin noin tuhat. Raahen 
palon jälkeen kiellettiin  uusien kaksikerroksisten puutalojen rakentamisen.  
Myös pärekatot kiellettiin samasta syystä myöhemmin.33,34

Suomen historiassa kaupunkien tulipalot ovat olleet usein kaupungin arkki-
tehtoniselle kehitykselle merkittäviä tapahtumia. Asemakaavalliset uudet 
suuntaukset levisivät joko vasta perustettujen tai tulipalojen jälkeen uudel-
leen rakennettujen kaupunkien myötä. Myös Raahessa kaupunkia laajen-
nettiin ja tontteja suurennettiin. Gustaf Odenwall sai neljännen asemakaa-
van tekoon raamit kaupunkilaisten, tarkemmin vauraan kauppaporvariston 
ja virkamiehien, muodostamalta komitealta. Komitea valitsi uuden torin, 
Pekkatorin, sijainnin. Komitea päätti jättää alkuperäisen toriaukion osittain 
avoimeksi aukioksi sataman yhteyteen. 35

Joulukuussa 1810 valmistunut asemakaava ei lopulta aiheuttanut suurta 
muutosta siihenastiseen kaupunkirakenteeseen. Pekkatorin luominen toki 
siirsi kaupungin painopistettä sen keskustaan. Kaupungissa oli nyt neljä to-
ria, alkuperäinen vajaakulmainen tori sataman edessä, aukio kirkon edessä, 
uusi Pekkatori ja Härkätori kaupungin etelälaidalla. Etelään kaavoitettiin 
muuta kaupunkia pienempiä tontteja, vähävaraisimmille kaupunkilaisille. 
Korttelijaot pysyivät ennallaan kaupungissa, mutta tontteja suurennettiin 
niin, että kortteliin mahtui nyt vähemmän tontteja. Tonttijako muodostui 
epäsäännölliseksi, koska säilyneitä kellareita ja kivijalkoja haluttiin säilyt-
tää.36

Kuva 15. Neljän ensimmäisen asemakaavoituksen vaiheet havainnollisesti
Kuva: Henrik Lilius, Raahen Pekkatori 2006, s.29

Kuva 16. Vuoden 1810 Gustav Odenwallin asemakaavasta hänen itsensä vuonna 1826 
tekemä kopio.

Kuva: Henrik Lilius, Raahen Pekkatori 2006, s.130
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Myös pärekatot kiellettiin samasta syystä myöhemmin.33,34

Suomen historiassa kaupunkien tulipalot ovat olleet usein kaupungin arkki-
tehtoniselle kehitykselle merkittäviä tapahtumia. Asemakaavalliset uudet 
suuntaukset levisivät joko vasta perustettujen tai tulipalojen jälkeen uudel-
leen rakennettujen kaupunkien myötä. Myös Raahessa kaupunkia laajen-
nettiin ja tontteja suurennettiin. Gustaf Odenwall sai neljännen asemakaa-
van tekoon raamit kaupunkilaisten, tarkemmin vauraan kauppaporvariston 
ja virkamiehien, muodostamalta komitealta. Komitea valitsi uuden torin, 
Pekkatorin, sijainnin. Komitea päätti jättää alkuperäisen toriaukion osittain 
avoimeksi aukioksi sataman yhteyteen. 35

Joulukuussa 1810 valmistunut asemakaava ei lopulta aiheuttanut suurta 
muutosta siihenastiseen kaupunkirakenteeseen. Pekkatorin luominen toki 
siirsi kaupungin painopistettä sen keskustaan. Kaupungissa oli nyt neljä to-
ria, alkuperäinen vajaakulmainen tori sataman edessä, aukio kirkon edessä, 
uusi Pekkatori ja Härkätori kaupungin etelälaidalla. Etelään kaavoitettiin 
muuta kaupunkia pienempiä tontteja, vähävaraisimmille kaupunkilaisille. 
Korttelijaot pysyivät ennallaan kaupungissa, mutta tontteja suurennettiin 
niin, että kortteliin mahtui nyt vähemmän tontteja. Tonttijako muodostui 
epäsäännölliseksi, koska säilyneitä kellareita ja kivijalkoja haluttiin säilyt-
tää.36

Kuva 15. Neljän ensimmäisen asemakaavoituksen vaiheet havainnollisesti
Kuva: Henrik Lilius, Raahen Pekkatori 2006, s.29
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tekemä kopio.

Kuva: Henrik Lilius, Raahen Pekkatori 2006, s.130

12 VARPU PAHTA | BEA WALTA 

1800-luku

2. ja 3. asemakaavat vuosina 1801 ja 1808

Joseph Fontén laati Raahen toisen asemakaavan vuonna 1801. Kyseessä 
on laajennussuunnitelma, kaupunki oli kasvanut ja uusia tontteja tarvittiin 
lisää, osin niitä olivat porvarit jo maistraatin luvalla itselleen raivanneetkin. 
29 Kaupunki sai neljä uutta korttelia Koulukadun eteläpuolelta. Osa kortte-
lista 18 jätettiin vielä kaavoittamatta. Kaupunki kuitenkin kasvoi niin vauh-
dilla, että tarvittiin uusi laajentava asemakaava jo seitsemän vuoden kulut-
tua. Maanmittari Anders Cajanuksen laatima Raahen kolmas asemakaava 
laadittiin siis vuonna 1808. Sen myötä Raahe laajeni pohjoiseen, koilliseen 
sekä lounaaseen. Kaupunki sai uuden aukion kirkon länsipuolelle, epäsym-
metrisen umpikulmaisen aukion puolikkaan.30  Aukio on säilynyt paikallaan 
Cortenkadun ja Kirkkokadun kulmauksessa tähän päivään.

1810 Raahen palo

Lokakuussa vuonna 1810 Brahenkadun eteläreunalla sijaitsevasta navetas-
ta alkoi voimakas tulipalo. Palo levisi nopeasti länsituulen mukana muihin 
puutalokortteleihin. Myöhemmin todettiin, että palon leviämistä edisti 
myös puutteellinen sammutuskalusto sekä palovahdin tehtävien laimin-
lyönnit kyseisenä yönä. 31

Palo tuhosi noin ¾ koko kaupungista, ja suhteessa eniten paloivat keskus-
tan porvaristotalot. Kaiken kaikkiaan 72 tonttia rakennuksineen ja kaikki 
julkiset rakennukset lukuun ottamatta kirkkoa, tapulia ja koulutaloa paloi-
vat.32Kuva 14. Muistomerkki Raahen palosta

Kuva: Kirsti Vähäkangas
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4. asemakaava: Gustaf Odenwall 1810
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Raaheen suunniteltiin laajennussuunnitelmia vuosien 1830- 1865 aikana. 
Maanmittari Jakob Åkermann teki kaavan vuonna 1837, ja paranteli sitä 
vielä intendentinkonttorin johtajan arkkitehti Carl Ludvig Engelin kom-
menttien mukaiseksi. Senaatti vahvisti asemakaavan vuonna 1838. Osin 
juuri kaavan laatijan taustan vuoksi, kaava oli enimmäkseen maanmittaus-
toimitus. Åkermanin laatima uusi laajentumisasemakaava vuonna 1857 
sisälsi hiukan suurempia muutoksia kaupunkirakenteeseen, mutta ne koh-
tasivat vastustusta porvariston keskuudessa, ja kaava toteutui vain itäisen 
ja eteläisen laajennuksen osalta.37

Kuva 17. Kaksi kuvaa kirkon viereiseltä aukiolta
Kuva: Varpu Pahta, 2020

Lääninarkkitehti Ludvig Lindqvist teki kaavasta oman version kun se tuli 
hänen tarkastettavakseen. Kirkolle mereltä kulkeva nykyinen Cortenkatu 
oli suunniteltu kirkon ohi jatkuvaksi leveäksi puistokaduksi. Kaupunkia 
muokattiin myös etelässä ja idässä puistokaduilla. Vuonna 1856 oli voimas-
sa palokujamääräykset, joita tässä asemakaavassa ehdotettiin laadittavaksi 
kävelykujina. Tonttirakenne olisi muuttunut täysin, keskenään samankokoi-
siksi. Porvaristo totesi, että palokujien avaaminen on liian kallista, ja ettei 
itään voida maaperän vesipitoisuuden vuoksi laajentaa kaupunkia. Eteläi-
nen laajennus hyväksyttiin ja esitettiin uusia tontteja lounaaseen. Näiden 
muutosehdotusten pohjalta Lindqvist muokkasi ehdotusta vuodelle 1865. 
Laajennusalueilla on palokujia ja pienet korttelit, olemassa olevaan vanhan 
kaupungin rakennuskantaan ei tehty muutoksia. Uudet alueet vaativat 
senaatin mukaan kuitenkin liian suuria maanlunastuskustannuksia ja koko 
kaavoitushanke raukesi. Raahea kuitenkin laajennettiin 1880-luvulla saman-
tapaisesti.38 Kaupungissa on nykyään rakennuskannan väliin muodostuneita 
epäsäännöllisiä palokujia, sekä satunnaisia palomuureja.
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senaatin mukaan kuitenkin liian suuria maanlunastuskustannuksia ja koko 
kaavoitushanke raukesi. Raahea kuitenkin laajennettiin 1880-luvulla saman-
tapaisesti.38 Kaupungissa on nykyään rakennuskannan väliin muodostuneita 
epäsäännöllisiä palokujia, sekä satunnaisia palomuureja.

Pekkatori

Raahen palon jälkeen Odenwallin asemakaavassa osoitettiin paikka uudelle 
päätorille. Pekkatori edustaa renessanssin ihanteiden mukaista umpikul-
maista torialuetta, ja sen muotokieli on harvinaisuus jopa kansainvälisesti. 
Raahen torin umpikulmainen muotokieli on säilynyt harvinaisen hyvänä 
kautta historian.39

Toria ympäröivät asuintalot, jotka alun perin rakennettiin suurille porvaril-
lisille suvuille. Lisäksi torin vierustalle suunniteltiin 1800-luvulla raatihuone, 
mutta budjetti- ja aikataulusyistä johtuen Raahen kaupunki päättikin ostaa 
Rantakadun varrelta tullihoitaja Brunowin asuintalon uudeksi raatihuo-
neeksi 1860-luvulla.40

Keskellä Pekkatoria tähyilee merelle päin Pietari Brahen patsas, Pekkapat-
sas, joka on peräisin vuodelta 1888. Patsas oli alun perin tarkoitettu Turun 
kaupungille, mutta patsaan nähtiin olevan liian pieni sen aikaiselle pää-
kaupungille. Näin ollen raahelaiset päättivät ostaa patsaan, ja Turku teetti 
itselleen isomman patsaan vanhan tilalle.41

Nykyään Pekkatori toimii liikenneympyränä, jota reunustaa muutama 
julkiseen toimintaan keskittynyt rakennus sekä asuinrakennuksia. Kolme 
neljästä korttelin umpikulmasta on tällä hetkellä avattu liikenteelle. Tästä 
huolimatta tori toimii tärkeänä ja tunnusomaisena maamerkkinä Raahen 
kaupungille.
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Kuva 18. Walter Runebergin veistämän Pietari Brahen patsaan paljastus 1888
Kuva: Raahen Pekkatori 2006, s.125
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1860-1870 Kukoistuksen aika

Kauppamerenkulusta tuli Raahen tärkein elinkeino 1800-luvulla. Kauppa-
merenkulku kasvoi ja ja tämä merkitsi laivanrakentamiseen perehtyneelle 
Raahelle taloudellista kukoistuksen kautta. Tämä purjelaivakausi loi Raa-
heen oman kauppalaivastonkin, johon kuului enimmillään 58 laivaa. Mel-
kein kaikki laivat oltiin rakennettu Raahen omilla telakoilla. Kaupunki myös 
laajeni useaan otteeseen, vaikka Krimin sodan aikana (1854) englantilaiset 
tekivät tuhoja Raahessa nykyrahassa mitattuna n. 3 miljoonaan euron 
edestä. Noin 10 vuoden ajan Raahe oli koko Suomen suurin laivanvarusta-
jakaupunki. 42

1890-luvun taantuma

Purjelaivakausi ei kuitenkaan jatkunut ikuisesti, sillä 1890-luvulle tultaessa 
höyrylaivat syrjäyttivät purjelaivat ulkomaankaupassa. Raahelaiset eivät 
uskoneet höyrylaivojen suosioon, joten he eivät investoineet niihin. Tämä 
johti siihen, että Raahen asema laivanrakentajana hiipui ja kaupunki taantui 
maaseutukaupungiksi. 43

Kaupunkirakenne oli muodostunut suhteellisen tiiviiksi ja matalaksi. Tont-
tien pitkät sisäpihat olivat vihreitä ja piharakennusten reunustamia. Kul-
kuaukot kadulle olivat melko kapeita.44

Taantuman aikana Raahessa kuitenkin rakennettiin uusia kouluja. Raahen 
Provari- ja Kauppakoulu perustettiin vuonna 1882, Sebastian Gripenbergin 
suunnittelema koulurakennus valmistui 1891 ja Opettajatarseminaari 5 
vuotta myöhemmin vuonna 1896. 45 Lisäksi toinen merkki ponnisteluista 
oli rautatien rakentaminen Raahesta Lappiin vuonna 1899. Rautatien avulla 
ajateltiin solmittavan lisää kauppasuhteita sisämaan alueella.46
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Kuva 20. Näkymä kirkolta etelään kohti Pekkatoria 1890-luvulla
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Merimiesten elämää

Raahelaisten elämä pyöri tiiviisti merenkulun ympärillä. Merimiehet muo-
dostivat suuren joukon asukkaista, ja on pitkiä aikoja Raahen historiassa, 
jolloin tämä suurihenkinen ryhmä oli merellä poissa. Elämän sanottiinkin 
kulkevan kolmen vuoden sykleissä: laivan lähdettyä maailmalle se tuli kol-
men vuoden päästä takaisin miehistöineen. 47 

Merelle lähdettiin jo varhaisessa iässä: nuorimmat pojat olivat vasta 
10-vuotiaita. Merimiehen palkka ei päätä huimannut, sillä tarjontaa työ-
voimasta oli paljon. Palkka kuitenkin kattoi ruoan ja makuupaikan laivasta, 
mikä oli jo ruhtinaallista. Palkka maksettiin usein kahdessa erässä: toinen 
erä vasta pestin päätyttyä. Tällä tavoin haluttiin minimoida karkurien määrä. 
Jäljelle jääneestä palkasta merimies osti matkamuistoja tai muita pieniä 
hyödykkeitä matkansa varrelta.48

Vanhassa Raahessa ikkunalaudoilla näkee paljon posliinikoiria. Posliinikoirat 
olivat alun perin laadukasta tuontitavaraa, joita ihmiset alkoivat käyttämään 
kertoakseen isännän liikkeistä. Kerrotaan, että kun isäntä oli merillä, koira 
tähyilee ikkunasta ulos. Kun isäntä on tullut takaisin, koira on käännetty 
pois ikkunasta. Jotkut saattoivat ajatella, että koira oli jopa kommunikointi-
väline emännän ja salarakkaan välillä.49

”Sinun on painettava mieleesi, että siitä hetkestä kun astut Pandoran kannelle, 
en ole enää sinun isoveljesi Heikki, vaan kapteeni Snellman. Sinun on kunnioitet-
tava ja toteltava minua yhtä ehdottomasti kuin muidenkin.”

Näin ohjeistaa kapteeni Heikki Snellman pikkuveljeään Albert Snellmania. 
Albert Snellman oli vasta 14-vuotias, kun hän sai pestin laiva Pandoral-
ta kajuuttavahtina. Pandoran lähdettyä merille 1842, alkoi samalla myös 
Albertin 50-vuotta kestänyt merenkulku-ura. Pandoran matkaa sekä sen 
jälkeistä merielämää kuvaillaan kapteenin lapsenlapsen, Kai Snellmanin 
kirjassa Purjelaivoilla isoisäni matkassa. (Raahen museo, 1994)50

Kuva 22. Raahelainen priki Boreas., Anders Johan Hedma-
nin akvarelli

Kuva. Raahen Pekkatori 2006, s.139

Kuva 21. Osasuurennos samasta akvarellista. Takana 
näkyy kirkko Rantakatu ja vanhaa satamaa

Kuva. Raahen Pekkatori 2006, s.139 Hedmanin alkupe-
räinen maalaus Raahen museon kokoelmissa

Viitteet
47 Raahen museo, Merimiesten ja merimiesten perheiden elämää, http://raahenmuseo.

fi/tietolaari/1800-luvun-lopun-elamaa/merimiesten-ja-merimiesten-perheiden-elamaa 
Viitattu 30.9.2020

48 Ibid
49 Ibid
50 Hakkarainen Olli, Kiehtova kertomus matkoista isoisän kanssa purjelaivoilla, https://

www.hs.fi/kotimaa/art-2000003424897.html Viitattu 19.10.2020



3131451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020 VARPU PAHTA | BEA WALTA

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 19VARPU PAHTA | BEA WALTA

1900-luku

Asemakaavat vuosina 1900, 1911 ja 1930

1900-luvulle tultaessa Raahen puukaupunki käsitti 28 suorakulmaista kort-
telia ja oli alaltaan noin 45 hehtaaria. Raahessa oli vielä itsenäisyyden alun 
vuosina runsaasti karjaa, joka näkyi kaupunkikuvassakin. Kaupungin tilan-
netta vuosisadan vaihteessa kuvataan vuonna 2004 julkaistussa 5. korttelin 
rakennushistoriaselvityksessä näin: “Kaupunki pysyi puukaupunkina, jonka 
asukkaat hankkivat elantonsa kuka mistäkin. Raahesta ei tullut enää suurta 
merikaupunkia, vaikka sellaista haavetta salaisesti eläteltiinkin. Kaupun-
kiin saatiin kuitenkin teollisuutta, Konepaja, korjauspajat, valimo syntyivät, 
mutta Raahe oli vielä Rautaruukin rakentamisen alkaessa kovin hiljainen 
kaupunki, jonka väkiluvun pelättiin putoavan kaupungistapaon seurauksena 
puoleen.”  51

Vuonna 1900 julkistettu Arthur Engvallin piirtämä uusi asemakaava lisäsi 
kaupungin aluetta etelässä ja piirsi mukaan kaupungin rautatien ja rautatie-
aseman. Vuoden 1911 Karl Sandelin laatimassa asemakaavassa jo olemassa 
olleita puistoja ja aukioita suunniteltiin tarkemmin kävelyreitteineen ja 
puuistutuksineen. Kaavassa näytetään uusia rakennuksia, kuten kauppa-
koulu, kirkko ja rautatieasema. 52

Vuonna 1930 vahvistettu arkkitehti Birjer Brunilan laatima asemakaava 
toi mukanaan joitakin muutoksia. Asemaakaavaan tehtiin lisäksi muutamia 
muutoksia vielä 1930-luvun lopulla. Teiden nimiä muutettiin, Brahenkadusta 
tuli Pitkäkatu, Pakkahuoneenkadusta Brahenkatu, Cortenkadusta Laivurin-
katu,Reiponkadusta Kaivokatu, Aitakadusta Palokunnankatu ja Torikadusta 
Sovionkatu. Käyttötarkoitusten lisäksi kaavassa näkyy osoitenumerot ja 
tonttirekisteriin ja tontin-muodostukseen merkittävät alueet. 53
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1900-luvulle tultaessa Raahen puukaupunki käsitti 28 suorakulmaista kort-
telia ja oli alaltaan noin 45 hehtaaria. Raahessa oli vielä itsenäisyyden alun 
vuosina runsaasti karjaa, joka näkyi kaupunkikuvassakin. Kaupungin tilan-
netta vuosisadan vaihteessa kuvataan vuonna 2004 julkaistussa 5. korttelin 
rakennushistoriaselvityksessä näin: “Kaupunki pysyi puukaupunkina, jonka 
asukkaat hankkivat elantonsa kuka mistäkin. Raahesta ei tullut enää suurta 
merikaupunkia, vaikka sellaista haavetta salaisesti eläteltiinkin. Kaupun-
kiin saatiin kuitenkin teollisuutta, Konepaja, korjauspajat, valimo syntyivät, 
mutta Raahe oli vielä Rautaruukin rakentamisen alkaessa kovin hiljainen 
kaupunki, jonka väkiluvun pelättiin putoavan kaupungistapaon seurauksena 
puoleen.”  51

Vuonna 1900 julkistettu Arthur Engvallin piirtämä uusi asemakaava lisäsi 
kaupungin aluetta etelässä ja piirsi mukaan kaupungin rautatien ja rautatie-
aseman. Vuoden 1911 Karl Sandelin laatimassa asemakaavassa jo olemassa 
olleita puistoja ja aukioita suunniteltiin tarkemmin kävelyreitteineen ja 
puuistutuksineen. Kaavassa näytetään uusia rakennuksia, kuten kauppa-
koulu, kirkko ja rautatieasema. 52

Vuonna 1930 vahvistettu arkkitehti Birjer Brunilan laatima asemakaava 
toi mukanaan joitakin muutoksia. Asemaakaavaan tehtiin lisäksi muutamia 
muutoksia vielä 1930-luvun lopulla. Teiden nimiä muutettiin, Brahenkadusta 
tuli Pitkäkatu, Pakkahuoneenkadusta Brahenkatu, Cortenkadusta Laivurin-
katu,Reiponkadusta Kaivokatu, Aitakadusta Palokunnankatu ja Torikadusta 
Sovionkatu. Käyttötarkoitusten lisäksi kaavassa näkyy osoitenumerot ja 
tonttirekisteriin ja tontin-muodostukseen merkittävät alueet. 53
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1900-luvun alussa Raahen pääelinkeinoina olivat maaviljelys ja metalliteol-
lisuus. Lisäksi koulut, satamat ja sahateollisuus lisäsivät kaupungin taloudel-
lista arvoa. Kaikki kuitenkin muuttui, kun vuonna 1961 Raaheen perustet-
tiin Rautaruukin terästehdas. 54

Raahen asukasluku alkoi kasvamaan voimakkaasti, sillä tehdas itsessään 
loi jopa 3 000 uutta työpaikkaa. 55  Kaupungin taantunut ilmapiiri muuttui 
optimistiseksi, jonka johdosta alkoi uusi rakennuskausi. 56

Raahen kaupungin laajenemiseen liittyviä keskustan ulkopuolisia asema-
kaavoja ei tässä katsauksessa käsitellä tarkemmin, mutta mainitaan että 
ensimmäinen tällainen yksinomaan uutta aluetta koskeva asemakaava 
on vahvistettu vuonna 1952. (lähde: Raahen kaupungin kaavoitus 2020.) 
1960-luvun asemakaava keskittyikin uudisrakentamiseen, mutta ongelmilta 
ei kuitenkaan vältytty. Uudessa kaavassa esitettiin ajan ihanteiden mukai-
sesti pitkiä rakennusmassoja yli tonttirajojen, mikä omalta osaltaan vai-
keutti uudisrakentamista. 57

1960-luvulla rakentui erityisesti Kauppakadulle tiilisiä yksi- ja kaksiker-
roksisia taloja. Lisäksi kerrostalot yleistyivät Vanhan Raahen itä- ja poh-
joisosassa. Kaavan mukaan lähes kaikki julkiset palvelut siirtyivät Raahen 
uuteen keskustaan Koulukadun eteläpuolelle. 58
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1900-luvun alussa Raahen pääelinkeinoina olivat maaviljelys ja metalliteol-
lisuus. Lisäksi koulut, satamat ja sahateollisuus lisäsivät kaupungin taloudel-
lista arvoa. Kaikki kuitenkin muuttui, kun vuonna 1961 Raaheen perustet-
tiin Rautaruukin terästehdas. 54

Raahen asukasluku alkoi kasvamaan voimakkaasti, sillä tehdas itsessään 
loi jopa 3 000 uutta työpaikkaa. 55  Kaupungin taantunut ilmapiiri muuttui 
optimistiseksi, jonka johdosta alkoi uusi rakennuskausi. 56

Raahen kaupungin laajenemiseen liittyviä keskustan ulkopuolisia asema-
kaavoja ei tässä katsauksessa käsitellä tarkemmin, mutta mainitaan että 
ensimmäinen tällainen yksinomaan uutta aluetta koskeva asemakaava 
on vahvistettu vuonna 1952. (lähde: Raahen kaupungin kaavoitus 2020.) 
1960-luvun asemakaava keskittyikin uudisrakentamiseen, mutta ongelmilta 
ei kuitenkaan vältytty. Uudessa kaavassa esitettiin ajan ihanteiden mukai-
sesti pitkiä rakennusmassoja yli tonttirajojen, mikä omalta osaltaan vai-
keutti uudisrakentamista. 57

1960-luvulla rakentui erityisesti Kauppakadulle tiilisiä yksi- ja kaksiker-
roksisia taloja. Lisäksi kerrostalot yleistyivät Vanhan Raahen itä- ja poh-
joisosassa. Kaavan mukaan lähes kaikki julkiset palvelut siirtyivät Raahen 
uuteen keskustaan Koulukadun eteläpuolelle. 58
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joisosassa. Kaavan mukaan lähes kaikki julkiset palvelut siirtyivät Raahen 
uuteen keskustaan Koulukadun eteläpuolelle. 58
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1900-luvun alussa Raahen pääelinkeinoina olivat maaviljelys ja metalliteol-
lisuus. Lisäksi koulut, satamat ja sahateollisuus lisäsivät kaupungin taloudel-
lista arvoa. Kaikki kuitenkin muuttui, kun vuonna 1961 Raaheen perustet-
tiin Rautaruukin terästehdas. 54

Raahen asukasluku alkoi kasvamaan voimakkaasti, sillä tehdas itsessään 
loi jopa 3 000 uutta työpaikkaa. 55  Kaupungin taantunut ilmapiiri muuttui 
optimistiseksi, jonka johdosta alkoi uusi rakennuskausi. 56

Raahen kaupungin laajenemiseen liittyviä keskustan ulkopuolisia asema-
kaavoja ei tässä katsauksessa käsitellä tarkemmin, mutta mainitaan että 
ensimmäinen tällainen yksinomaan uutta aluetta koskeva asemakaava 
on vahvistettu vuonna 1952. (lähde: Raahen kaupungin kaavoitus 2020.) 
1960-luvun asemakaava keskittyikin uudisrakentamiseen, mutta ongelmilta 
ei kuitenkaan vältytty. Uudessa kaavassa esitettiin ajan ihanteiden mukai-
sesti pitkiä rakennusmassoja yli tonttirajojen, mikä omalta osaltaan vai-
keutti uudisrakentamista. 57
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1900-luvun alussa Raahen pääelinkeinoina olivat maaviljelys ja metalliteol-
lisuus. Lisäksi koulut, satamat ja sahateollisuus lisäsivät kaupungin taloudel-
lista arvoa. Kaikki kuitenkin muuttui, kun vuonna 1961 Raaheen perustet-
tiin Rautaruukin terästehdas. 54

Raahen asukasluku alkoi kasvamaan voimakkaasti, sillä tehdas itsessään 
loi jopa 3 000 uutta työpaikkaa. 55  Kaupungin taantunut ilmapiiri muuttui 
optimistiseksi, jonka johdosta alkoi uusi rakennuskausi. 56

Raahen kaupungin laajenemiseen liittyviä keskustan ulkopuolisia asema-
kaavoja ei tässä katsauksessa käsitellä tarkemmin, mutta mainitaan että 
ensimmäinen tällainen yksinomaan uutta aluetta koskeva asemakaava 
on vahvistettu vuonna 1952. (lähde: Raahen kaupungin kaavoitus 2020.) 
1960-luvun asemakaava keskittyikin uudisrakentamiseen, mutta ongelmilta 
ei kuitenkaan vältytty. Uudessa kaavassa esitettiin ajan ihanteiden mukai-
sesti pitkiä rakennusmassoja yli tonttirajojen, mikä omalta osaltaan vai-
keutti uudisrakentamista. 57

1960-luvulla rakentui erityisesti Kauppakadulle tiilisiä yksi- ja kaksiker-
roksisia taloja. Lisäksi kerrostalot yleistyivät Vanhan Raahen itä- ja poh-
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uuteen keskustaan Koulukadun eteläpuolelle. 58
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Vuosien 1964-67 asemakaava

Päätös keskustan uudelleenkaavoituksesta tehtiin vuonna 1961 ja kaava 
vahvistettiin sisäasiainministeriössä vuonna 1967. Asemakaava oli kuiten-
kin valmis jo vuonna 1964. Raahen puukaupungin vanhojen rakennusten 
säilyttäminen ei ollut kaavoituksessa, tai kaupungin lautakunnissa tai val-
tuustoissa tavoitteena. Vain muutama tärkeä arvorakennus haluttiin säi-
lyttää. Kaava antoi mahdollisuuden rakentaa melkein täysin ympäristöstä 
välittämättä. Piharakennusten säilyttämistä ei tavoiteltu juuri ollenkaan ja 
tonttien rakennusoikeus haluttiin pitää ennallaan, se oli kulmatonteissa 
puolet tontista, mikä kaksikerroksisella rakennusmassalla tarkoittaa tehok-
kuuslukua 1.  59

Ristiriitaista tässä 1960-luvun kaavassa on se, että sen ajateltiin olevan 
suojelunäkökulmaa huomiova kaava. Kirkkotorin, Pekkatorin ja Myhr-
bergin aukion ympäröivät rakennukset merkittiin säilytettävänä, muutoin 
rakennuskanta merkittiin korvattavaksi uusilla kerros-ja rivitaloilla. Asema-
kaavassa pyrittiin suojelemaan näitä toreja ja niitä ympäröiviä rakennuksia 
ja Saaristonkadun joitakin tontteja erityismääräyksin, jotka vaikeuttivat 
purkamista ja muutostöitä. Käytännössä tämä tarkoitti, sitä että kaikkiin 
muutos- ja purkutöihin piti anoa lupa maistraatilta, joka kuuli asiantuntijoi-
ta ennen lausunnon antamista. Asemakaavaa kuvaillaan näin Ympäristömi-
nisteriön Alueidenkäytön osaston Selvityksessä vuodelta 1998, Suomalaisia 
puukaupunkeja, sivulla 25:

“Kysymyksessä oli siis 1960-luvun suojelukaava sen puhtaimmassa muo-
dossa: katuverkosto ja katujen leveys pääpiirteissään säilytettiin, uudisra-
kennusten korkeutta rajoitettiin sekä muutama monumentaalinen histo-
riallinen rakennusryhmä päätettiin jättää muistoksi tuleville sukupolville, 
sillä varauksella tosin, ettei kaupungin kasvu ylittäisi odotuksia.” 60

Mullistavaa oli myös se kuinka Pekkatorin asema Raahen kaupan keskuk-
sena ja lähistön pienet kaupat ohitettiin täysin, kun liikekeskusta siirrettiin 
Koulukadun eteläpuolelle. Kaiken tämän lisäksi on huomioitava, että myös 
esimerkiksi kiinteistövero vaikuttaa kiinteistöjen omistajien halukkuuteen 
ylläpitää rakennuksia, jotka eivät ole hyödynnettävissä tai huonosti tuotta-
via. 61
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Raahen asukasluku alkoi kasvamaan voimakkaasti, sillä tehdas itsessään 
loi jopa 3 000 uutta työpaikkaa. 55  Kaupungin taantunut ilmapiiri muuttui 
optimistiseksi, jonka johdosta alkoi uusi rakennuskausi. 56
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kaavoja ei tässä katsauksessa käsitellä tarkemmin, mutta mainitaan että 
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Vuosien 1964-67 asemakaava

Päätös keskustan uudelleenkaavoituksesta tehtiin vuonna 1961 ja kaava 
vahvistettiin sisäasiainministeriössä vuonna 1967. Asemakaava oli kuiten-
kin valmis jo vuonna 1964. Raahen puukaupungin vanhojen rakennusten 
säilyttäminen ei ollut kaavoituksessa, tai kaupungin lautakunnissa tai val-
tuustoissa tavoitteena. Vain muutama tärkeä arvorakennus haluttiin säi-
lyttää. Kaava antoi mahdollisuuden rakentaa melkein täysin ympäristöstä 
välittämättä. Piharakennusten säilyttämistä ei tavoiteltu juuri ollenkaan ja 
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suojelunäkökulmaa huomiova kaava. Kirkkotorin, Pekkatorin ja Myhr-
bergin aukion ympäröivät rakennukset merkittiin säilytettävänä, muutoin 
rakennuskanta merkittiin korvattavaksi uusilla kerros-ja rivitaloilla. Asema-
kaavassa pyrittiin suojelemaan näitä toreja ja niitä ympäröiviä rakennuksia 
ja Saaristonkadun joitakin tontteja erityismääräyksin, jotka vaikeuttivat 
purkamista ja muutostöitä. Käytännössä tämä tarkoitti, sitä että kaikkiin 
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ta ennen lausunnon antamista. Asemakaavaa kuvaillaan näin Ympäristömi-
nisteriön Alueidenkäytön osaston Selvityksessä vuodelta 1998, Suomalaisia 
puukaupunkeja, sivulla 25:

“Kysymyksessä oli siis 1960-luvun suojelukaava sen puhtaimmassa muo-
dossa: katuverkosto ja katujen leveys pääpiirteissään säilytettiin, uudisra-
kennusten korkeutta rajoitettiin sekä muutama monumentaalinen histo-
riallinen rakennusryhmä päätettiin jättää muistoksi tuleville sukupolville, 
sillä varauksella tosin, ettei kaupungin kasvu ylittäisi odotuksia.” 60

Mullistavaa oli myös se kuinka Pekkatorin asema Raahen kaupan keskuk-
sena ja lähistön pienet kaupat ohitettiin täysin, kun liikekeskusta siirrettiin 
Koulukadun eteläpuolelle. Kaiken tämän lisäksi on huomioitava, että myös 
esimerkiksi kiinteistövero vaikuttaa kiinteistöjen omistajien halukkuuteen 
ylläpitää rakennuksia, jotka eivät ole hyödynnettävissä tai huonosti tuotta-
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lista arvoa. Kaikki kuitenkin muuttui, kun vuonna 1961 Raaheen perustet-
tiin Rautaruukin terästehdas. 54
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optimistiseksi, jonka johdosta alkoi uusi rakennuskausi. 56

Raahen kaupungin laajenemiseen liittyviä keskustan ulkopuolisia asema-
kaavoja ei tässä katsauksessa käsitellä tarkemmin, mutta mainitaan että 
ensimmäinen tällainen yksinomaan uutta aluetta koskeva asemakaava 
on vahvistettu vuonna 1952. (lähde: Raahen kaupungin kaavoitus 2020.) 
1960-luvun asemakaava keskittyikin uudisrakentamiseen, mutta ongelmilta 
ei kuitenkaan vältytty. Uudessa kaavassa esitettiin ajan ihanteiden mukai-
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Vuosien 1964-67 asemakaava

Päätös keskustan uudelleenkaavoituksesta tehtiin vuonna 1961 ja kaava 
vahvistettiin sisäasiainministeriössä vuonna 1967. Asemakaava oli kuiten-
kin valmis jo vuonna 1964. Raahen puukaupungin vanhojen rakennusten 
säilyttäminen ei ollut kaavoituksessa, tai kaupungin lautakunnissa tai val-
tuustoissa tavoitteena. Vain muutama tärkeä arvorakennus haluttiin säi-
lyttää. Kaava antoi mahdollisuuden rakentaa melkein täysin ympäristöstä 
välittämättä. Piharakennusten säilyttämistä ei tavoiteltu juuri ollenkaan ja 
tonttien rakennusoikeus haluttiin pitää ennallaan, se oli kulmatonteissa 
puolet tontista, mikä kaksikerroksisella rakennusmassalla tarkoittaa tehok-
kuuslukua 1.  59

Ristiriitaista tässä 1960-luvun kaavassa on se, että sen ajateltiin olevan 
suojelunäkökulmaa huomiova kaava. Kirkkotorin, Pekkatorin ja Myhr-
bergin aukion ympäröivät rakennukset merkittiin säilytettävänä, muutoin 
rakennuskanta merkittiin korvattavaksi uusilla kerros-ja rivitaloilla. Asema-
kaavassa pyrittiin suojelemaan näitä toreja ja niitä ympäröiviä rakennuksia 
ja Saaristonkadun joitakin tontteja erityismääräyksin, jotka vaikeuttivat 
purkamista ja muutostöitä. Käytännössä tämä tarkoitti, sitä että kaikkiin 
muutos- ja purkutöihin piti anoa lupa maistraatilta, joka kuuli asiantuntijoi-
ta ennen lausunnon antamista. Asemakaavaa kuvaillaan näin Ympäristömi-
nisteriön Alueidenkäytön osaston Selvityksessä vuodelta 1998, Suomalaisia 
puukaupunkeja, sivulla 25:

“Kysymyksessä oli siis 1960-luvun suojelukaava sen puhtaimmassa muo-
dossa: katuverkosto ja katujen leveys pääpiirteissään säilytettiin, uudisra-
kennusten korkeutta rajoitettiin sekä muutama monumentaalinen histo-
riallinen rakennusryhmä päätettiin jättää muistoksi tuleville sukupolville, 
sillä varauksella tosin, ettei kaupungin kasvu ylittäisi odotuksia.” 60

Mullistavaa oli myös se kuinka Pekkatorin asema Raahen kaupan keskuk-
sena ja lähistön pienet kaupat ohitettiin täysin, kun liikekeskusta siirrettiin 
Koulukadun eteläpuolelle. Kaiken tämän lisäksi on huomioitava, että myös 
esimerkiksi kiinteistövero vaikuttaa kiinteistöjen omistajien halukkuuteen 
ylläpitää rakennuksia, jotka eivät ole hyödynnettävissä tai huonosti tuotta-
via. 61
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Vuosien 1964-67 asemakaava

Päätös keskustan uudelleenkaavoituksesta tehtiin vuonna 1961 ja kaava 
vahvistettiin sisäasiainministeriössä vuonna 1967. Asemakaava oli kuiten-
kin valmis jo vuonna 1964. Raahen puukaupungin vanhojen rakennusten 
säilyttäminen ei ollut kaavoituksessa, tai kaupungin lautakunnissa tai val-
tuustoissa tavoitteena. Vain muutama tärkeä arvorakennus haluttiin säi-
lyttää. Kaava antoi mahdollisuuden rakentaa melkein täysin ympäristöstä 
välittämättä. Piharakennusten säilyttämistä ei tavoiteltu juuri ollenkaan ja 
tonttien rakennusoikeus haluttiin pitää ennallaan, se oli kulmatonteissa 
puolet tontista, mikä kaksikerroksisella rakennusmassalla tarkoittaa tehok-
kuuslukua 1.  59

Ristiriitaista tässä 1960-luvun kaavassa on se, että sen ajateltiin olevan 
suojelunäkökulmaa huomiova kaava. Kirkkotorin, Pekkatorin ja Myhr-
bergin aukion ympäröivät rakennukset merkittiin säilytettävänä, muutoin 
rakennuskanta merkittiin korvattavaksi uusilla kerros-ja rivitaloilla. Asema-
kaavassa pyrittiin suojelemaan näitä toreja ja niitä ympäröiviä rakennuksia 
ja Saaristonkadun joitakin tontteja erityismääräyksin, jotka vaikeuttivat 
purkamista ja muutostöitä. Käytännössä tämä tarkoitti, sitä että kaikkiin 
muutos- ja purkutöihin piti anoa lupa maistraatilta, joka kuuli asiantuntijoi-
ta ennen lausunnon antamista. Asemakaavaa kuvaillaan näin Ympäristömi-
nisteriön Alueidenkäytön osaston Selvityksessä vuodelta 1998, Suomalaisia 
puukaupunkeja, sivulla 25:

“Kysymyksessä oli siis 1960-luvun suojelukaava sen puhtaimmassa muo-
dossa: katuverkosto ja katujen leveys pääpiirteissään säilytettiin, uudisra-
kennusten korkeutta rajoitettiin sekä muutama monumentaalinen histo-
riallinen rakennusryhmä päätettiin jättää muistoksi tuleville sukupolville, 
sillä varauksella tosin, ettei kaupungin kasvu ylittäisi odotuksia.” 60

Mullistavaa oli myös se kuinka Pekkatorin asema Raahen kaupan keskuk-
sena ja lähistön pienet kaupat ohitettiin täysin, kun liikekeskusta siirrettiin 
Koulukadun eteläpuolelle. Kaiken tämän lisäksi on huomioitava, että myös 
esimerkiksi kiinteistövero vaikuttaa kiinteistöjen omistajien halukkuuteen 
ylläpitää rakennuksia, jotka eivät ole hyödynnettävissä tai huonosti tuotta-
via. 61
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1900-luvun alussa Raahen pääelinkeinoina olivat maaviljelys ja metalliteol-
lisuus. Lisäksi koulut, satamat ja sahateollisuus lisäsivät kaupungin taloudel-
lista arvoa. Kaikki kuitenkin muuttui, kun vuonna 1961 Raaheen perustet-
tiin Rautaruukin terästehdas. 54

Raahen asukasluku alkoi kasvamaan voimakkaasti, sillä tehdas itsessään 
loi jopa 3 000 uutta työpaikkaa. 55  Kaupungin taantunut ilmapiiri muuttui 
optimistiseksi, jonka johdosta alkoi uusi rakennuskausi. 56

Raahen kaupungin laajenemiseen liittyviä keskustan ulkopuolisia asema-
kaavoja ei tässä katsauksessa käsitellä tarkemmin, mutta mainitaan että 
ensimmäinen tällainen yksinomaan uutta aluetta koskeva asemakaava 
on vahvistettu vuonna 1952. (lähde: Raahen kaupungin kaavoitus 2020.) 
1960-luvun asemakaava keskittyikin uudisrakentamiseen, mutta ongelmilta 
ei kuitenkaan vältytty. Uudessa kaavassa esitettiin ajan ihanteiden mukai-
sesti pitkiä rakennusmassoja yli tonttirajojen, mikä omalta osaltaan vai-
keutti uudisrakentamista. 57

1960-luvulla rakentui erityisesti Kauppakadulle tiilisiä yksi- ja kaksiker-
roksisia taloja. Lisäksi kerrostalot yleistyivät Vanhan Raahen itä- ja poh-
joisosassa. Kaavan mukaan lähes kaikki julkiset palvelut siirtyivät Raahen 
uuteen keskustaan Koulukadun eteläpuolelle. 58
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Artikkelissaan Kasvun kaavoitus, perustuen tekijän väitöskirjaan Tapaus 
Raahe: Kasvun kaavoitus, Juho Rajaniemi kuvaa 60-luvun kaavaa näin “Raa-
hen keskustan saneerauskaavan perusideana oli jakaa Raahen historiallinen 
ruutukaava kahtia siten, että eteläosaan muodostuisi kaupunkikeskus ker-
rostaloineen ja pohjoisosaan pienimuotoisempaa rakennuskantaa. Meren 
rannalle ja osittain sen päälle oli tarkoitus toteuttaa hallinnollinen keskus ja 
kulttuurikeskus, johon olisi rakennettu kaupungintalo, teatteri- ja konsert-
titalo, museoita, kirjasto ja rantatori.“ 62

Raahen puukaupunkikeskustan säilymistä tulee pitää ihmeenä kaavoituk-
sen mahdollistama purkamisen laajuus ja kaupunkiin kohdistunut väestön 
kasvu huomioiden. Raahen väkiluku kasvoi Rautaruukin myötävaikutuksella 
5000 asukkaasta 1960-luvulta 20000 asukkaaseen 1680-luvulle tultaessa. 
Kymmenessä vuodessa noin 30 saneerauskaavan mahdollistamaa uutta 
rakennusta rakennettiin, ja nekin vanhan puukaupungin reunoille enimmäk-
seen. 63
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Muistelmia Raahesta

Samuli Paulaharju

Samuli Paulaharju oli oululainen opettaja, joka teki merkittävän uran myös 
kirjailijana. Hän kierteli ympäri Suomea kirjoittaen samalla ylös Suomen 
kansanperinteitä. Paulaharju on tunnettu myös hänen piirroksistaan sekä 
valokuvistaan. 64

Paulaharju vietti kesän 1923 Raahessa haastatellen raahelaisia heidän 
elämästään. Haastatteluista ja valokuvista kerättiin ehkä tunnetuin kirja 
raahelaisten keskuudessa: Wanha Raahe (1925). Kirjasta on myöhemmin 
ilmestynyt uudistettu painos Raahe-seuran toimesta. Kirjassa kuvaillaan 
Raahea muun muassa näin:
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Vanha Raahe suojellaan

Vuonna 1975 Museovirasto lähetti Raahen kaupungille kirjeen Vanhan 
Raahen suojelusta, kehittämi sestä ja asemakaavan muuttamisesta. Raahen 
kaupunkirakenteen tunnuspiirteet arvioitiin uhanalaisiksi, paikoitellen jo 
tuhoutuneiksi. Museoviraston mielestä Koulukadun pohjoispuolella oli ha-
vaittavissa selvää ristiriitaa vanhan puukaupunkiperinteen ja kaavan mukai-
sen uuden rakennuskannan välillä. Juho Rajaniemi kirjoittaa vanhan Raahen 
asemakaavallisesta suojelusta Museoviraston kirjeen jälkeisinä vuosina 
kulttuuriympäristömme- verkkosivuston jutussa Raahen ruutukaava-alueen 
saneeraus ja suojelu näin: 

“Kaupunginvaltuusto päättikin vuonna 1977 muuttaa sa nee rauskaavan 
pohjoisosan säilyttäväksi kaavaksi, mutta siten, että tonttitehokkuus ei 
muutu. Kaupunginarkkitehti Hilkka Aaltosen johdolla laaditut kolme suo-
jelukaavaa vahvistettiin 1980-luvun puolivälissä ja ne turvaavat varsin hyvin 
ruutukaavan pohjoisosan kadunvarsirakennusten säilyttämisen. Sen sijaan 
korttelien sisäosiin jäi valtuuston tonttitehokkuusvaatimuksen seuraukse-
na puukaupunkiperinteen kannalta katsottuna ylisuuria rakennusoikeuksia. 
Suunnittelijoiden kiistaton asiantuntemus, valtiovallan ohjeistus ja pieteetil-
lä tehty kaavojen laadintatyö ei tässä tapauksessa kyennyt luomaan riittä-
vää vastavoimaa rakennusoikeuksien säilyttämispyrkimyksille.” 66

Vuonna 1977 tehtiin päätös Puu- Raahen säilyttämisestä.  67 Aikaisemmin 
70-luvulla Suomessa oltiin tehty puukaupunkien valtakunnallinen kartoitus, 
mikä edesauttoi päätöstä Puu-Raahen suojelemiseksi. Tärkeän työn suoje-
lutyön puolesta teki Raahen sen ajan kaupunginarkkitehti Hilkka aaltonen 
(s.1945). Suojelutyöstään hänet palkittiin Oulun läänin taidemitalilla 1988. 
Hän on myös saanut Suomen Leijona merkin ja Raahe-seura on valinnut 
hänet Raahen Fiiaksi vuonna 2008. 68

On oikeastaan ihme, että Vanhan Raahen puutalokaupunki-ilme on pysynyt 
niin muuttumattomana, sillä vuoden 1964 asemakaava mahdollisti lähes 
kaikenlaisen rakentamisen alueelle. 69 Uusi asemakaava pyrkisi säilyttämään 
vanhan rakennuskaavan mahdollisimman hyvin, luoden kuitenkin edelly-
tykset tehokkaaseen käyttöön sekä mahdolliseen laajentamiseen. 70 Lisäksi 
tämä uusi kaava mahdollistaa palveluiden säilymisen Vanhassa Raahessa. 71
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Kuva 30. Samuli Paulaharju
Kuva: Raahenseutu.fi

Wanha pieni Raahe on suuren meren ja laajan seudun kasvatti. Merestä 
kohoutuva maakanara antoi sille aikoinaan sopivan asentokentän ja maa-
kunta puolestaan ajoi sinne sekä eläimistä että kauppatavaraa. Suuri meri 
saatteli tavarat avaraan maailmaan, ja suuri meri toi taas sijaan kaiken 
maailman tavaraa taikka työnsi korvauksen rahassa --. 65
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Wanha pieni Raahe on suuren meren ja laajan seudun kasvatti. Merestä 
kohoutuva maakanara antoi sille aikoinaan sopivan asentokentän ja maa-
kunta puolestaan ajoi sinne sekä eläimistä että kauppatavaraa. Suuri meri 
saatteli tavarat avaraan maailmaan, ja suuri meri toi taas sijaan kaiken 
maailman tavaraa taikka työnsi korvauksen rahassa --. 65
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Muistelmia Raahesta

Samuli Paulaharju

Samuli Paulaharju oli oululainen opettaja, joka teki merkittävän uran myös 
kirjailijana. Hän kierteli ympäri Suomea kirjoittaen samalla ylös Suomen 
kansanperinteitä. Paulaharju on tunnettu myös hänen piirroksistaan sekä 
valokuvistaan. 64

Paulaharju vietti kesän 1923 Raahessa haastatellen raahelaisia heidän 
elämästään. Haastatteluista ja valokuvista kerättiin ehkä tunnetuin kirja 
raahelaisten keskuudessa: Wanha Raahe (1925). Kirjasta on myöhemmin 
ilmestynyt uudistettu painos Raahe-seuran toimesta. Kirjassa kuvaillaan 
Raahea muun muassa näin:
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Vanha Raahe suojellaan

Vuonna 1975 Museovirasto lähetti Raahen kaupungille kirjeen Vanhan 
Raahen suojelusta, kehittämi sestä ja asemakaavan muuttamisesta. Raahen 
kaupunkirakenteen tunnuspiirteet arvioitiin uhanalaisiksi, paikoitellen jo 
tuhoutuneiksi. Museoviraston mielestä Koulukadun pohjoispuolella oli ha-
vaittavissa selvää ristiriitaa vanhan puukaupunkiperinteen ja kaavan mukai-
sen uuden rakennuskannan välillä. Juho Rajaniemi kirjoittaa vanhan Raahen 
asemakaavallisesta suojelusta Museoviraston kirjeen jälkeisinä vuosina 
kulttuuriympäristömme- verkkosivuston jutussa Raahen ruutukaava-alueen 
saneeraus ja suojelu näin: 

“Kaupunginvaltuusto päättikin vuonna 1977 muuttaa sa nee rauskaavan 
pohjoisosan säilyttäväksi kaavaksi, mutta siten, että tonttitehokkuus ei 
muutu. Kaupunginarkkitehti Hilkka Aaltosen johdolla laaditut kolme suo-
jelukaavaa vahvistettiin 1980-luvun puolivälissä ja ne turvaavat varsin hyvin 
ruutukaavan pohjoisosan kadunvarsirakennusten säilyttämisen. Sen sijaan 
korttelien sisäosiin jäi valtuuston tonttitehokkuusvaatimuksen seuraukse-
na puukaupunkiperinteen kannalta katsottuna ylisuuria rakennusoikeuksia. 
Suunnittelijoiden kiistaton asiantuntemus, valtiovallan ohjeistus ja pieteetil-
lä tehty kaavojen laadintatyö ei tässä tapauksessa kyennyt luomaan riittä-
vää vastavoimaa rakennusoikeuksien säilyttämispyrkimyksille.” 66

Vuonna 1977 tehtiin päätös Puu- Raahen säilyttämisestä.  67 Aikaisemmin 
70-luvulla Suomessa oltiin tehty puukaupunkien valtakunnallinen kartoitus, 
mikä edesauttoi päätöstä Puu-Raahen suojelemiseksi. Tärkeän työn suoje-
lutyön puolesta teki Raahen sen ajan kaupunginarkkitehti Hilkka aaltonen 
(s.1945). Suojelutyöstään hänet palkittiin Oulun läänin taidemitalilla 1988. 
Hän on myös saanut Suomen Leijona merkin ja Raahe-seura on valinnut 
hänet Raahen Fiiaksi vuonna 2008. 68

On oikeastaan ihme, että Vanhan Raahen puutalokaupunki-ilme on pysynyt 
niin muuttumattomana, sillä vuoden 1964 asemakaava mahdollisti lähes 
kaikenlaisen rakentamisen alueelle. 69 Uusi asemakaava pyrkisi säilyttämään 
vanhan rakennuskaavan mahdollisimman hyvin, luoden kuitenkin edelly-
tykset tehokkaaseen käyttöön sekä mahdolliseen laajentamiseen. 70 Lisäksi 
tämä uusi kaava mahdollistaa palveluiden säilymisen Vanhassa Raahessa. 71
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Artikkelissaan Kasvun kaavoitus, perustuen tekijän väitöskirjaan Tapaus 
Raahe: Kasvun kaavoitus, Juho Rajaniemi kuvaa 60-luvun kaavaa näin “Raa-
hen keskustan saneerauskaavan perusideana oli jakaa Raahen historiallinen 
ruutukaava kahtia siten, että eteläosaan muodostuisi kaupunkikeskus ker-
rostaloineen ja pohjoisosaan pienimuotoisempaa rakennuskantaa. Meren 
rannalle ja osittain sen päälle oli tarkoitus toteuttaa hallinnollinen keskus ja 
kulttuurikeskus, johon olisi rakennettu kaupungintalo, teatteri- ja konsert-
titalo, museoita, kirjasto ja rantatori.“ 62

Raahen puukaupunkikeskustan säilymistä tulee pitää ihmeenä kaavoituk-
sen mahdollistama purkamisen laajuus ja kaupunkiin kohdistunut väestön 
kasvu huomioiden. Raahen väkiluku kasvoi Rautaruukin myötävaikutuksella 
5000 asukkaasta 1960-luvulta 20000 asukkaaseen 1680-luvulle tultaessa. 
Kymmenessä vuodessa noin 30 saneerauskaavan mahdollistamaa uutta 
rakennusta rakennettiin, ja nekin vanhan puukaupungin reunoille enimmäk-
seen. 63
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Kuva 29. Saneerauskaava
Kuva. Raahen kaavoitusosaston arkisto
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Artikkelissaan Kasvun kaavoitus, perustuen tekijän väitöskirjaan Tapaus 
Raahe: Kasvun kaavoitus, Juho Rajaniemi kuvaa 60-luvun kaavaa näin “Raa-
hen keskustan saneerauskaavan perusideana oli jakaa Raahen historiallinen 
ruutukaava kahtia siten, että eteläosaan muodostuisi kaupunkikeskus ker-
rostaloineen ja pohjoisosaan pienimuotoisempaa rakennuskantaa. Meren 
rannalle ja osittain sen päälle oli tarkoitus toteuttaa hallinnollinen keskus ja 
kulttuurikeskus, johon olisi rakennettu kaupungintalo, teatteri- ja konsert-
titalo, museoita, kirjasto ja rantatori.“ 62

Raahen puukaupunkikeskustan säilymistä tulee pitää ihmeenä kaavoituk-
sen mahdollistama purkamisen laajuus ja kaupunkiin kohdistunut väestön 
kasvu huomioiden. Raahen väkiluku kasvoi Rautaruukin myötävaikutuksella 
5000 asukkaasta 1960-luvulta 20000 asukkaaseen 1680-luvulle tultaessa. 
Kymmenessä vuodessa noin 30 saneerauskaavan mahdollistamaa uutta 
rakennusta rakennettiin, ja nekin vanhan puukaupungin reunoille enimmäk-
seen. 63
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Muistelmia Raahesta

Samuli Paulaharju

Samuli Paulaharju oli Oululainen opettaja, joka teki merkittävän uran myös 
kirjailijana. Hän kierteli ympäri Suomea kirjoittaen samalla ylös Suomen 
kansanperinteitä. Paulaharju on tunnettu myös hänen piirroksistaan sekä 
valokuvistaan. 64

Paulaharju vietti kesän 1923 Raahessa haastatellen raahelaisia heidän 
elämästään. Haastatteluista ja valokuvista kerättiin ehkä tunnetuin kirja 
raahelaisten keskuudessa: Wanha Raahe (1925). Kirjasta on myöhemmin 
ilmestynyt uudistettu painos Raahe-seuran toimesta. Kirjassa kuvaillaan 
Raahea muun muassa näin:
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Vanha Raahe suojellaan

Vuonna 1975 Museovirasto lähetti Raahen kaupungille kirjeen Vanhan 
Raahen suojelusta, kehittämi sestä ja asemakaavan muuttamisesta. Raahen 
kaupunkirakenteen tunnuspiirteet arvioitiin uhanalaisiksi, paikoitellen jo 
tuhoutuneiksi. Museoviraston mielestä Koulukadun pohjoispuolella oli ha-
vaittavissa selvää ristiriitaa vanhan puukaupunkiperinteen ja kaavan mukai-
sen uuden rakennuskannan välillä. Juho Rajaniemi kirjoittaa vanhan raahen 
asemakaavallisesta suojelusta museoviraston kirjeen jälkeisinä vuosina 
kulttuuriympäristömme- verkkosivuston jutussa Raahen ruutukaava-alueen 
saneeraus ja suojelu näin: 

“Kaupunginvaltuusto päättikin vuonna 1977 muuttaa sa nee rauskaavan 
pohjoisosan säilyttäväksi kaavaksi, mutta siten, että tonttitehokkuus ei 
muutu. Kaupunginarkkitehti Hilkka Aaltosen johdolla laaditut kolme suo-
jelukaavaa vahvistettiin 1980-luvun puolivälissä ja ne turvaavat varsin hyvin 
ruutukaavan pohjoisosan kadunvarsirakennusten säilyttämisen. Sen sijaan 
korttelien sisäosiin jäi valtuuston tonttitehokkuusvaatimuksen seuraukse-
na puukaupunkiperinteen kannalta katsottuna ylisuuria rakennusoikeuksia. 
Suunnittelijoiden kiistaton asiantuntemus, valtiovallan ohjeistus ja pieteetil-
lä tehty kaavojen laadintatyö ei tässä tapauksessa kyennyt luomaan riittä-
vää vastavoimaa rakennusoikeuksien säilyttämispyrkimyksille.” 66

Vuonna 1977 tehtiin päätös Puu- Raahen säilyttämisestä.  67 Aikaisemmin 
70-luvulla Suomessa oltiin tehty puukaupunkien valtakunnallinen kartoitus, 
mikä edesauttoi päätöstä Puu-Raahen suojelemiseksi. Tärkeän työn suoje-
lutyön puolesta teki Raahen sen ajan kaupunginarkkitehti Hilkka Aaltonen 
(s.1945). Suojelutyöstään hänet palkittiin Oulun läänin taidemitalilla 1988. 
Hän on myös saanut Suomen Leijona merkin ja Raahe-seura on valinnut 
hänet Raahen Fiiaksi vuonna 2008. 68

On oikeastaan ihme, että Vanhan Raahen puutalokaupunki-ilme on pysynyt 
niin muuttumattomana, sillä vuoden 1964 asemakaava mahdollisti lähes 
kaikenlaisen rakentamisen alueelle. 69 Uusi asemakaava pyrkisi säilyttämään 
vanhan rakennuskaavan mahdollisimman hyvin, luoden kuitenkin edelly-
tykset tehokkaaseen käyttöön sekä mahdolliseen laajentamiseen. 70 Lisäksi 
tämä uusi kaava mahdollistaa palveluiden säilymisen Vanhassa Raahessa. 71
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Kuva 30. Samuli Paulaharju
Kuva: Raahenseutu.fi

Wanha pieni Raahe on suuren meren ja laajan seudun kasvatti. Merestä 
kohoutuva maakanara antoi sille aikoinaan sopivan asentokentän ja maa-
kunta puolestaan ajoi sinne sekä eläimistä että kauppatavaraa. Suuri meri 
saatteli tavarat avaraan maailmaan, ja suuri meri toi taas sijaan kaiken 
maailman tavaraa taikka työnsi korvauksen rahassa --. 65
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Suojelevat asemakaavat kolmessa osassa vuosina 1984-1986

Seuraavassa kolmessa asemakaavassa vanhan kaupungin suojelu oli pää-
tavoitteena, luoden myös edellytyksiä sen hyväksikäyttöön ja laajentami-
seen. Niinpä rakennusoikeutta ei haluttu vieläkään merkittävästi vähentää. 
Alueella oli tuona aikana useita asumattomia taloja kaavoitustilanteen 
epävarmuudesta johtuen. Myös juuri kun suojelevasta kaavasta oli päätetty, 
tehtiin kuudessa rakennuksessa laajennuksia. Kaavoitus tehtiin virkatyönä 
Raahen kaupungilla, kolmessa osassa ja ensimmäisenä valmistui kirkon-
mäen asemakaava vuonna 1984. Se kattoi vanhan Raahen koilliskulman 
Ämmänkadun pohjoispuolelta Kauppakadulle asti. Alueelle rakennetut 
kerrostalot jätettiin asemakaavan rajauksesta pois. Kyseisellä alueella oli 
jäljellä vanhoja päärakennuksia 70  ja yli 100 talousrakennusta. Kaavaa var-
ten tutkittiin alueen rakennuskannasta ja väestöstä selvityksiä. Rakennus-
ten kuntoa arvioitiin ulkopuolelta ja ne jaettiin viiteen eri luokkaan kun-
non mukaan. Kaavaselosteeseen liitettiin inventaariota ikkuna-, vuoraus- ja 
aitatyypeistä alueelta. Myös perustuksia, runkoa, kattomuotoja, ikkunoita, 
vuorauksia ja piharekennuksia käsiteltiin kaavaselostuksessa normaalia 
enemmän. 72

Kaavoituksessa rakennukset luokiteltiin neljään eri ryhmään. Sr- luokkaan 
jaettiin rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat tai kaupunkikuva 
säilymisen kannalta tärkeät rakennukset, joita oli noin 20%. Niitä ei kaa-
van mukaan tullut hävittää ilman pakottavaa syytä. Sh-luokat rakennukset 
olivat historiallisia tai kaupunkikuvaan sopeutuvia, niitä oli 30%. Niiden 
säilyminen oli kaavan mukaan suotavaa. Muutos- ja korjaustyöt sr ja 
sh-luokissa tuli olla entisöiviä tai muuten rakennuksen luonteeseen sopi-
via. Kolmannessa luokassa olivat korjauskelvottomiksi katsotut historialli-
set rakennukset ja neljännessä uudemmat rakennukset joiden ei katsottu 
sopivan  kaupunkikuvaan. Vain muutama talousrakennus luokiteltiin. Kaa-
vamääräyksiin otettiin mallia vanhan Rauman säilyttävästä asemakaavasta. 
1980-luvulle tyypillisesti kyseessä on suojelukaava, vaikka eniten tässä on 
suojeltu katunäkymiä. Uudisrakennusoikeus on yksi kaavan suurimmis-
ta puutteista, se salli silloista tilannetta 120% suuremman rakentamisen 
määrän. Uudisrakentamisen laatua on puolestaan ohjattu mittasuhteiden ja 
rakennusaineiden mukaan vastaamaan ympäröivää rakennuskantaa. 73

Kuva 31. Kirkon alueen suojelukaava
Kuva. Raahen kaavoitusosasto

Kuva 32. Pekkatorin suojelukaava
Kuva. Raahen Museon kaavoitusosasto
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Rantakadun kortteleiden vuonna 1985 valmistunut asemakaava vastaa 
pitkälti kirkonmäen kaavaa. Se käsittää läntisimmän korttelirivin rajautuen 
lännessä Rantakatuun, pohjoisessa Pitkänkarinkatuun, Idässä Kauppakatuun 
ja etelässä Koulukatuun. Kyseiset korttelit olivat lähes kokonaan säilyneet 
saneerauskaavan vaikutuksilta, ja mukaan lukeutui Raahen vanhimpia kort-
telialueita, eli lähtökohdat suojeluun olivat otolliset. Sr- ja sh- rakennuksia 
merkittiin kumpaakin noin 40. 74

Pekkatorin ympäristön kaava oli suojeluasemakaavoituksen viimeinen osa, 
valmistuen vuonna 1986. Nyt kaavoitukseen liitettiin laaja historiallinen 
selvitys Pekkatorin rakentumisesta. Kaavan tavoitteeksi lisättiin myös 
aiemmista poiketen tontin omistajien kanssa käytävät keskustelut mahdol-
lisista rakennusoikeuksien vähentämisistä. 73% rakennuksista sai sr-mer-
kinnän ja noin 20 rakennusta sh-merkinnän. Pekkatorin alue sai S-1 mer-
kinnän tarkoittaen että korjaus-ja muutostöissä on huomioitava alueen 
kulttuurihistoriallinen arvo. Alueelle sopimattoman suuri rakennusoikeus 
oli yhä mukana, samoin kuin uudisrakentamisen ohjeistukset.75

Tästä seuraavat asemakaavojen muutokset vanhan Raahen alueella ovat 
olleet yhden korttelin tai sen osan muutoksia, kuten vuoden 1988 kortte-
lin 6 muutos ja vuoden 1991 korttelin 19 palvelutalon salliva ja korttelin 
11 muutokset. Vuosina 2008-2013 tehtiin neljä yhden korttelin tai kortteli-
nosan asemakaavan muutoksia. Viimeisin muutoskaava on aloitettu vuonna 
2018, sen käsittely on kesken. Näitä yhden korttelin muutoksia ei tässä 
käsitellä tarkemmin.

Kuva 33. Ranta-alueen suojelukaava
Kuva. Raahen Museon kuva-arkisto
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non mukaan. Kaavaselosteeseen liitettiin inventaariota ikkuna-, vuoraus- ja 
aitatyypeistä alueelta. Myös perustuksia, runkoa, kattomuotoja, ikkunoita, 
vuorauksia ja piharekennuksia käsiteltiin kaavaselostuksessa normaalia 
enemmän. 72

Kaavoituksessa rakennukset luokiteltiin neljään eri ryhmään. Sr- luokkaan 
jaettiin rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat tai kaupunkikuva 
säilymisen kannalta tärkeät rakennukset, joita oli noin 20%. Niitä ei kaa-
van mukaan tullut hävittää ilman pakottavaa syytä. Sh-luokat rakennukset 
olivat historiallisia tai kaupunkikuvaan sopeutuvia, niitä oli 30%. Niiden 
säilyminen oli kaavan mukaan suotavaa. Muutos- ja korjaustyöt sr ja 
sh-luokissa tuli olla entisöiviä tai muuten rakennuksen luonteeseen sopi-
via. Kolmannessa luokassa olivat korjauskelvottomiksi katsotut historialli-
set rakennukset ja neljännessä uudemmat rakennukset joiden ei katsottu 
sopivan  kaupunkikuvaan. Vain muutama talousrakennus luokiteltiin. Kaa-
vamääräyksiin otettiin mallia vanhan Rauman säilyttävästä asemakaavasta. 
1980-luvulle tyypillisesti kyseessä on suojelukaava, vaikka eniten tässä on 
suojeltu katunäkymiä. Uudisrakennusoikeus on yksi kaavan suurimmis-
ta puutteista, se salli silloista tilannetta 120% suuremman rakentamisen 
määrän. Uudisrakentamisen laatua on puolestaan ohjattu mittasuhteiden ja 
rakennusaineiden mukaan vastaamaan ympäröivää rakennuskantaa. 73
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Rantakadun kortteleiden vuonna 1985 valmistunut asemakaava vastaa 
pitkälti kirkonmäen kaavaa. Se käsittää läntisimmän korttelirivin rajautuen 
lännessä Rantakatuun, pohjoisessa Pitkänkarinkatuun, Idässä Kauppakatuun 
ja etelässä Koulukatuun. Kyseiset korttelit olivat lähes kokonaan säilyneet 
saneerauskaavan vaikutuksilta, ja mukaan lukeutui Raahen vanhimpia kort-
telialueita, eli lähtökohdat suojeluun olivat otolliset. Sr- ja sh- rakennuksia 
merkittiin kumpaakin noin 40. 74

Pekkatorin ympäristön kaava oli suojeluasemakaavoituksen viimeinen osa, 
valmistuen vuonna 1986. Nyt kaavoitukseen liitettiin laaja historiallinen 
selvitys Pekkatorin rakentumisesta. Kaavan tavoitteeksi lisättiin myös 
aiemmista poiketen tontin omistajien kanssa käytävät keskustelut mahdol-
lisista rakennusoikeuksien vähentämisistä. 73% rakennuksista sai sr-mer-
kinnän ja noin 20 rakennusta sh-merkinnän. Pekkatorin alue sai S-1 mer-
kinnän tarkoittaen että korjaus-ja muutostöissä on huomioitava alueen 
kulttuurihistoriallinen arvo. Alueelle sopimattoman suuri rakennusoikeus 
oli yhä mukana, samoin kuin uudisrakentamisen ohjeistukset.75

Tästä seuraavat asemakaavojen muutokset vanhan Raahen alueella ovat 
olleet yhden korttelin tai sen osan muutoksia, kuten vuoden 1988 kortte-
lin 6 muutos ja vuoden 1991 korttelin 19 palvelutalon salliva ja korttelin 
11 muutokset. Vuosina 2008-2013 tehtiin neljä yhden korttelin tai kortteli-
nosan asemakaavan muutoksia. Viimeisin muutoskaava on aloitettu vuonna 
2018, sen käsittely on kesken. Näitä yhden korttelin muutoksia ei tässä 
käsitellä tarkemmin.

Kuva 33. Ranta-alueen suojelukaava
Kuva. Raahen Museon kuva-arkisto
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Suojelevat asemakaavat kolmessa osassa vuosina 1984-1986

Seuraavassa kolmessa asemakaavassa vanhan kaupungin suojelu oli pää-
tavoitteena, luoden myös edellytyksiä sen hyväksikäyttöön ja laajentami-
seen. Niinpä rakennusoikeutta ei haluttu vieläkään merkittävästi vähentää. 
Alueella oli tuona aikana useita asumattomia taloja kaavoitustilanteen 
epävarmuudesta johtuen. Myös juuri kun suojelevasta kaavasta oli päätetty, 
tehtiin kuudessa rakennuksessa laajennuksia. Kaavoitus tehtiin virkatyönä 
Raahen kaupungilla, kolmessa osassa ja ensimmäisenä valmistui kirkon-
mäen asemakaava vuonna 1984. Se kattoi vanhan Raahen koilliskulman 
Ämmänkadun pohjoispuolelta Kauppakadulle asti. Alueelle rakennetut 
kerrostalot jätettiin asemakaavan rajauksesta pois. Kyseisellä alueella oli 
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2000-luku ja nykytilanne

Vanha Raahe ry

Vanha Raahe ry on vuonna 1937 perustettu yhdistys. Yhdistyksen tar-
koituksena on toimia yhdistävänä tekijänä entisille raahelaisille. Yhdistys 
toimii lähinnä Helsingissä/Etelä-Suomessa. Yhdistys vaalii raahelaisia perin-
teitä sekä tukee nykyisiä raahelaisia hankkeita. Lisäksi yhdistys kokoontuu 
säännöllisesti useamman kerran vuodessa.76

Raahe-seura ry

Raahe-seura on vuonna 1981 perustettu kaikille avoin kotiseutuyhdistys. 
Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Raahen kaupungin kanssa, ja järjestää 
useita tapahtumia vuosittain. Ehkä tunnetuin tapahtuma on Pekanpäivät. 
Tapahtuma kokoaa yhteen niin entiset raahelaiset kuin nykyiset asukkaat. 
Vuorovuosin päivillä valitaan vuoden “Pekka” tai vuoden “Fiia”.77 Raa-
he-seuralla myös julkaisee Raaheen liittyvää kirjallisuutta. 

Kuva 33. Pekanpäivät, ajankohta tuntematon
Kuva: Leena Harju
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Suojelu- ja kaavoitustilanne

Tiestön osalta Raahen Kauppakatu poikkikatuineen on Koulukadulta Saa-
ristonkadulle peräisin 1600-luvun puoliväliltä. Nykyinen Myhrbergin puisto 
on yksi kolmesta 1600-luvulta asti säilyneestä toriaukiosta Suomessa. 
Aukio on merkittynä Raahen ensimmäisessä asemakaavassa. 78 Nykyisessä 
asemakaavassa aukio ei ole suojeltu, vaan VP-alueena merkitty virkistysalu-
eeksi. Alueen muista aukioista Pekkatori on suojeltu s-1 suojelumerkinnäl-
lä, mutta kirkon viereinen puolikas toriaukio taas ei ole kaavassa suojeltu.

Museovirasto on määrittänyt Raahen vanhan asemakaava-alueen kiin-
teäksi muinaisjäänne -alueeksi. Aluerajaus kuvataan olevan osapuilleen 
Koulukadun, Reiponkadun, Ämmänkadun, Cortenkadun, Saaristokadun ja 
Rantakadun välisellä alueella. Museovirasto kuvailee suojelun tilannetta 
näin: “Kaupungin isoavihaa vanhemmat säilyneet kaupunkiarkeologiset 
kulttuurikerrokset ovat muinaismuistolain rauhoittamia. Museovirasto teki 
vuonna 2001 Raahen kaupunkiarkeologisen inventoinnin, jossa määriteltiin, 
millä tonteilla muinaismuistolain rauhoittamat kulttuurikerrokset ovat 
todennäköisesti säilyneet.”.79

Raahen vanhan puukeskustan alueella on myös vuodesta 1993 ollut RKY- 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö- rajaus nimellä 
Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit. RKY- aluetta 
kuvataan yhdeksi Suomen parhaiten säilyneistä vanhoista puutalokortte-
likokonaisuuksista, ja alueelta mainitaan useita yksittäisiä historiallisesti 
arvokkaita kohteita. Kohdekuvauksessa sanotaan näin: “Suurin osa kau-
pungin puisesta rakennuskannasta periytyy 1810 kaupunkipalon jälkeiseltä 
ajalta 1800-luvun alkupuolelta. Uudisrakentamista on pyritty sopeutta-
maan mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan vanhaan ympäristöön.  Pekkato-
rilla risteävät Brahenkatu ja Kirkkokatu. Pekkatoria reunustavat kaupungin 
merkittävät 1800-luvun alussa rakennetut porvaristalot. Raahelaista em-
pireä edustavat vinkkelitalot muodostavat kaupunkirakenteellisesti tiiviin 
kokonaisuuden.”
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Kuva 34. Muhrbergin puisto
Kuva: Varpu Pahta 2020

Kuva 35. Ote Museoviraston muinaisjäänne -aluerajauksesta
Kuva Raahen vanha asemakaava

Kuva 36.  Aluerajaus RKY-alueelle, Raahen Pekkatori ja 
ruutukaava-alueen puutalokorttelit

Kuva Museoviraston valtakunnallinen karttapalvelu
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Yksittäisiä merkittäviä rakennuksia mainitaan useita, tässä niistä 

luettelo: 

• Pekkatorin varren porvaristalot Kivi-Sovio (1849),   

Friemanin talo (1812), Hedmansonin talo (1811), Reinintalo 

(1870), Langin talo (1812), Langin alakartano (1815), Fontellin 

talo (1813) ja Montinin talo (1811). 

• Rantakadun varren raatihuone (asuinkäyttöön 1839,   

raatihuoneeksi 1866)

• Kaupungin edustavimmat porvaristalot Soveliuksen ja 

Sovion talot.

• Rantakadun ja meren välissä Pakkahuoneen museo 

sijoitet tuna 1845 rakennettuun pakkahuoneeseen.  Vuonna   

1862 perustettu museo on Suomen vanhin paikallismuseo.

• Koulukadun päätteenä idässä on kivirakenteinen Kes-

kuskoulu (1912). 80

Nykyään rakennuskieltoalueella on voimassa toistakymmentä 

asemakaavaa, muutosasemakaavaa ja niiden osia. Valmisteilla 

on uusi vanhan kaupungin asemakaavamuutos, jotta saadaan 

alueella yksi kattava asemakaava, ja jonka tausta-aineistona 

tämä suojeluatlas laaditaan.
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Kuva 37. Asemakaavoituksen nykytilanne 
Kuva: Raahen kaupunki 2020

Piirros: Näkymä Pekkatorista, Maija Rautanen, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, 2011
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Raahen yleiskaavoitus

Alueella on voimassa Raahen kaupunginvaltuuston 11.04.2007 § 20 hyväk-
symä osayleiskaava: Raahe 2030, keskeisen taajama-alueen osayleiskaava. 
Kaavatyö käynnistyi vuonna 2003, kaavasta tuli lainvoimainen 24.5.2007 
ja se astui voimaan 28.5.2007. Osayleiskaava korvasi edelliset suunnitte-
lualueella voimassa olleet yleiskaavat.

Yleiskaavoitus ohjaa asemakaavoitusta.

Kuva 38. Ote Raahe 2030 - keskeisten taajama-alueiden 
osayleiskaavasta: tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, lii-
kenneverkko ja virkistysalueet (kv 11.04.2007)

Kuva 39. Ote Raahe 2030 - keskeisten taajama-alueiden 
osayleiskaavasta: Luonnon ja kulttuuriympäristön sekä 
maiseman kannalta arvokkaan kohteet (kv 11.04.2007).
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Yleiskaavoitus ohjaa asemakaavoitusta.

Kuva 38. Ote Raahe 2030 - keskeisten taajama-alueiden 
osayleiskaavasta: tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, lii-
kenneverkko ja virkistysalueet (kv 11.04.2007)

Kuva 39. Ote Raahe 2030 - keskeisten taajama-alueiden 
osayleiskaavasta: Luonnon ja kulttuuriympäristön sekä 
maiseman kannalta arvokkaan kohteet (kv 11.04.2007).

Nykyään rakennuskieltoalueella on voimassa toistakymmentä asemakaavaa, 

muutosasemakaavaa ja niiden osia. Valmisteilla on uusi vanhan kaupungin 

asemakaavamuutos, jotta saadaan alueelle yksi kattava asemakaava, ja jonka 

tausta-aineistona tämä suojeluatlas laaditaan.



424242 VARPU PAHTA | BEA WALTA
30 VARPU PAHTA | BEA WALTA 

Maakuntakaavoitus

Alueella voimassa oleva maakuntakaava: Pohjois-Pohjanmaan kokonais-
maakuntakaava, on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2003 ja vah-
vistettu ympäristöministeriön päätöksellä (YM3/5222/2003) 17.2.2005, 
lainvoima 25.8.2006 (KHO). 

Pohjois-Pohjanmaalla on lisäksi voimassa kolme vaihemaakuntakaavaa. 
Ensimmäinen sai lainvoiman vuonna 2015, toinen vuonna  2016. Kolmas 
vaihemaakuntakaava on määrätty tulemaan voimaan ilman lainvoimaa 
vuonna 2018. Vaihemaakuntakaavoista Pohjois-Pohjanmaan liitto on tehnyt 
yhdistelmäkartan, josta ohessa ote Raahen seudulta.

Kuva 40. Ote yhdistetystä maakuntakaavakartasta
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto (5.11.2018)
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Tulevaisuuden näkymät

Puu-Raahe herättää ihmisissä ja varsinkin raahelaisissa paljon keskustelua. 
Kuuluisiko Puu-Raahen olla koskematon sellaisenaan, vai voiko sinne ra-
kentaa uudisrakennuksia? Tulisiko turisteja haalia entistä enemmän, mutta 
kärsiikö samalla asukkaiden yksityisyys? 

Puu-Raahen alueelle alettiin suunnittelemaan vuonna 2018 uutta asema-
kaavaa. Uuden asemakaavan tavoitteena on ratkaista alueen sekä raken-
nuskannan suojelua koskevat kysymykset sekä tutkia lisärakentamisen 
mahdollisuutta kunnioittaen kuitenkin alueen vanhaa henkeä. Alueelle 
asetettiin asemakaavaehdotusta varten ehdollinen rakennuskielto, jonka 
rajat näkyvät kuvassa 41.81 

Uusi asemakaava rajautuu Rantakatuun, Pitkänkarinkatuun, Koulukatuun 
sekä Palokunnankatuun. Asemakaavan eteläosa koostuu Koulukadun var-
rella olevista tonteista sekä osittain Sovionkadusta. Suunnittelualue sisältää 
n. 32,65 hehtaaria maata.82

Vanhan Raahen lähtötasoa ja -tietoja on kartoitettu Wanhan Raahen elin-
keinotyöpajassa 20.8.2020. Työpajan tarkoituksena oli kerätä lähtötietoja 
Vanhan Raahen asemakaavamuutoksen pohjaksi. Mukana saivat olla kaikki 
Vanhan Raahen yrittäjät sekä elinkeinojen kehittämisestä kiinnostuneet 
ihmiset. 83

Työpajassa todettiin, että Vanhan Raahen elinkeinotoiminnan ja erityisesti 
matkailun kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Nykyistä taantunut-
ta tilannetta perusteltiin vaatimattomuudella sekä mainostuksen puute. 
Ratkaisuksi tulisi luoda yhä yhtenäisempi Vanhan Raahen “brändi” joka 
korostaisi ja markkinoisi Vanhan Raahen ominaispiirteitä. Lisäksi tulisi hel-
pottaa kiinteistöjen vuokraamista sekä parantaa ja lisätä yleistä tiedotusta 
palveluiden tarjonnasta. Palveluissakin voisi entistä enemmän painottaa 
perinteisiin toimintoihin kuten käsitöihin ja pajoihin.84 

Vanhan Raahen vahvuuksina nähtiin alueen yhteisöllisyys sekä ympäristön 
välittömyys. Tiloja on mahdollista käyttää useaan eri kulttuurilliseen tar-
koitukseen kuten kuvataiteeseen ja musiikkiin. Lisäksi kiitosta sai Vanhalle 
Raahelle tunnusomaiseksi muodostuneet tapahtumat kuten Pekanpäivät.85 

Alueelle on kaavailtu yleiskaavaa noudattaen pientaloja asuinkäyttöön. 
Alueelle tulisi myös mahdollisuus sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamat-
tomia julkisia toimintoja. Uudessa asemakaavassa tullaan ottamaan myös 
huomioon reittien jatkuvuudet ja laatu. Lisäksi uusi asemakaava varmistaa 
sen, että virkistysalueiden määrä ja laatu eivät heikkene tulevaisuudessa.86

Viitteet
81   Raahe.fi, Akm 242: Vanhan kaupungin asemakaava, https://www.raahe.fi/kaavoi-

tus/akm-242-vanhan-kaupungin-asemakaava Viitattu 27.10.2020
82  Ibid
83  Ibid
84  Wanhan Raahen elinkeinotyöpaja 20.8.2020 s.7
85  Ibid
86  Vanhan Kaupungin asemakaava, Asemakaavamuutos 2018, päivitetty 2020

Kuva 41. Uuden asemakaavan rajat sekä rakennuskieltoalue 
Kuva: Akm 242, Raahen kaupunki

teella.
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Arvottaminen

Historialliset arvot

Puu-Raahe on yksi Suomen parhaiten säilyneitä historiallisia puutaloaluei-
ta. Suomen kaikissa puutaloalueissa on samoja piirteitä, mutta niissä on 
havaittavissa yksilöllisiä eroja paikallisen historian myötä.  Puu-Raahessa 
on paljon vain sille tyypillisiä ja omaleimaisia alueita tai rakennuksia, jotka 
erottavat sen muista Suomen puukaupungeista ja tekevät siitä ainutlaa-
tuisen. 

Puu-Raahessa sijaitsee valtakunnallisesti poikkeuksellinen ja merkittävä 
Pekkatori, joka on myös suojeltu asemakaavassa. Vuoden 1810 asemakaa-
vassa esitetty Pekkatori edustaa Italian renessanssin ihanteiden mukaisesti 
umpikulmaista torialuetta. Tori on merkittävä jopa kansainvälisesti, sillä 
samantyyliset torit ovat harvinaisia. Lisäksi torin keskeisellä paikalla on 
pystyssä Raahen perustajan Pietari Brahen patsas kunnioituksena hänen 
merkittävälleen työlleen Suomen historiassa. Merkittävien aukioiden lisäksi 
alueella sijaitsee paljon muitakin merkittäviä kohteita (kuva 39).

1960-luvun saneerauskaavan johdosta Puu-Raahen reuna-alueilla useiden 
rakennusten tilalle rakennettiin uusia, moderneja kerrostaloja. Lisäksi 
Pekkatorin luonne muuttui oleellisesti, sillä monet julkiset torin toiminnot 
siirtyivät etelään uuteen Raaheen keskustaan. On siis ihme, että Puu-Raahe 
on säilynyt näinkin koskemattomana ja historiaansa edustavana tähän 
päivään saakka.

Vuonna 2018 aloitettiin uuden asemakaavan laatiminen Puu-Raahen alueel-
le, jonka johdosta alueelle asetettiin myös rakennuskielto. Uuden asema-
kaavan tarkoituksena on pohtia alueen suojelua ja ratkaista kysymykset 
liittyen lisärakentamiseen ja vanhan rakennuskannan suojeluun.

Kuva 42. Cortenkatu
Kuva: Bea Walta 2020
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Rakennustaiteelliset arvot

Suurin osa säilyneistä rakennuksista on 1800-luvun alkupuolelta. Raahen 
palon vuoden 1810 jälkeiseltä ajalta. Vanhimmat rakennukset ovat kuiten-
kin jo 1700-luvulta, ja monet niistä ovat suojeltuja tänä päivänä.  Alueella 
on jonkin verran myös uudisrakentamista, mitä on yritetty sopeuttaa 
ympäröiviin rakennuksiin. 

Raahen katutila on alkuperäisyyden vuoksi arvokasta. Puu-Raahelle tunnus-
omaista ovat 20-21 kyynärän leveät kadut (n. 12 metriä) sekä matalahkot 
asuinrakennukset. Tyypillinen katuleveys saman aikakauden kaupungeissa 
oli 20, 18 tai 16. Kaksikerroksiset talot kiellettiin Raahen palon jälkeen. 
Raahe on yksi kolmesta 1600-luvulta säilyneestä kapeasta ja matalasta 
yhtenäisestä katutilasta, vaikka rakennukset itse ovatkin myöhemmin 
uusittuja. Toiset kaksi esimerkkiä löytyvät Kokkolasta ja Kristiinankaupun-
gista. Kadut olivat alunperin luonteeltaan suljettuja, rakennuksilla ja aidoilla 
tai porteilla rajattuja, rakennusten sisäänkäynnit olivat sisäpihoilla eivätkä 
kaduilla. 87 Paikoin Raahen tiiviisti rajattu katutila on kuitenkin rikkoutunut. 

Rakennusten ulkomuoto on pysynyt yhtenäisenä, sillä palon jälkeiset 
tyylivirtaukset eivät oleellisesti vaikuttaneet raahelaisten tapaan rakentaa. 
Pekkatoria ympäröi merkittävät empiretyyliset porvaristalot (Kivi-Sovio 
1849, Frieman 1812, Hedmanson 1811, Rein 1870, Lang 1812, Fontell 1813 
ja Montinin talo 1811). Vinkkelitalot muodostavat kaupunkikuvallisesti 
yhtenäisen kokonaisuuden. Puukaupunginosan koillis- ja pohjoisosissa on 
hieman vaatimattomampaa rakennuskantaa, historiallisesti työväenluokan 
asuintaloja.

Kuva 43. Mustalla suojellut rakennukset, harmaalla rakennukset joiden säilyminen ”suotavaa”
Kuva: Suomalaisia Puukaupunkeja - Raahe (1995) s.24 
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Kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset arvot

Rakennukset muodostavat yhtenäisen ja laajan arkkitehtonisen kokonai-
suuden. Renssanssiruutukaavan johdosta katunäkymät ovat myös sään-
nölliset. Ihanteena on ollut, että rakennuksen pitkä julkisivu jatkuisi koko 
tonttirajan. Yhtenäisen katukuvan ovat muodostaneet rakennuksien väliin-
rakennetut portit ja aidat, jotka ovat nykyään pitkälti kuitenkin purettu. 
Sisäpihoilla on aikaisemmin sijainnut paljon talousrakennuksia kuten aittoja 
ja varastoja. 

Pekkatorin lisäksi alueella on säilynyt kaksi muuta vanhaa aukiota, Myh-
rbergin puisto ja kirkon länsipuolen aukio. Myhrbergin puisto, vajaakul-
mainen aukio, oli merkittynä ensimmäisenä kauppatorina Raahen ensim-
mäisessä asemakaavassa, eli se on noin 370 vuotta vanha aukio. Kirkon 
länsipuolinen puolikas aukio on vuoden 1808 asemakaavassa piirretty, 
eli iältään yli 210-vuotias. Ensimmäisestä asemakaavasta on kaupungissa 
jäljellä vain 1600- luvun katuverkko ja jo mainittu alkuperäinen kauppatori, 
rakennuksia tuolta ajalta ei ole säilynyt. Tonttijako ja rakennuskanta ovat 
enimmäkseen 1800-luvulta palon jälkeiseltä ajalta.  88 Harvinaisia aukioita 
1600-luvulta on säilynyt koko Suomessa ainoastaan kolme, esimerkkeinä jo 
mainittu Raahen vanha kauppatori ja Kristiinankaupungin tori.  89,90

Nykyinen Raahen varsinainen liikekeskusta sijaitsee Puu-Raahesta katsot-
tuna etelässä. 

Kuva 44. Langin alakartano, suojeltu rakennus
Kuva: Bea Walta 2020
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RANTAKATU 18 / SAARISTOKATU 2 
1. kaupunginosa, kortteli 1, tontti 5 
Asuintalo (SR) ja talousrakennuksia (SH). Museoviraston ajoitus tontin 
rakennuksista on vuosilta 1700-1900, itäpääty 1800-l. jälkipuolelta.  
 
Rantakadun puoleinen pääty ajalta ennen 1810 paloa.  Sauna- ja 
varastorakennus vuodelta 2018. Rantakadun puoleinen päätykamari on 
edelleen sama, jossa Samuli Paulaharju asui ja työskenteli kirjoittaessaan 
teosta Wanha Raahe vuonna 1923.  
 
Tasapainoinen ja symmetrinen, 1,5 kerrosta. Alueelle luonteva detaljointi 
ja ilme. Empirelle tyypilliset kulmakolonnit. Rantakadulle viettävällä tontilla 
räystäslinja yhtenevä naapureihin. 

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu siniharmaa. 
Valkoiset kulmakolonnit ja kapea pilasteri, ohuen jal-
kalistan  päällä kahden laudan korkuinen jalusta, sirot, 
ulkonevat kapiteelit räystäslinjan alapuolella.

Isoja, epäsäännöllisen muotoisia, lohkopintaisia tummia 
luonnonkiviharkkoja. Korjattu paikoin sementillä.

2-ruutuiset, pystyjakoiset puualumiini-ikkunat, listoi-
tettu 6-ruutuisen näköiseksi. Valkoiset karmit, teolliset 
vesipellit, ikkunakehät ja kevyesti koristelty nikkari-
tyylinen palkkipääte. Ullakon ikkunoissa pienemmät 
ikkunakehät, pitkällä sivulla kolme 2-ruutuista matalaa 
vaakaikkunaa. Juorupeili. 

JULKISIVU

                   

 
KIVIJALKA 

IKKUNAT

MUUTOSVAIHEET

Talon runko on alkuperäinen. Taloa on laajennettu sisäpihan puolelle, nämä 
muutostyöt ajoittamattomia. Viime vuosina rakennettu myös uusi kuisti.

Talousrakennus Rantakadun varressa on peruskorjattu ja porttipäädyn 
sauna on rakennettu uudelleen, mutta siinä on osia vanhasta hirsirungosta.
Saunan tulisija arviolta samalla paikalla kuin viereisessä 16.8.1915 Raahen 
Raatihuoneella hyväksytyssä pesutuvan muurin uudistamisessa.

1915 Pesutuvan muutos 
2018 Saunan uudelleenrakentaminen

Saumapeltikate, maalaamaton. Jalkarännit, pyöreät 
syöksytorvet, maalattu valkoinen. Kaksi punatiilistä 
savupiippua, kaarevat piippuhatut peltiä. 

KATE

Päärakennuksen uuden tulisijan piirustus, ajoittamaton. Raahen maistraatin arkisto.

Pesutuvan muutoskuva, 16.8.1915, Raahen kaupungin rakennusvalvonta.

Valokuvat Hanna Turtinen 2020.
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JULKISIVU

          

KIVIJALKA

               
IKKUNAT

 

 
KATE

SAARISTOKATU 2 
1. kaupunginosa, kortteli 1, tontti 5 
Asuintalo (SR) ja talousrakennuksia (SH), rakennettu 1800-l. 
loppupuolisko,  talousrakennuksi 1800-l alkupuoliskolla.                                

Tasapainoinen, liki symmetrinen, 1,5 kerrosta. Alueelle luonteva ja empirel-
le tyypillinen yksinkertainen detaljointi. 

Vaakaponttilaudoitus, maalattu valkoinen. Viherhar-
maat kulmakolonnit. Matalan jalkalistan päällä 7 laudan 
korkuinen jalusta sen päällä ulkoneva profiloitu vaa-
kalista, päädyn puolella myös ulkoneva yksinkertainen 
profiloitu kapiteeli. 

Matala kivijalka, isoja lohkopintaisia epäsäännöllisen 
muotoisia luonnonkiviharkkoja. 

T-jakoiset puuikkunat, valkoiseksi maalattu. Ikkunakehä 
yksinkertainen palkkipääte, maalattu viherharmaaksi. 
Ullakonikkunat matalat, 3-ruutuiset vaakaan, yksinker-
tainen vihreä ikkunakehä. Juorupeili.

Saumapeltikate, maalattu punaiseksi. Punaiset, metal-
liset nykyaikaiset lumiesteet. Nykyaikaiset, pyöreät 
sadevesikourut ja syöksytorvi,  maalattu valkoiseksi. 
Kaksi punatiilistä savupiippua.

MUUTOSVAIHEET 
 
1980 Rakennusta peruskorjattu 
1981 Kuistiremontti 
1987 Aitasta autotalli,  
 kömmänä purettu, tilalle rakennettu laajennus 
1900-luvun loppupuoli ikkunoiden kunnostus 
 Tiilikatosta peltikatteeksi, ajoittamaton

Ajoittamaton. Raahen museon kokoelmat.Raahen kaupungin arkisto.

Raahen kaupungin arkisto.

Valokuvat Hanna Turtinen 2020.
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SAARISTOKATU 4A

1. kaupunginosa, kortteli 1, tontti 6 
Asuintalo (SR) rakennettu 1800-l. jälkipuoliskolla ja talousrakennukset 
(SH) 1800-l. alkupuoliskolla. 

Tasapainoinen, pienipiirteinen ja liki symmetrinen, 1,5 kerrosta. Alueelle 
luonteva, hienostuneesti detaljoitu ja yksinkertaisen empiretyylinen.  

JULKISIVU

             
KIVIJALKA

                
 
 
IKKUNAT

  

KATE

Vaakaponttilaudoitus, kapea, avosauma, maalattu 
vaalean keltainen. Valkoiset yksinkertaiset kulmakolon-
nit, matala jalusta jonka muotoa ja korkeutta toistava 
jalkalista, pieni katkaistu päätykolmio.

Lohkopintainen luonnonkivi, isoja harkkoja, tummaa 
kiveä. Paikattu vaaleammalla saumauksella ja suljettu 
kellarin aukkoja, yksi puinen luukku, harmaantuneita 
puupalkkien päitä näkyy kivijalan päällä.

Pystyjako, 6-ruutuiset puuikkunat, maalattu valkoinen. 
Yksinkertainen ikkunakehä, pienipiirteiset kapiteeliai-
heet ja siro vesilista palkkipäätteessä. Ullakolla 2-ruu-
tuiset vaakaan, valeikkunat joissa mustattu aukko. 

Pystysaumapeltikatto, maalattu vihreä. Jalkarännit, 
pyöreä metallinen syöksytorvi, maalattu valkoinen. Ny-
kyaikainen kattosilta, maalaamaton. Punatiilinen piippu, 
suusta leveämpi.

Muutosvaiheita ei ole tiedossa saatavilla olleiden rakennuslupakuvien 
perusteella. 

Valokuvat Hanna Turtinen 2020.
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SAARISTOKATU 4B 
1. kaupunginosa, kortteli 1, tontti 6 
Kaksi asuintaloa, pääty kadulle (SR) ja sivu kadulle (SH), talousrakennus. 
Museoviraston ajoitus 1900-luku, ei rakennuslupapiirustuksia. 
 
Ilmeikäs ja koristeellinen pieni jugendpääty. Kadunsuuntaisessa 
rakennuksessa epäsymmetrinen aukotus, yksinkertaiset detaljit. 1,5 
kerrosta. Rakennusten rungot pääosin suorat, maalipinta rapistunut. 
Vanhan Raahen ainut säilynyt rakennus, jossa pääty kadulle päin.

JULKISIVU

 

KIVIJALKA 
               
IKKUNAT

 

 
 
 

KATE

 
KADUN MYÖTÄINEN OSA 
JULKISIVU

 
 
 
KIVIJALKA

 
IKKUNAT

  
KATE 
 
 
 
 
AITA 
 

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu hennon vaa-
lean keltainen. Punertavan beigen väriset karmit, puit-
teet, ikkunakehät ja nurkkalaudet ja kapea jalkalista. 
Räystään alla pieni umpinainen katkaistu palkkipääte. 
 
Lohkopintainen luonnonkivisokkeli. 

T-jakoiset puuikkunat, yläosa jaettu 3 pystyruutuun. 
Ullakon päädyssä 3-jakoinen pystyikkuna, jonka yläosa 
keskeltä korkeampi ja kolmion kärki yhä jaettu vielä 
pienemmpiksi 4-ruutuisiksi osiksi. Ikkunakehät moni-
muotoiset ja koristeelliset myös sivusuuntaan. Palkki-
pääte ja ulkoneva vesilista polveileva. Maalattu beige, 
maali rapistunut, paikoin kokonaan irronnut ja alta 
näkyy harmaantunut puu. 
 
Kolmiorimahuopakate, musta. Pyöreät, metalliset 
autenttiset syöksytorvet, maalattu valkoiseksi. Paikoin 
ruostuneet ja lommoilla.

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu hennon vaa-
lean keltainen. Puuterin väriset nurkkalaudet, pienet 
yksinekertaiset jalustat, jalkalista josta maali kulunut 
kokonaan pois.

Betonoitu, ulkonee julkisivulaudoituksen pinnasta, kaa-
reva yläosa, maali pääosin kulunut pois. Halkeamia.

Pystyjakoiset, 4-ruutuiset puuikkunat, yläruudut mata-
lat.

Kolmiorimahuopakate, tumman punainen. Pyöreät, 
metalliset syöksytorvet, maalattu valkoiseksi. Paikoin 
ruostuneet ja lommoilla. Räystäslauta irrallaan ja maali 
irronnut. Punatiilinen piippu, juuresta leveämpi.

Pystyharvalauta-aita, matala, päällä vaakalista ja vesipel-
ti, maalattu valkoinen. 

Muutosvaiheita ei ole tiedossa saatavilla olleiden rakennuslupakuvien 
perusteella.

Valokuvat Hanna Turtinen ja Elina Turpeinen 2020.
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SAARISTOKATU 6, KAUPPAKATU 6             
1. kaupunginosa, kortteli 1, tontti 7 
Asuintalo (SR) ja talousrakennus (SR) rakennettu 1800-l. alkupuolella 
v. 1986 ajoituksen mukaan, 1930-l. ilmakuvassa pienempi kadunsuuntainen 
rakennus.

Ilmeikäs ja runsaasti detaljoitu. Ryhdikäs ja näyttävä L-muotoinen 
rakennus,1,5 kerrosta. Koristeaiheet sveitsiläistyylisiä tummilla listoituksilla 
ja jugend muotopiirteillä.  

  
IKKUNAT

 
 
 
 
 
 

KATE 
 
 
 
AITA

JULKISIVU

 

             
KIVIJALKA

         

Pystyjakoiset, 4-ruutuiset puuikkunat, yläruudut pienem-
mät, maalattu valkoinen. Jugend-henkinen palkkipääte ja 
monikerroksinen ikkunakehä, pääväri tumman ruskea, 
jonka päällä koristeaiheet kontrastiväreillä, valkoinen ja 
siniharmaa, vinoneliökoriste keskellä ylhäällä. Ullakko 
2-ruutuiset vaaka-ikkunat, monimuotoiset, kerrokselliset 
koristemuotoillut ikkunakehät, tumman ruskea ja valkoi-
nen.

Aaltomuototiili, punainen, aumakatto. Punaiset metalliset 
lumiesteet. 2 isoa piippua, ohutpeltipinta, tummanpunai-
nen, piipun suu ja muotoiltu hattu musta/maalaamaton.

Pystylomalaudoitusta, vesilista yläreunasta irrallaan, maa-
lattu, siniharmaa. Helat taottua, maalattu musta, maali 
rapistunut ja paikoin ruostetta.

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaalean si-
ninen. Seisova rintapaneeli pystypeiterimalaudoitusta, 
maalattu siniharmaa. Kulmakolonnit vaakapaneelia, jalka-
lista, vaakalista ja ylempää seinäpaneelia jakava vaakalista, 
maalattu tumman ruskea.

Voimakkaan eläväpintainen rappaus, maalattu siniharmaa. 
Paikoin rappaus irronnut isoissa paloissa.

Ilmakuva 1930-luvulta jolloin tontilla vielä pienempi suorarunkoinen rakennus,  
Raahen kaupunginarkisto.

 
Muutosvaiheita ei ole tiedossa saatavilla olleiden rakennuslupakuvien 
perusteella.

Valokuvat Hanna Turtinen ja Elina Turpeinen 2020.
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KATUJULKISIVU 2020

Saaristokatu 8-12

1. kaupunginosa, kortteli 2 

KATUJULKISIVU 1971

Saaristokatu 8-12 

1. kaupunginosa, kortteli 2 

KAUPPAKATU

KAUPPAKATU
Laajennus ja korotus 1923 Uusi kate 1983 ja uusi portti Muuttunut katemateriaali
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KIRKKOKATU

KIRKKOKATUUudisrakennus 1980 Uudisrakennus 2013 Uusi portti ja aita
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KATUJULKISIVU 2020

Saaristokatu 8-12

1. kaupunginosa, kortteli 2 

KATUJULKISIVU 1971

Saaristokatu 8-12 

1. kaupunginosa, kortteli 2 

KAUPPAKATU

KAUPPAKATU
Laajennus ja korotus 1923 Uusi kate 1983 ja uusi portti Muuttunut katemateriaali
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KIRKKOKATU

KIRKKOKATUUudisrakennus 1980 Uudisrakennus 2013 Uusi portti ja aita
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KAUPPAKATU 8 / SAARISTOKATU 8             

1. kaupunginosa, kortteli 2, tontti 15 
Asuintalo (SR) ja talousrakennus (SH), asuintalo rakennettu 1800-l. 
alkupuolella.

Pitkä, rungoltaan ryhdikäs rakennus. Lähes symmetrinen aukotus, 1,5 
kerrosta. Selvät ja yksityiskohtaiset empirepiirteet. Kauppakatua päin 
viettävä tontti, sokkeli upoksissa.

JULKISIVU

   
 
 
 
KIVIJALKA 
               
IKKUNAT

 

 
KATE  
 
 
 
AITA

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaalean 
keltainen. Valkoiset yksinkertaiset vaakapaneeliset 
kulmakolonnit, jalkalistana teollinen vesipelti ja kapea, 
voimakkaasti ulkoneva ylempää seinäpaneelia ja kolon-
nia rajaava vaakalista ja pieni profiloitu kapiteeli.

Luonnonkiviä, lohkopintainen.

Pystyjakoiset, 6-ruutuiset ikkunat. Yksinkertainen ikku-
nakehä ja ja siro, profiloiduilla empireyksityiskohdilla 
viimeistelty palkkipääte. Ullakolla sivuseinällä 2-ruutui-
set vaakaikkunat, päädyssä 6-ruutuinen. Juorupeili.

Pystysaumapeltikate, maalaamaton. Jalkarännit ja pyö-
reä syöksytorvi, maalattu tumman harmaa. Savupiippu 
peltiä, kaareva, päistä avoin piippuhattu, maalaamaton.

Pystylauta-aita, maalattu vaalean keltainen. Porttin 
pielet ja portin kehä vakoinen, mustat, koristeelliset 
metallihelat.

Valokuvat Hanna Turtinen ja Elina Turpeinen, 2020. Laajennus- ja korotuslupapiirustukset, 2.7.1923. Raahen maistraatin arkisto. 

Purku-, laajennus- ja korotuslupapiirustukset, 2.7.1923. Raahen maistraatin arkisto. Asemapiirros, laajennusosa, 7.7.1923. Raahen maistraatin arkisto. 

MUUTOSVAIHEET

1923  Rakennuslupa laajennusosalle ja korotukselle 2.7.1923 
1923 Asemapiirros, rakennuslupa laajennusosalle 7.7.1923 
1924 Talousrakennusten purku- ja laajennusluvat, heinäkuu   
1982  Purkulupa aitta tai pieni talousrakennus 
1985  Edellisen tilalle suurempi aitta ja autotalli
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SAARISTOKATU 8A

1. kaupunginosa, kortteli 2, tontti 15
Asuintalo (SR) ja talousrakennus (SH), rakennettu 1800-l. alkupuolella.

Symmetrinen aukotus, 1,5 kerrosta. Keskeltä hieman painunut, mutta 
yleisilme ryhdikäs ja sopusuhtainen sokkelin ja julkisivun suhteen. Selvät ja 
yksityiskohtaiset empirepiirteet. 

JULKISIVU

             
KIVIJALKA

               
IKKUNAT

 

KATE 
 

AITA

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu persikka. Val-
koiset muhkeat kulmakolonnit, jalusta vaakapaneelia 
ikkunallinjan alareunan korkeuteen asti. Miltei huo-
maamaton lista kapiteelina, pieni katkaistu palkkipääte.

Suuria, säännöllisen muotoisia, lohkopintaisia kivihark-
koja, tumma väri.

Pystyjako, 6-ruutuiset puu-alumiini-ikkunat. Valkoinen 
yksinkertainen ikkunakehä, hienostunut pieni, kaare-
vasti profiloitu palkkipääte. Juorupeili.

Profiloitu peltikatto, maalattu musta, maali useasta 
kohdasta kulunut. Kulmikas, valkoinen teollinen sade-
vesikouru ja autenttisen näköinen pyöreä syöksytorvi, 
maalaamaton.

Harvalautaportti, valkoinen ja mustat helat, Puolipyöreä, 
kaareva yläosan muotoilu. Aita sisäänvedetty ja sisäpihan 
julkisivulinjassa.

MUUTOSVAIHEET 
 
1983  Katteen muutos 
1998 Uusi piharakennus ja kuistimuutos 

Ilmakuva Katinhäntä 1930-luvun alkupuoli. Raahen kaupunginarkisto. Valokuvat Hanna Turtinen, 2020. 
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SAARISTOKATU 8B

1. kaupunginosa, kortteli 2, tontti 15
Asuintalo (SH) ja talousrakennus, asuinrakennus rakennettu 1800-l. jälki-
puoliskolla.

Symmetrinen aukotus, 1,5 kerrosta, autenttinen luonne. Ryhdikäs runko, 
mittasuhteiltaan yläpainotteinen julkisivu, mutta jykevä kivijalka. Erityisen 
hienostunut ja yksityiskohtainen empiredetaljiikka, autenttinen luonne.
Vuoden 2001 peruskorjaus palkittu Viisikanta-rakennussuojelupalkinnolla 
2005.

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaalean 
vihreä. Vihreät kulmakolonnit, koristeellinen, pienipiir-
teinen profilointi jalustassa ja kapiteelissa. Ulkoneva 
jalkalista, vaakalista vesipellillä, maalattu vihreä.

Isoja, epäsäännöllisen muotoisia porakiviharkkoja, 
punertavaa kiveä avosaumoin.

Pystyjako, 4-ruutuiset puuikkunat, neliön muotoiset 
yläruudut, maalattu valkoinen. Yksinkertainen ikku-
nakehä, pystypääte pienipiirteinen, litteä ja kaarevasti 
muotoiltu, vihreä. Juorupeili.

Kolmiohuoparimakate, musta. Kulmikas, sadevesikouru 
ja pyöreä, autenttisen näköinen syöksytorvi, maalaa-
mattomia.

JULKISIVU

             
KIVIJALKA

               
IKKUNAT

 

KATE  
 
 
 
 

MUUTOSVAIHEET

1949 Piharakennuksen laajennus, sauna 15.10.1949 
2001 Asuinrakennuksen perusparannus ja laajennus,  
 suunnittelija Heikki Riikonen 
 Piharakennuksen purku ja tilalle uudisrakennus ateljee, 
 yhteistyössä Museoviraston kanssa ja hyväksymänä   
2005 Peruskorjaus palkittu Viisikanta-rakennussuojelupalkinnolla

Asemapiirros 15.10.1949, Raahen kaupungin rakennusvalvonta.  

Valokuva Hanna Turtinen, 2020.

Valokuva Hanna Turtinen, 2020.

Valokuva Elina Turpeinen, 2020.
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Piharakennuksen laajennus, 15.10.1949. Raahen kaupungin rakennusvalvonta. Katunäkymä Saaristokadulta, ajoittamaton. Kuva Kari Hakli.

Valokuva Hanna Turtinen, 2020.Valokuva Hanna Turtinen, 2020.
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SAARISTOKATU 8C

1. kaupunginosa, kortteli 2, tontti 15
Asuintalo 1980 (SH)  ja autotalli 1979, arkkitehti SAFA Esko Puijola. 
 
Symmetrinen, nykyaikainen, osin empiren vivahteita detaljiikassa. Ryhdikäs, 
1 kerros, kellari sisäpihan puolella. Ilme painottuu tummaan sileään sokke-
liin. Rintapaneeli lomalaudoitusta ja puuttuva jalkalista erottaa ympäristön 
piirteistä. Mittasuhteet katujulkisivun osalta ympäristölle luontevat.

JULKISIVU

KIVIJALKA

               
IKKUNAT

 

KATE

Viistopintainen vaakalaudoitus, seisova rintapaneeli 
lomalaudoitusta, maalattu keltainen. Kapea vaakalista 
ja nurkkalaudat, maalattu valkoinen.

Betonia, vaakamuottilaudoitus näkyy, maalattu tumman 
ruskea.

Pystyjako, 6-ruutuiset puualumiini-ikkunat, valkoinen. 
Yksinkertainen ikkunakehä, palkkipäätteen reunat 
koristemuotoiltu ja ohut vesilauta. Juorupeili.

Pystysaumapeltikate, lumieste. Kulmikas vesikouru ja 
syöksytorvi, maalattu valkoinen.

MUUTOSVAIHEET

1963 Märkätilojen muutos 
1971  Katujulkisivupiirustuksissa aiempi rakennus, jossa luonnonkivijalka,  
 jalkalista ja seisova rintapaneeli, jonka päällä vaakaponttilaudoitus. 
1980  Uudisrakennus tilalle

Rakennuslupakuvat, 21.6.1963. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.  

Valokuvat Hanna Turtinen ja Elina Turpeinen, 2020.
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SAARISTOKATU 10B

1. kaupunginosa, kortteli 2, tontti 16
Asuintalo (SH) ja piharakennus, rakennuslupakuvat 1998 alkaen, rakennet-
tu 2013. Suunnittelija arkkitehtitoimisto Ark Futura Oy.  

Nykyaikainen uudisrakennus. Epäsymmetrinen aukotus mittasuhteiltaan ja 
sijoittelulta. 1 kerros, kellari asuintalossa ja piharakennuksessa. Ryhdikäs, 
osin empiren yksityiskohtia nykyaikaisesti tulkittuna, lunetti-ikkuna, kar-
niisi- ja jalkalistat. Väritys asettuu kadun henkeen nykyaikaisena tulkintana 
empirestä.

JULKISIVU

 
 
KIVIJALKA

               
IKKUNAT

 

 
 
KATE 
 
 

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaalean 
vihreä. Valkoiset nurkkalaudat, vaakalista ja jalkalistana 
vesipelti. 

Sileäksi rapattu, maalattu harmaa. Musta suojapelti 
juuressa, alla patosuojalevy.

Pystyjakoiset puualumiini-ikkunat, 4-ruutuisen näköi-
seksi listoitettu, valkoinen. Pienipiirteiset ikkunakehät, 
pieni palkkipääte vinolla vesilaudalla, maalattu valkoi-
nen. Kukkalaatikot. Lunetti-ikkuna päädyssä ullakolla. 
Juorupeili.

Kolmiorimahuopakate, musta. Kulmikas sadevesikouru 
ja syöksytorvi, maalattu valkoinen. Näkyvä ulkopuoli-
nen sadevesikaivo.

MUUTOSVAIHEET

1971 Katujulkisivupiirustuksissa aiempi 1-kerroksinen rakennus 
1997 Vanha, kapearunkoinen asuinrakennus ja pitkä talousrakennus 
 näkyy tonttikartassa  
2009 Tontti on tyhjä Google Street View näkymässä   
2013  Uudisrakennus, asuintalo ja talousrakennuksia

 

Valokuvat Hanna Turtinen ja Elina Turpeinen, 2020.
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SAARISTOKATU 12 / KIRKKOKATU 5

1. kaupunginosa, kortteli 2, tontti 17
Asuintalo (SR) ja talousrakennus (SH). Asuintalo rakennettu 1903 
suulllisen tiedon mukaan, talousrakennuksen lupapiirustukset vuodelta 
1958. Rinnetontti viettää vinottain Kirkkokadulle.

Symmetrinen ja ryhdikäs, 1,5 kerrosta ja kellari. Tasapainoiset mittasuh-
teet. Pienipiirteiset ja yksinkertaiset empiredetaljit. Sijaitsee ison kulma-
tontin nurkassa irrallaan muista rakennuksista, joka poikkeaa kadun tiivistä 
luonteesta.

SAARISTOKATU 10 A

1. kaupunginosa, kortteli 2, tontti 16
Asuintalo (SR) vuodelta 1925 ja talousrakennuksia, ajoittamaton. Rinne-
tontti viettää voimakkaasti pohjoiseen.

Pienihahmoinen, symmetrinen, 1 kerros, kellari. Ryhdikäs, autenttinen ilme, 
yksinkertainen detaljiikka ja empiren henkeä. Rapistunut maalipinta. Saaris-
tokadun harvoja korottamattomia ja lyhytrunkoisimpia asuinrakennuksia.

MUUTOSVAIHEET 
 Raahen kaupungin inventoinnin 2020 mukaan jatkettu itäpäästä*  
 (ajoittamaton). 
2020  Kuistin uudelleenrakentaminen, aiempi laajennus puretaan.

JULKISIVU

 
 
KIVIJALKA 
               
IKKUNAT

 
KATE  
 
 
 
AITA

JULKISIVU

 
 
KIVIJALKA 
               
IKKUNAT

 

 
KATE 
 
  
AITA

Kapea vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaa-
lean keltainen. Vaalean vihreät nurkkalaudat. Jalkalista 
vaakaan, kallistettu, maali irronnut.

Luonnonkiveä, lohkopintainen, tummaa kiveä.

6-ruutuiset, pystyjakoiset puuikkunat. Yläosasta ulko-
neva palkkipääte, palkkikehä alaosasta viistetty.

Pystysaumakate ja jalkaränni, maalattu punainen. Räys-
täslauta ja pyöreä metallinen, siro syöksytorvi, maalat-
tu vihreä. Punatiilipiippu, ilman hattua.

Portti koko aidan leveydeltä, vaakaponttilautaa, leveä 
kallistettu vesilista, maalattu mintun vihreä.

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaalea beige. 
Valkoiset kulmakolonnit, yksityiskohtaisesti profiloitu 
koristeellinen kapiteeli ja kallistettu jalkalista.

Luonnonkiveä, lohkopintainen, vaaleaa kiveä.

4-ruutuiset, pystyjakoiset puuikkunat, neliömäiset 
yläruudut. Profiloitu palkkipääte ja siro ikkunakehä, 
maalattu valkoinen. Vesipelti epäsäännöllisen muotoi-
nen, suora reuna, maalattu valkoinen.

Kolmiorimahuopakate, punainen. Pyöreä sadevesikou-
ru ja syöksytorvi, maalattu valkoinen. 

Harvalauta-aita, pystylaudoitus, maalattu vihreä.

Valokuvat Hanna Turtinen ja Elina Turpeinen, 2020.

Julkisivupiirros, uudelleenrakennettava osa. Raahen kaupungin rakennusvalvonta 2020. 
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MUUTOSVAIHEET

1958 Talousrakennuksen purku ja laajennus, tarvikelaskelmat 
1980  Peruskorjaus ja kuistin laajennus, insinööri Jorma Leinonen

Rakennuslupakuvat, V.J. Niemelä 8.4.1958. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.  

Rakennuslupakuvat, insinööri Jorma Leinonen 4.6.1980. Raahen kaupungin rakennus-
valvonta.  

Tarvikelaskelmia1958. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.  

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.
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KATUJULKISIVU 2020

Saaristokatu 14-20

1. kaupunginosa, kortteli 3 

KATUJULKISIVU 1971

Saaristokatu 14-20

1. kaupunginosa, kortteli 3

KIRKKOKATU

KIRKKOKATU

Uudisrakennus 2008



7171451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020 ELINA TURPEINEN | HANNA TURTINEN22 ELINA TURPEINEN | HANNA TURTINEN

KATUJULKISIVU 2020

Saaristokatu 14-20

1. kaupunginosa, kortteli 3 

KATUJULKISIVU 1971

Saaristokatu 14-20

1. kaupunginosa, kortteli 3

KIRKKOKATU

KIRKKOKATU

Uudisrakennus 2008

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 23ELINA TURPEINEN | HANNA TURTINEN

REIPONKATU

REIPONKATU

Uudisrakennus 2008 Uusi aitaUusi aita
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KIRKKOKATU 6B / SAARISTOKATU 14

1. kaupunginosa, kortteli 3, tontti 22
Asuintalo (SR) ja talousrakennus (SH), asuintalo rakennettu 1800-l. alku-
puoliskolla. 

Runko ryhdikäs, aukotus epäsymmetrinen, 1,5 kerrosta. Korkea hahmo ja 
matala sokkeli. Todennäköisesti runkoa jatkettu.  Autenttinen, vähäeleisiä, 
siroja ja yksinkertaisia empiredetaljeja.   

MUUTOSVAIHEET 
 
1913  Korotus- ja laajennuslupakuvat, 18.4.1913  H. Granlund, 
 toteutettu vain korotus. Aukotus ja ikkunakehät Saaristokadulle  
 päin yhä näiden suunnitelmien kaltaiset 
1983  Perusparannus, insinööri J. Leinonen 14.9.1983

JULKISIVU

 
             
KIVIJALKA 
               
IKKUNAT

 

 
KATE

Kapea vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaalean 
harmaa. Valkoiset kulmalaudat, arkkitraavi ja jalkalista 
vaakaan. 

Lohkopintainen luonnonkiveä, tumma.

T-jakoiset puu-ikkunat, yläruutu jaettu kolmeen. Valkoi-
set ikkunakehät ja pieni kallistettu palkkipääte. Ullakolla 
2-ruutuiset tummatut valeikkunat vaakaan. Päädyssä 
6-ruutuinen ikkuna.

Kolmiorimahuopakate, punainen. Irrallinen syöksytorvi, 
maalattu valkoinen. 

Laajennus- ja korotuslupapiirustukset, H. Granlund 18.6.1913. Raahen maistraatin arkisto. Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.
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SAARISTOKATU 14

1. kaupunginosa, kortteli 3, tontti 22  
Asuintalo (SH) ja talousrakennus, asuintalo rakennettu 1800-l. alkupuolis-
kolla. 

Liki symmetrinen, pieni hahmo, 1 kerros. Ryhdikäs runko, matala sokkeli ja 
mittasuhteet. Autenttinen, vähäeleisiä ja yksinkertaisia empiredetaljeja. 

JULKISIVU

 
 
KIVIJALKA 
 
IKKUNAT 
 

KATE

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaalean kel-
tainen. Valkoiset leveät kulmakolonnit vaakaponttilautaa, 
voimakkaasti profiloidut kapiteelit ja jalkalista vaakaan. 

Luonnonkiviä, lohkopintainen.  
 
6-ruutuiset puualumiini-ikkunat. Yksinkertainen palkki-
pääte ja ikkunakehä, maalattu valkoinen.

Kolmiorimahuopakate, punainen. Kulmikas sadevesikou-
ru, uudehko.

MUUTOSVAIHEET

1961  Kuistin muutos 6-kulmaisesta suorakulmaiseksi,  
 julkisivulaudoituksen muutos kapeaksi ponttilaudoitukseksi, 
 uusi vesikatto ja ikkunat T-jakoisista pystyjakoiseksi 
1968  Vaja muutettu saunaksi 
1983 Peruskorjaus

Valokuvat Hanna Turtinen ja Elina Turpeinen, 2020.

Talon korjauspiirustus 1961. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.  

Perusparannuspiirustukset J. Leinonen 14.9.1983. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.  
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Pystylaudoitus kapealla peiterimalla.

Lohkopintainen luonnonkiveä, isoja harkkoja, vaalea. 
 
Peitetty. 1971-katujulkisivussa 6-ruutuiset pystyjakoi-
set ikkunat. Empire palkkipääte. 
 
Kolmiorimahuopakate, musta. Jalkaränni tuhoutunut 
räystäällä, metalliset pyöreät syöksytorvet ja suppilo, 
maalaamattomat.

Muutosvaiheita ei ole tiedossa saatavilla olleiden rakennuslupakuvien 
perusteella.

SAARISTOKATU 16 A

1. kaupunginosa, kortteli 3, tontti 31
Asuintalo (SH) ja talousrakennuksia, rakennettu ennen vuotta 1915. 

Epäsymmetrinen aukotus, matala hahmo, 1 kerros ja kellari. Räystäs kes-
keltä vaurioitunut. Yksinkertainen, talonpoikaishenkinen ja kadun ilmeestä 
poikkeava pystyrimoitettu julkisivulaudoitus. Hienostuneet empiredetaljit 
ikkunakehässä. Saaristokadun harvoja täysin korottamattomia ja lyhytrun-
koisimpia asuinrakennuksia.

JULKISIVU 
             
KIVIJALKA  
 
IKKUNAT 
 
 
KATE

Kasvihuoneen lupapiirustukset 23.9.1948, tontilla 32. Raahen kaupungin rakennusval-
vonta.  

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.
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SAARISTOKATU 16 B

1. kaupunginosa, kortteli 3, tontti 32
Asuintalo ja talousrakennuksia, rakennettu 2008

Nykyaikainen uudisrakennus, 2. kerrosta. Hieman epäsymmetrinen, mutta 
mittasuhteiltaan toistuva aukotus. Kokonaisilme korkea ja ympäröivistä 
taloista erottuva. Empiren tyyliin sopivia julkisivun yksityiskohtia nykyaikai-
sena toteutuksena.

JULKISIVU

KIVIJALKA

Pystyjakoiset puualumiini-ikkunat, listoitettu 6-ruutui-
sen näköiseksi, maalattu valkoinen. Ikkunakehät selkeä-
linjaiset, vino vesilista ja kaksi kolmiulotteista vinone-
liökoristetta yläosassa, maalattu valkoinen. Juorupeili.

Saumapeltikate ja lumiesteet, maalattu musta. Pyöreä 
musta sadevesikouru ja valkoinen syöksytorvi.Kulmi-
kas ohutpeltinen piippu, maalaamaton. Kaareva hattu.

Betonikiveys talojen välissä.
Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu syvä keltai-
nen. Valkoiset nurkkalaudat, ohuet jalka- ja karniisilis-
tat.

Matala, rapattu ja monivärinen, rouhepintainen sokkeli, 
tummanharmaa.

MUUTOSVAIHEET  
 
1948   Piharakennus saunalla, kasvihuone (lupapiirustuskuvassa) 
1964  Asemapiirros, aiempi asuinrakennus näkyy 
1971 Ei rakennusta katujulkisivupiirroksessa 
2008  Uudisrakennus, Insinööritoimisto S. Vedenoja Oy

               
IKKUNAT

  

KATE

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.
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SAARISTOKATU 18 A

1. kaupunginosa, kortteli 3, tontti 24
Asuintalo (SH) ja talousrakennuksia, rakennettu 2004

Matala, symmetrinen ja alueelle luontevasti istuva nykyaikainen uudisra-
kennus. 1,5 kerrosta, sileä ja matala kivijalka tuo keveän olemuksen. Katu-
tilasta avoin, aita rajaa pihaa talon pihan puoleisella seinälinjassa. 

JULKISIVU

    
           
KIVIJALKA 
 
 
IKKUNAT  
 
 
 

KATE 

 
 
 
AITA

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu puuterinen 
vaaleanpunainen. Luonnonvalkoiset nurkkalaudat. Rus-
kea leveä jalkalista, päädyissä valkoiset karniisilistat.

Rapattu ja hierretty sokkeli, harmaa. Julkisivupintaa 
syvemmällä.

4-jakoiset puualumiini-ikkunat, valkoinen. Ikkunakehät 
selkeälinjaiset, vino vesilista ja kaksi kolmiulotteista vino-
neliökoristetta yläosassa, maalattu luonnonvalkoinen. 

Saumapeltikate ja lumiesteet, maalattu musta. Pyö-
reä sadevesikouru ja syöksytorvi, maalattu valkoinen. 
Kulmikas ohutpeltinen piippu, maalaamaton. Tasainen 
hattu.

Harvalauta-aita, maalattu valkoinen. Portti harvalau-
ta-aita vinoliistekoristeilla, maalattu luonnonvalkoinen.

MUUTOSVAIHEET 
1940  Keittiömuutos  
2003  Purkulupa 
2004 Uudisrakennus

Muutospiirustus keittiöhuonetta varten, mahdollisesti O. Haukilahti, 21.11.1940. Raa-
hen kaupungin rakennusvalvonta.  

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.
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SAARISTOKATU 18 B

1. kaupunginosa, kortteli 3, tontti 24
Asuintalo (SR) ja talousrakennuksia, ajoittamaton, viimeistään1900-luvun 
alkupuoliskolta. 
 
Liki symmetrinen, pieni hahmo, 1 kerros. Ryhdikäs runko, matala sokkeli 
ja mittasuhteet. Komeat, harkotetut empire kulmakolonnit, nykyaikaisia 
yksityiskohtia ikkunakehissä, sokkelissa, vesikaton ja sadevedenpoiston 
osalta.  
 
Saaristokadun harvoja korottamattomia ja lyhytrunkoisimpia 
asuinrakennuksia.

JULKISIVU

KIVIJALKA

               
IKKUNAT 
 

KATE

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu luonnonvalkoi-
nen. Vaalean beiget vaakalautaiset kulmakolonnit, jalusta 
erotettu varresta voimakkaalla listalla ja kapiteelilla. 

Betonikivijalka, muottilaudat vaakaan, maalattu vaalean 
ruskea.

6-ruutuiset puualumiini-ikkunat, kolmijako, yläruudut ne-
liömäiset. Selkeämuotoiset, litteät ikkunakehät, pienellä 
kolmiulotteisella koristeprofiililla vesilistan päissä.

Muotopeltikate, musta. Kulmikas sadevesikouru ja syök-
sytorvi, maalattu valkoinen.

MUUTOSVAIHEET 
 
1941 Laajennus ja uusi isompi kuisti 
1953 Pihasauna 
1975 Kuistin laajennus, märkätilat 
1989 Asuinrakennuksen julkisivun uudistus,  
 talousrakennus: autotalli, vaja ja aita. 
2007  Talousrakennus: katos, varasto ja halkovaja

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.

Muutospiirrokset 1.5.1941 O. Haukilahti. Raahen kaupungin rakennusvalvonta. 

Detaljipiirrokset julkisivuun, empiretyylin profiloidut yksityiskohdat. Piirtänyt Henry Virta-
nen 10.5.1989. Raahen kaupungin rakennusvalvonta. 
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JULKISIVU

 
KIVIJALKA

               
IKKUNAT

 

KATE

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaalean sini-
nen. Tumman siniset nurkkalaudat.

Vesivanerilla vuorattu, ruskea. Julkisivupinnasta ulkone-
va, päällä vesilauta, maalattu. 

Pystyjakoiset, 2-ruutuiset ikkunat, valkoiset puitteet. Ul-
lakolla matalat 2-ruutuiset vaakaikkunat. Tummansiniset 
yksinkertaiset ikkunakehät, vino pieni vesilista päällä.

Saumapeltikate, lumiesteet, maalattu tummanharmaa.

REIPONKATU 7 / SAARISTOKATU 20

1. kaupunginosa, kortteli 3, tontti 25
Asuintalo (SR) ja talousrakennuksia (SH), ajoittamaton, viimeistään1900-lu-
vun alkupuoliskolta.

Korkea, 2 kerrosta, symmetrinen. Mittasuhteissa ja ikkunoiden tyylissä 
jälleenrakennuskauden henkeä. 

MUUTOSVAIHEET 
 
1945 Korotus, kuistin laajennus ja tulisijan muutos 
1951 Ikkunamuutoskuvia 6-ruutuisesta 2-jakoisiin ikkunoihin. 
1954 Talousrakennuksen kuistilaajennus 
1956  Pihasauna 
1965 Ullakkolaajennus ja pihasauna 
1988 Perusparannus 
2006 Kuistin laajennus, märkätilat kuistille

Muutoslupapiirrukset O. Haukilahti 16.7.1945. Raahen kaupungin rakennusvalvonta. 

Ikkunamuutospiirrokset E. Aro 28.3.1951. Raahen kaupungin rakennusvalvonta. 

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020
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Ikkunamuutospiirrokset E. Aro 28.3.1951. Raahen kaupungin rakennusvalvonta. Saaristokadun rajautuu idässä Palokunnankatuun ja 1960-luvun lamellitaloihin. Valokuva Elina Turpeinen 2020.

Valokuva Hanna Turtinen, 2020.

Saaristokadun kulmasta pohjoiseen Reiponkatua. Valokuva Hanna Turtinen, 2020.
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KATUJULKISIVU 2020

Saaristokatu 19-1

KATUJULKISIVU 1971

Saaristokatu 19-1

KIRKKOKATU

KIRKKOKATU

REIPONKATU

REIPONKATU
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KAUPPAKATU

KAUPPAKATU

RANTAKATU

RANTAKATU
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KATUJULKISIVU 2020

Saaristokatu 19-13

2. kaupunginosa, kortteli 7 

KATUJULKISIVU 1971

Saaristokatu 19-13

2. kaupunginosa, kortteli 7 

REIPONKATU

REIPONKATU
Uusi katemateriaali ja aitaUusi aitaUudisrakennus
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KATUJULKISIVU 2020

Saaristokatu 19-13

2. kaupunginosa, kortteli 7 

KATUJULKISIVU 1971

Saaristokatu 19-13

2. kaupunginosa, kortteli 7 

REIPONKATU

REIPONKATU
Uusi katemateriaali ja aitaUusi aitaUudisrakennus
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KIRKKOKATU

KIRKKOKATU
Uusi katemateriaali ja aita, korotettu sokkeli Uusi katemateriaali Uusi katemateriaali
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SAARISTOKATU 17

2. kaupunginosa, kortteli 7, tontti 32
Asuintalo ja talousrakennuksia (SH), rakennettu 1800-l. alkupuoliskolla

Autenttinen luonne ja matala, 1-kerroksinen hahmo. Epäsymmetrinen 
aukotus. Empirelle luonteva yksinkertainen detaljointi, pienieleiset ikkuna-
kehät ja voimakkaat harkotetut kulmakolonnit. Julkisivu kallistuu yläosasta 
ulospäin kohti katua, katto paikoin notkollaan. Yksi Saaristokadun erityisiä 
matalia ja lyhytrunkoisimpia asuinrakennuksia.

JULKISIVU

             
KIVIJALKA

               

IKKUNAT 
 
 
 
 
KATE 

AITA 

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu luonnonval-
koinen. Vihreänharmaat vaakalautaiset kulmakolonnit, 
jalusta erotettu varresta hienostuneesti profiloidulla 
listalla ja kapiteelilla.  
 
Luonnonkivisokkeli betonoitu näkyviltä osin, betoni 
huonokuntoinen, välistä näkyy alkuperäistä kivijalkaa. 
Porrastaa ulospäin julkisivulinjasta, maalaamaton.

Pystyjakoiset, 6-ruutuiset puuikkunat, maalattu val-
koiseksi. Vihreänharmaat ikkunakehät, yksinkertaiset, 
pienipiirteiset ikkunakehät ohuella vesilistalla. Päädyssä 
ullakolla 4-ruutuinen ikkuna.

Kolmiorimahuopakate, musta. Pyöreät, autenttiset 
sadevesikouru ja syöksytorvet, maalaamaton. Paikoin 
ruostetta. 
Vaakalaudoitettu, maalattu valkoinen.

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.

Muutosvaiheita ei ole tiedossa saatavilla olleiden rakennuslupakuvien 
perusteella.
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SAARISTOKATU 15B

2. kaupunginosa, kortteli 7, tontti 31
Asuintalo (SR) ja talousrakennuksia (SH),  
rakennettu 1800-l. alkupuoliskolla.

Pienikokoinen ja väritykseltään sympaattinen talo.  Liki symmetrinen auko-
tus, runko ja katto ryhdikkäät, 1-kerroksinen. Sekoitus empireä; pienipiir-
teiset ikkunadetaljit ja voimakkaat kulmakolonnit sekä myöhemmin kun-
nostettua. Korotettu sokkeli tekee julksivusta tiiviin näköisen. Pihapiirille 
erityistä kadulle näkyvä, lyhytnurkkainen hirsinen piharakennus (SR) sävy 
sävyyn asuinrakennuksen kanssa.

JULKISIVU

KIVIJALKA

               
IKKUNAT

 

KATE

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaaleanpunai-
nen. Valkoiset leveät nurkkalaudat, kapiteelina ulospäin 
leveävä. 

Betonia, vaakamuottilaudoitus näkyy, maalattu tumman 
ruskea.

Pystyjako, 6-ruutuisen näköiseksi listoitettu. Valkoiset 
ikkunakehät ja hienostuneesti profiloitu palkkipääte. 
Ullakolla pienet 4-ruutuiset ikkunat.

Aaltoprofiloitu peltikate, harmaa. Nykyaikaiset pyöreät 
vesikouru ja syöksytorvi.

Muut sivun valokuvat Hanna Turtinen, 2020.

Valokuva Annika Taipale, 2020.

Muutosvaiheita ei ole tiedossa saatavilla olleiden rakennuslupakuvien 
perusteella.



8686 ELINA TURPEINEN | HANNA TURTINEN
38 ELINA TURPEINEN | HANNA TURTINEN

SAARISTOKATU 15

2. kaupunginosa, kortteli 7, tontti 31
Asuintalo (SR) ja talousrakennuksia (SH), rakennettu 1800-l. alkupuoliskol-
la.

Pienikokoinen, 1-kerroksinen talo. Selkeät empiredetaljit ja myöhemmin 
kunnostettuja osia. Liki symmetrinen aukotus, suora runko. Julkisivuväritys 
1800- ja 1900-lukujen vaihteen kertaustyylien mukainen, tummat detaljit 
ja vaaleampi seinäpinta. 

JULKISIVU

             
KIVIJALKA 
               
IKKUNAT

 

KATE

Kapea vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu 
vaalean keltaiseksi. Tumman punaiset harkotetut, isot 
kulmakolonnit, voimakkaasti profiloitu kapiteeli ja jako 
ikkunalinjan korkeudessa. 

Betonoitu, maalattu tumman harmaa.

Pystyjakoiset, 6-ruutuiset, puitteet valkoiset. Siro 
ikkunakehä ja profiloitu palkkipääte, maalattu tumman 
punainen.

Pystysaumattu peltikate ja lumiesteet, maalattu musta.  
Nykyaikaiset pyöreät vesikouru ja syöksytorvi. Katto-
kulma on viereisiä rakennuksia jyrkempi.

MUUTOSVAIHEET

Vuoden 1971 jälkeen kivijalka betonoitu, saumapeltikate jalkarännillä 
muutettu nykyaikaiseksi.

Valokuvat Hanna Turtinen 2020.
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SAARISTOKATU 13

2. kaupunginosa, kortteli 7, tontti 46
Asuintalo (SH) ja talousrakennus (SH), rakennusajankohta ei tiedossa, ei 
rakennuslupakuvia.

Autenttinen luonne ja matala, 1-kerroksinen hahmo. Epäsymmetrinen 
aukotus ja pilasteri. Empirelle luonteva yksinkertainen detaljointi, pienipiir-
teiset ikkunakehät ja voimakkaat harkotetut kulmakolonnit.

JULKISIVU 

             
KIVIJALKA

IKKUNAT 
 
 
KATE

Leveä vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaa-
lean keltainen. Valkoiset vaakapontatut kulmakolonnit 
ja pilasteri, jalkalista vaakaan.

Kivijalka myöhemmin betonoitu, maalattu harmaa.

Pystyjakoiset ikkunat, listoitettu yläosasta 4-ruutuisen 
näköiseksi. Juorupeili.  
 
Pystysaumapeltikate, lumiesteet, maalattu musta.  
2 punatiilipiippua.

MUUTOSVAIHEET

Vuoden 1971 jälkeen kivijalka betonoitu, kate muutettu nykyaikaiseksi. 
saumapeltikatteeksi.

Valokuvat Hanna Turtinen 2020.
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40 ELINA TURPEINEN | HANNA TURTINEN

SAARISTOKATU 13

2. kaupunginosa, kortteli 7, tontti 47

Vuoden 1971 katujulkisivussa tontilla on rakennus, mutta vuoden 1981 
tietojen mukaan se on palanut tai purettu. Nykyään tyhjä tontti, myynnissä.

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.

Katujulkisivupiirros 1971 jossa kulmatontin nykyään purettu rakennus (oikealla) on yhä olemassa, Saaristokadulle poikkeuksellinen aumakatto. Vasemman puoleinen rakennus yhä 
olemassa.
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Valokuva Hanna Turtinen, 2020.
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KATUJULKISIVU 2020

Saaristokatu 11-7 

2. kaupunginosa, kortteli 6

KATUJULKISIVU 1971

Saaristokatu 11-7

2. kaupunginosa, kortteli 6

KIRKKOKATU

KIRKKOKATU
Uudisrakennus 1990 Uusi katemateriaaliUudisrakennus 1981
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Uudisrakennus 1990 Uudisrakennus 1990

KAUPPAKATU

KAUPPAKATU
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KATUJULKISIVU 2020

Saaristokatu 11-7 

2. kaupunginosa, kortteli 6

KATUJULKISIVU 1971

Saaristokatu 11-7

2. kaupunginosa, kortteli 6

KIRKKOKATU

KIRKKOKATU
Uudisrakennus 1990 Uusi katemateriaaliUudisrakennus 1981

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 43ELINA TURPEINEN | HANNA TURTINEN

Uudisrakennus 1990 Uudisrakennus 1990

KAUPPAKATU

KAUPPAKATU
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SAARISTOKATU 11A / KIRKKOKATU 7

2. kaupunginosa, kortteli 6, tontti 25
Asuintalo (SH) ja talousrakennuksia, rakennettu 1981. Paikalla on aiemmin 
ollut Latomaan kauppa.

Nykyaikainen puutalo, epäsymmetrinen aukotus, 2 kerrosta. Korkea ja iso 
hahmo, yksityiskohdat suoralinjaisia ja tyyliteltyjä.
JULKISIVU

 
 
KIVIJALKA

               
IKKUNAT

 

 
KATE 
 
 
AITA

Vaakaponttilaudoitus ja ylempi seinäpaneeli pystylau-
doitusta, avosauma, maalattu vaalean keltainen. Valkoi-
set kulmalaudat ja seinäpintojen jako.

Betonikivijalka, valkoinen rouhepinta, aukotuksen 
vieressä sileä ja maalaamaton.

Pystyjakoiset, 6-ruutuiset ikkunat, tumman ruskeat 
puitteet. Ullakolla neliöruutuiset. Valkoiset, suoralin-
jaiset, yksinekertaiset ikkunakehät. Portaikon ikkuna 3 
neliöruutua päällekkäin. Juorupeili.

Pystysaumapeltikate, maalattu. Kulmikkaat sadevesi-
kouru ja syöksytorvet, maalattu valkoinen.

Vaakalaudoitettu, maalattu vaalean keltainen, portti.

MUUTOSVAIHEET 
 
1951  Liiketilan muutosehdotus 
1956  Liiketilalaajennus 
1957  Osan purku 
1969  Kesko oy rakennustoimisto, liiketilapiirrokset luonnos 4.3.  
 ja 14.4.1969  
1981  Uudisrakennus, asuintalo

Liiketilan pääpiirrokset, julkisivut. 14.4.1969. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.

Liiketilan muutospiirrokset hyväksytty 18.6.1951 Raahen 
kaupungin rakennusvalvonta.

Valokuvat Hanna Turtinen 2020.

Liiketilan katujulkisivu Kirkkokadulle päin 1969. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.
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MUUTOSVAIHEET  
1938  Pesu- ja leivintuparakennus,  purku ja uudisrakennus 
1945  Uusi tulisija, liesi 
1951  Piharakennus, korotus (purettu) 
1990  Purku ja uudisrakennus 
2007  Laajennus, kuistin osalta korotus ja kattomuutos

SAARISTOKATU 9B

2. kaupunginosa, kortteli 6, tontti 26b
Asuintalo (SR) ja talousrakennuksia, rakennettu 1990.

Nykyaikainen puutalo, symmetrinen ja iso aukotus, 2 kerrosta. Korkea 
hahmo. 

JULKISIVU

 
 
KIVIJALKA

               
IKKUNAT

  
KATE

 
 
 
AITA

Vaakaponttilaudoitus ja ylempi seinäpaneeli pystylau-
doitusta, avosauma, maalattu vaalean punainen. Valkoi-
set kulmalaudat ja seinäpintojen jako.

Sileäksi rapattu, maalattu tumman ruskea. Leveä val-
koinen, metallinen vesipelti jalkalistana.

Pystyjakoiset 2-ruutuiset puualumiini-ikkunat, 6-ruu-
tuisen näköiseksi koristelistoitettu.

Tiilikatto, aaltomuoto, musta. Räystäslaudoitus imitoi 
katkaistua päätykolmiota, maalattu valkoinen. Pyöreät, 
metalliset sadevesikouru ja syöksytorvi, maalattu 
valkoinen.

Harvalauta-aita ja portti pihan puoleisella seinälinjalla, 
maalattu vaalean ruskea, mustat helat. Kadulta avoin 
asfaltoitu pihatie. 

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.

Pesu- ja leivintupapiirustukset. Pekka Kainulainen, rakennusmestari, 17.10.1938. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.
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SAARISTOKATU 9A

2. kaupunginosa, kortteli 6, tontti 26a
Asuintalo (SR) ja talousrakennuksia, rakennusajankohta ajoittamaton, 
viimeistään 1900-l. alkupuolella. 
 
Hieman epäsymmetrinen aukotus, 1 kerroksinen, matala kivijalka ja paino-
piste ylhäällä ikkunoiden osalta. Autenttinen, hienostunut ja  pienipiirtei-
nen empiredetaljointi. Saaristokadun erityisiä matalia ja lyhytrunkoisimpia 
asuinrakennuksia.

JULKISIVU

             
KIVIJALKA

               
IKKUNAT 

KATE 
 
AITA

Vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaalean kel-
tainen. Valkoiset kevyet kulmakolonnit, matala jalusta 
vaakalaudoitusta, jonka päällä yksinkertainen vaakalista 
ja monitasoinen kolmiulotteinen kapiteeli ja jalkalista.

Luonnonkivijalka, lohkopinta, säännöllisen muotoiset 
harkot, tumma väri.

T-jakoiset puuikkunat, sievä kerrattu, profiloitu palkki-
pääte ja sirot ikkunakehät, maalattu valkoinen. 
 
Kolmiorimahuopakate, musta, paikoin sammaloitunut. 

Vaakaponttilaudoitusta, maalattu vaalean keltainen, 
valkoinen vesilista päällä.

MUUTOSVAIHEET  
 
1940  Laajennus ja kuistimuutos 
1979  Peruskorjaus, laajennus ja piharakennus

Valokuvat Hanna Turtinen ja Elina Turpeinen, 2020.

Muutospiirrokset O. Haukilahti 9.9.1940. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.
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MUUTOSVAIHEET 
 
1939  Asuinrakennuksen purku ja laajennus 
1958  Talousrakennuksen purku ja uudisrakennus 
1968  Kuistilaajennus 
1984  Kadunvarsirakennuksen purkulupa 
1990  Uudisrakennukset, autokatos 
2006  Parvekelasitus ja takka

SAARISTOKATU 7A & 7B

2. kaupunginosa, kortteli 6, tontti 35 
As. Oy Raahen Åkerblom  
Asuinrakennus ja autokatos, kadunvarren talousrakennus (SH) 1990 
suunnittelija arkkitehti Heli Kittilä. 

Korkea ja iso, nykyaikainen 2-kerroksinen puutalo. Erottuu isona hahmona 
katukuvasta, keskellä muuta isompaa aukotusta ja sen yllä poikkeama 
räystäslinjassa.

JULKISIVU

 
 
KIVIJALKA

               
IKKUNAT

  

KATE

Vaakaponttilaudoitus ja ylempi seinäpaneeli pystylau-
doitusta, avosauma, maalattu vaalean harmaa. Valkoiset 
kulmalaudat ja seinäpintojen jako.

Betonikivijalka, sileäksi rapattu, maalattu harmaa. Kella-
rin ikkuna-aukotusta.

Pystyjakoiset puualumiini-ikkunat, vaakajako keskilin-
jassa. Yksinkertaiset ikkunakehät, ja kevyt palkkipääte, 
maalattu valkoinen. Valelunetti-ikkuna päädyssä ullakolla. 
3 valkoista juorupeiliä.

Saumapeltikate, musta. Lumiesteet räystäällä, maalaama-
ton. Kulmikas sadevesikouru ja syöksytorvi, valkoinen.

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.
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Kuistilaajennus 29.4.1968. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.

Talousrakennusehdotus 6.6.1958. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.Laajennuspiirustukset O. Haukilahti 29.5.1939. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.
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Valokuva Hanna Turtinen, 2020.
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SAARISTOKATU 7 / KAUPPAKATU 10

2. kaupunginosa, kortteli 6, tontti 14
Ruohosen talo. Asuintalo (SR) ja talousrakennuksia (SH), vanhimmat osat 
rakennettu 1808, uusimmat 1970-luku.

Korkea ja ryhdikäs hahmo, 1 kerros ja holvikellari. Ikkunat korkealla, 
komeat empiredetaljit, harkotetut kulmakolonnit ja koristeellinen, ker-
rattu räystäslinja. Useita vanhoja talousrakennuksia, joita ollut syytingillä 
ja vuokrattu seminaarilaisille. Talousrakennuksilla pitkä Saaristokadun 
puoleinen umpinainen seinä. Poikkeuksellisen koristeellinen Saaristokadun 
asuinrakennus. 

JULKISIVU

 

             
KIVIJALKA 

 

IKKUNAT

 
KATE

Leveä vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu voima-
kas keltainen, Valkoiset, voimakkaasti harkotetut kulma-
kolonnit, hieman ulospäin levenevä jalusta ja profiloidut 
kapiteelit. Jalkalista vaakaan, myös ikkunalinjan alla 
vaakalista. 

Isoja, epäsäännöllisen muotoisia lohkopintaisia luonnon-
kiviharkkoja, tummaa kiveä ja vaalea saumaus. Betonilla 
korjattu, lautamuottipinta. 
 

Pystyjakoiset, 6-ruutuset puuikkunat. Valkoiset ikkuna-
kehät ja profiloitu palkkipääte. Juorupeilit. 
 
Saumapeltikate ja lumiesteet, musta. Pyöreä sadeve-
sikouru ja syöksytorvet. Profiloitu karniisilistakerros 
räystään alla myös päädyssä. Kaksi piippua.

MUUTOSVAIHEET

1926 Tulisija talousrakennukseen 
1978  Varaston muutos makuuhuoneeksi

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.

Hyväksytty tulisijan piirustukset, piirtänyt Johan Nummela 26.7.1926.  
Raahen maistraatin arkisto.
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Valokuva Elina Turpeinen, 2020.

Valokuva Elina Turpeinen, 2020
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KAUPPAKATU

KAUPPAKATU

KATUJULKISIVU 2020

Saaristokatu 5-1 

2. kaupunginosa, kortteli 5

KATUJULKISIVU 1971

Saaristokatu 5-1

2. kaupunginosa, kortteli 5

Uudisrakennus ja aita 1989 Uudisrakennus 1971 Aita 1972
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KAUPPAKATU

KAUPPAKATU

KATUJULKISIVU 2020

Saaristokatu 5-1 

2. kaupunginosa, kortteli 5

KATUJULKISIVU 1971

Saaristokatu 5-1

2. kaupunginosa, kortteli 5

Uudisrakennus ja aita 1989 Uudisrakennus 1971 Aita 1972

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 53ELINA TURPEINEN | HANNA TURTINEN

RANTAKATU

RANTAKATU

Laajennus 1990 Uudisrakennus 2010 Uudisrakennus 2010
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SAARISTOKATU 5 / KAUPPAKATU 11

2. kaupunginosa, kortteli 5, tontti 16
Asuintalo ja talousrakennuksia, Kauppakadun puoli rakennettu 1822,  
Saaristokadun puolen laajennus ja aita 1989. 
 
Kauppakadun puolella 1-kerroksinen korttelin kulmarakennus, hienos-
tuneet empiredetaljit ja näyttävät kulmakolonnit ja pilasterit.  Painaumia 
räystäslinjassa. Saaristokadun puolella uudempi laajennus yksinkertaisilla 
detaljeilla, jossa hyvin kadulle sopeutuvat mittasuhteet.

Pseudovinkkelikulma ja umpiseinä muodostavat yhtenäisen, autenttisen 
kokonaisuuden Kauppakadun kulmaan vastapäisen rakennuksen kanssa.

JULKISIVU

             
KIVIJALKA 
            
IKKUNAT

 

KATE

Leveä vaakaponttilaudoitus, avosauma, maalattu vaa-
lean vihertävän harmaa. Valkoiset isot kulmakolonnit 
ja pilasterit karniisilistaan asti, kapea jalkalista. Matalat 
jalustat erotettu profiililistalla. 

Lohkokivi, vain vähän näkyvissä Kauppakadun puolella. 
 
4-ruutuiset puuikkunat, neliömäiset yläruudut. Yksin-
kertainen ikkunakehä, palkkipääte profiloitu ja hienos-
tunut. Ikkunalasin pinta syvällä karmissa, koska hirsien 
ja ulkovuorauksen välissä pyöreitä kuusenrankoja 
pystyssä lisäeristeenä.*

Kolmiorimahuopakate, musta, räystäs aaltoilee.

MUUTOSVAIHEET 
1966  purkulupa Saaristokadun puoleiselle  
 rakennusosalle ja talousrakennukselle 
1989  Kauppakadun puolelle laajennus ja aita 
 
Kauppakadun puolella suojelumerkintä SH vuoden 1981 aineistossa, vuo-
sien 1998 ja 2001 aineistoissa merkintää ei enää ole. Purkulupa, 1966.  Raahen kaupungin rakennusvalvonta.

Valokuvat Hanna Turtinen 2020
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MUUTOSVAIHEET 
 
1966  Purkulupa Saaristokadun puoleiselle rakennusosalle ja     
 talousrakennukselle 
1971 Uusi asuinrakennus, katto toteutettu alkuperäisistä piirustuksista  
 poiketen satulakattona 
1972  Aita 
2005 Kattomuutos, aurinkokeräimet sisäpihan puolelle Lupapiirustus, toteuttamaton tasakatto, 1971. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.

SAARISTOKATU 5

2. kaupunginosa, kortteli 5, tontti 16
Asuintalo 1971 ja vanhempia talousrakennuksia, aitta (SH), asuinrakennuk-
sen on suunnitellut arkkitehti Ahti Korhonen*.

Matala, leveä, kattopainoinen hahmo ja keskitetty yläikkunanauha. Katok-
seksi sisäänvedetty sisäänkäynti. 1-kerroksinen, kadun yleisestä hengestä 
1970-luvun ajan mukaisella ilmeellä erottuva. Mittasuhteet asettuu hyvin 
vanhan rakennuskannan räystäslinjaan. 
 
Erityispiirre sisäänvedetty kulma, jossa sisäänkäynti ja autokatos.

Tiilivuoraus, puolen kiven limitys, monisävyinen keltai-
nen tiili, saumaus tumman ruskea.  Yläpohjan korkeu-
den osalta pystyponttilaudoitus, tummanruskea.  
 
Betonia, vaakalautamuotin jäljet, muuten sileä pinta, 
maalattu ruskea. 
 
Yksiruutuiset isot ikkunat ja vaaka-ikkunat ylhäällä 
räystään alla, ruskeat karmit ja puitteet.

Huopakate, tumma. 

Vaakaan harva lomalaudoitus, maalattu ruskea. 

JULKISIVU

 
 
KIVIJALKA     
         

IKKUNAT

  
KATE 
 
AITA

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.
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SAARISTOKATU 3

2. kaupunginosa, kortteli 5, tontti 13b
Asuintalo (SR) ja talousrakennuksia, rakennettu 1800-luvun loppupuolella. 

Vähäeleinen ja pienipiirteinen, 2-kerroksinen talo. Saaristokadun matalia ja 
lyhytrunkoisimpia asuinrakennuksia.

Vaakaponttilaudoitus, maalattu vaalean keltainen.   
Kapeat nurkkalaudat ja ohut jalkalista, maalattu valkoi-
seksi. 

Luonnonkiviharkot, epäsäännöllisen muotoiset ja 
kokoiset. 

Pystyjaolliset puualumiini-ikkunat, koristelistoin 
näyttää 6-ruutuisilta. Yksinkertaiset, kapeat pielilistat. 
Valkoiseksi maalatut karmit, pielet ja vesipelti. 

Kolmiorima huopakate, tumman harmaa.  
Sadevesikouru ja syöksytorvi pyöreät, teolliset, maalat-
tu valkoinen.  

JULKISIVU

  

KIVIJALKA

IKKUNAT

  
 
KATE

MUUTOSVAIHEET

1955  Saunan muutos 
1958 Korotus ja kuistin laajennus 
1982 Kuistin märkätilamuutos 
1995  Aita tontin rajalle korttelin sisällä

Valokuvat Elina Turpeinen ja Hanna Turtinen 2020

Korotus- ja kuistimuutospiirustukset, J. Alatalo, 17.5.1958.  Raahen kaupungin rakennus-
valvonta.

Kuistimuutospiirustus, julkisivu etelään, E. H. 24.10.1982. Raahen kaupungin rakennusval-
vonta.



105105451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020 ELINA TURPEINEN | HANNA TURTINEN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 57ELINA TURPEINEN | HANNA TURTINEN

MUUTOSVAIHEET

1970  Uusi pihasauna, siirrettävä malli 
1990  Asuinrakennuksen laajennus ja muutos 
1997 Uusi piharakennus

SAARISTOKATU 3

2. kaupunginosa, kortteli 5, tontti 13a
Asuintalo (SR) ja talousrakennuksia (SH), rakennettu 1800-luvun loppu-
puolella ja 1900-luvulla laajennuksia ja useita muutoksia talousrakennuk-
siin.  
 
Pieni 2-kerroksinen rakennus, jossa koristeelliset, hienostuneet yksityis-
kohdat ja näyttävät piirteet, luonteva osa katukuvaa. Sisäpihan laajennukset 
ja kadulle näkyvä kuisti asettuvat uudempina luontevaksi osaksi kokonai-
suutta. Saaristokadun matalia ja lyhytrunkoisimpia asuinrakennuksia.

Vaakaponttilaudoitus, maalattu vaalean sininen.  
Valkoiset kulmakolonnit, valkoinen maalattu kapea 
jalkalista.

Säännöllisen muotoiset isot kiviharkot, tasainen pinta, 
väri tumman harmaa ja harmaa. Kellarin luukkujen 
kamanakivien nurkat jiiriissä.

T-jakoiset puuikkunat, palkkipääte ja ikkunakehät sirot 
koristeaiheet, valkoiseksi maalattu. Laajennusosassa 
pystyjakoiset ikkunat, yläosassa koristelista. Ullakko 
3-ruutuiset vaaka-ikkunat. 

Saumattu peltikate, maalaamaton. Jalkaränni, vanhat 
pyöreät syöksytorvet, maalaamaton. Kuistin katolla 
kulmikas vesikouru ja syöksytorvi.

JULKISIVU

  

KIVIJALKA

             

IKKUNAT

  
 
 
KATE 
 
 

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.
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SAARISTOKATU 1 / RANTAKATU 20

2. kaupunginosa, kortteli 5, tontti 1
Asuintalo (SR) ja autokatos, uudisrakennukset 2010. 

Uusi ja ryhdikäs, 2-kerroksinen talo Rantakadulle viettävällä tontilla, jonka 
räystäslinja yhtenevä naapureihin. Aidoissa leikkisyyttä; okulus-ikkuna 
Rantakadulle ja merellinen, kadun historiallisesta hengestä poikkeava, aidan 
yläosan muotoilu Saaristokadun puolella. 

Vaakaponttilaudoitus, maalattu syvän keltainen.   
Valkoiset nurkkalaudat, valkoinen maalattu suojapelli-
tys jalkalistana.

Porakiviverhous, säännöllisen muoto, punertavan har-
maa. Viimeistelyt ja saumaus kesken, harkkoperustus 
näkyy. 

Pystyjaolliset puualumiini-ikkunat, koristelistoin näyt-
tää 6-ruutuisilta. Yksinkertaiset, kapeat pielilistat. Val-
koiseksi maalatut karmit, pielet ja vesipelti. Juorupeili.

Kolmiorima huopakate, tumman harmaa.  
Sadevesikouru ja syöksytorvi pyöreät, teolliset, maalat-
tu valkoinen.  

JULKISIVU

  

KIVIJALKA

             

IKKUNAT

  
 
KATE 
 
 
 Ehdotus rakennus- ja ulkonäkömuutoksesta, päiväämätön. Raahen maistraatin arkisto.

Tontin asema-/lisärakennuspiirustus, Johan Nummela, 1926. Raahen maistraatin arkisto.

Katujulkisivu Saaristokadulle, missä§ näkyy 1800-luvun rakennukset. 1971, Raahen 
Kaupunginarkisto.

Valokuvat Hanna Turtinen, 2020.

MUUTOSVAIHEET 
 
 Korotuslupakuvat, päiväämätön, mahdollisesti 1900-l. alku 
1926 Lisärakennuspiirustukset, kuisti 
1982 Purkulupa 
2010 Uudisrakennukset, asuinrakennus ja autokatos
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Valokuva Hanna Turtinen, 2020.Valokuva Özlem Özer-Kemppainen, 2020.

INVENTOINNIN LÄHTEET 

Raahen kaupungin rakennusvalvonnan lupakuvat, maistraatin arkisto, kaavoituksen aineistot ja kaupunginarkiston valokuvat.

*Raahen Vanhan kaupungin asemakaavaa varten tehtävän rakennuskohdeinventoinnin muistiinpanot 2020. Inventoija Minttu Kervinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka.

Teemu Mökkönen. Raahe - Brahestad. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Museovirasto, Rakennushistorian osasto, 2001.
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ARVOTTAMISKRITEERIT

EDUSTAVUUS,  TYYPILLISYYS,  HARVINAISUUS 
HISTORIALLINEN MERKITYS 
YHTENÄISYYS,  KERROKSISUUS 
ALKUPERÄISYYS,  SÄILYNEISYYS 

SAARISTOKADUSTA

Vanha Raahe on historiallinen puukaupunki jossa Saaristokatu sijaitsee 
Katinhännän alueella. Tosin Katinhännän rajoista on erimielisyyttä. Saa-
ristokatu kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön (RKY2009) osana Vanhaa Raahea. Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuuriympäristön päivitysinventoinnissa vuonna 2015 (MRKY2015) 
Saaristokatu on arvotettu edustavan rakennushistoriallisia arvoja (R), 
historiallisia arvoja (H) sekä maisema- ja ympäristöhistoriallisia arvoja 
(M). Näiden lisäksi vuonna 1993 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistori-
allisesti merkittävien kohteiden yhteydessä Saaristokadulla on arvioitu 
olevan arvoa maisemakokonaisuutena (MK). Saaristokadulla on useita 
asemakaavassa suojeltuja rakennuksia SR- ja SH-merkinnöillä. 6 korttelin 
alueella kahdella kolmasosalla kadunvarsirakennuksista on SR-merkintä ja 
neljäsosalla SH-merkintä. Näihin liittyvillä tonteilla on yhteensä 17 erilaista 
talousrakennusta joilla on SH-merkintä.

Saaristokatu on vanha merimieskatu ja se sijaitsee Vanhan Raahen poh-
joisosassa. Asukkaat olivat silloin työväestoä, merimiehiä ja käsityöläisiä.  
Ensimmäisen kerran Saaristokatu näkyy kaupungin asemakaavakartassa 
vuonna 1750. Todennäköisesti tontteja on ollut tällä alueella viimeistään 
jo 1680-luvulla, vaikka vuoden 1659 perspektiivipiirustuksessa ei vielä ole 
tonttialuetta Saaristokadulle asti. Vuonna 1808 asemakaava on laajentunut 
kattamaan koko Kirkkokadun ja Kauppakadun väliset korttelit Saaristoka-
dulla. Vuoden 1810 kaupunkipalo ei yltänyt Saaristokadulle asti. Kuitenkin 

paloturvallisuustavoitteiden mukaisesti ja osana uudelleenrakentamista 
laitakaupungin tontit, mukaanlukien Saaristokadun, olivat keskikaupunkia 
pienempiä ja niiden rakennukset määräyksen mukaan yksikerroksisia. Raa-
hen ja Saaristokadun yksikerroksisuus poikkeaa 1700-luvun tyypillisestä 
kaksikerroksisesta rakentamisesta.  

Asemakaavojen ja varhaisimpien tonttien rajoja mukaillen Museoviraston 
määrittelemä kiinteä muinaisjäännösalue kattaa koko Saaristokadun Ran-
takadun ja Kauppakadun välissä, sekä sitä seuraavista kortteleista puolet 
Kauppakadun ja Kirkkokadun välillä. Useilla Saaristokadun alkupään ton-
teilla ja niiden piha-alueilla on todennäköisesti hyvin säilyneitä arkeologisia 
kerrostumia.

Topografisesti Saaristokadun tonteilla on voimakkaitakin korkeuseroja, 
erityisesti Saaristokadun ja Kirkkokadun risteyksen läpi leikaten viistosti 
luoteesta kaakkoon. Kaikkiaan Saaristokatu on keskivaiheiltaan korkeam-
malla merenpinnasta kuin kadun päätteet Rantakadulla ja Palokunnanka-
dulla. Saaristokatu päättyy lännessä Rantakatuun, sen viereiseen vihera-
lueeseen ja mereen.

Saaristokadun rakennuskantaa on ajoitettu ja vanhimmat niistä on raken-
nettu vuosina 1810—1860. On viitteitä, että myös tätä vanhempaa raken-
nuskannan osia on hyvin vähäisissä määrin säilynyt. Alunperin talot ovat 
olleet puisia yksikerroksisia ja 1—2 huoneisia, joita on ajan myötä laajen-
nettu, pidennetty ja korotettu. 

Ajan saatossa muutoksia on tapahtunut paljon, mutta pääosin vanha 
rakennuskanta on pysynyt hengeltään ja mittasuhteiltaan yhtenäisenä ja 
enintään 2-kerroksisena. Vanhassa Raahessa ja myös Saaristokadulla on 
erityistä se, että siellä on säilynyt yhtenä kolmesta kaupungista Suomessa 
1600-luvun katutilaa vastaava rakenne, eli leveä korttelirakenne ja matala 
katutila tiiviillä katuseinämällä, vaikka itse rakennukset ovatkin uudempia. 

Tämän on mahdollistanut mm. se, että katuja ei ole paloturvallisuuden 
takia ajalle tyypilliseen tapaan levennetty.

Myös uudempi rakennuskanta on pääosin puurakenteista ja luonteeltaan 
vanhaan rakennuskantaan sopeutuvaa. Kadun korkeusvaihtelut mah-
dollistavat sen, että myös 2-kerroksisten rakennusten räystäslinja pysyy 
yhtenevänä matalampien kanssa. Edelleen Saaristokadun rakennukset ovat 
asuinkäytössä. Saaristokadun ja Kauppakadun kulmassa on ollut Latomaan 
kauppa, mutta tilalla on nykyään asuinrakennus.

RAKENNUSTAITEELLISET ARVOT 

Saaristokadun rakennuksilla on yhteisiä piirteitä, kuten katuun rajautumi-
nen ja pääosin pienimittakaavainen asuinrakentaminen. Yhtä poikkeusta 
lukuunottamatta sisäänkäynti asuinrakennuksiin on edelleen pihan puo-
lelta, tämä on tyypillinen ja puukaupungin rakennustapaa edustava piirre 
1600-luvulta alkaen. Alkuperäistä, matalan katutilan luonnetta pitäisi myös 
pyrkiä säilyttämään erityisesti 1-kerroksisilla kadunvarsirakennuksilla ilman 
ullakkoa.

Kadulle on ominaista luonnollinen rakennuskannan monimuotoisuus esi-
merkiksi mitoituksen ja värityksen mukaan ja jokaisella tontilla omat omi-
naispiirteensä talousrakennusten suhteen. Muutoksia on tehty enimmäk-
seen sisäpihojen puolella rakentamalla esimerkiksi laajennuksia ja kuisteja, 
mutta katujulkisivu on pysynyt melko yhtenäisenä ja hallittuna. Tontteja ei 
ole rakennettu pihojen puolelta yhtä tiiviisti täyteen talousrakennuksilla 
kuten eteläisemmissä osissa Vanhaa Raahea.  

Rakennustyyli Vanhassa Raahessa on yleisesti yksinkertaista, vähäeleistä 
puukaupungin empireä ja se korostuu erityisesti Saaristokadulla, mikä on 
ollut alkujaan vähävaraisen väestön itselleen rakentama alue. Alkuperäisiä 
rakennusmestareita tai suunnittelijoita ei ole juurikaan tiedossa. Saaris-

Saaristokatua 1920-luvulla. Kuva Samuli Paulaharju.Näkymä Rantakadulta Saaristokadulle, 2020. Kuva Hanna Turtinen.
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hyvin ylläpidettyjä. Ajallinen kerroksellisuus kertoo myös siitä, että kadulla 
asutaan ja eletään, mikä on aiheuttanut muutostarvetta rakennuksiin ja 
pihapiireihin. Kerroksellisuus näkyy voimakkaasti lisääntyen kohti kadun 
itäpäätä, jossa viimeisessä korttelissa on myös lamellitaloja 1960-luvulta, 
nämä talot eivät kuuluneet tämän inventoinnin piiriin.

Saaristokadun ilmeelle tärkeitä ovat rakennusten välissä sijaitsevat aidat ja 
portit, jotka rajaavat katutilaa. Alkuperäisiä aitoja ja portteja ei ole säilynyt 
ja nykyisten aitojen ja porttien tyyli/ilme kadulla on melko kirjavaa. 

Saaristokadun ilme on muuttunut myös autoistumisen seurauksena. Vielä 
1960-luvulla katu oli sorapintainen. Saaristokadulla on kaksisuuntainen 
ajoliikenne ja autot tarvitsevat myös säilytystilan. Autoja pidetään kadun 
varressa parkissa ja esimerkiksi rakennusten väleissä tai sisäpihoille ra-
kennetuissa autokatoksissa. Autoilla ja niiden säilytyksellä on merkittävä 
vaikutus katukuvaan/katunäkymään. Saaristokatu myös rajoittuu päistään 
kahteen kokoojakatuun joilla on rauhallista Saaristokatua vilkkaampi ajolii-
kenne. 

Katujen rakentaminen ja korjaaminen on nostanut myös tienpintaa huo-
mattavasti. Se yhdistettynä rakennusten painumiseen pehmeässä maape-
rässä, on aiheuttanut jo muutoksia rakennusten katujulkisivuihin ja mit-
tasuhteisiin. Paikoin rakennusten kivijalan tai sokkelin korko on enää vain 
pieni osa alkuperäisestä.

Tällä hetkellä Saaristokadun ilmeen ja hengen säilymiselle uhkaa aiheut-
tavat vanhan rakennuskannan purkaminen ja tonteille osoitetut suuret 
rakennusoikeudet. Tällä hetkellä alkuperäistä rakennuskantaa ei olisi suo-
tavaa menettää yhtään enempää, kadun yhtenäisyyden säilymisen kannalta. 
Osaltaan kerroksellisuus myös korostaa vanhojen ja autenttisten raken-
nusten erityistä roolia Saaristokadulla sekä ohjaa huomaamaan eheiden 
piirteiden merkityksen.

vuja vertaillessa vuosilta 1971 ja 2020. Saaristokadulla erityistä on Vanhan 
Raahen ainoa kadulle päin rajautuva rakennuksen pääty, jonka detaljoinnis-
sa on jugendin tyylipiirteitä. Jugendpiirteitä on kaikkiaan Vanhassa Raahes-
sa vähän.

HISTORIALLISET ARVOT JA SÄILYNEISYYS

Saaristokadun ja Rantakadun kulmasta löytyy kulttuurihistoriallisesti 
merkittävä talo, jossa on yhä säilynyt huone, missä Samuli Paulaharju on 
työskennellyt ja kirjoittanut kesällä 1923 teostaan Wanha Raahe, joka on 
julkaistu vuonna 1925. Paulaharju on kerännyt suomalaisia kansanperintei-
tä talteen ympäri Suomen.

Säilyneisyyden kannalta tarkasteltaessa uusi rakennuskanta on muuttanut 
Saaristokadun ilmettä paikoin huomattavastikin alkuperäisestä hengestä. 
Hahmoltaan ja mittakaavaltaan uudisrakentaminen istuu Saaristokadun 
ympäristöön kuitenkin sopeutuvasti. Vanhemman rakennuskannan alkupe-
räinen arkkitehtuuri on pääsääntöisesti edelleen hyvin havaittavissa, vaikka 
pieniä muutoksia on ajan saatossa tapahtunutkin. Saaristokadun ilmeestä 
on kuitenkin hyvin erotettavissa, mikä on vanhaa ja mikä uutta. Vanhoissa 
rakennuksissa on nähtävissä ajan patinaa ja esimerkiksi painumia ja muita 
muutoksia rakennusten rungoissa. Tämä kuitenkin kertoo vain rakennus-
ten olleen paikalla jo pitkään. Toisaalta Saaristokadulla on myös pari melko 
huonokuntoistakin rakennusta, joita ei toivoisi kuitenkaan häviävän. Niiden 
merkitys Saaristokadun hengessä ja katukuvassa on tärkeä. 

Saaristokadultakin on purettu alkuperäisiä rakennuksia ja rakennettu 
uutta jo huomattavan paljon, millä on suuri vaikutus kadun ilmeeseen ja 
säilyneisyyteen. Uudisrakennukset edustavat pääsääntöisesti perinteisen 
puurakentamisen tyyliä, mutta niissä on nähtävissä nykyajan rakentamisen 
vaikutus esimerkiksi teknisissä ratkaisuissa, yksityiskohdissa ja materi-
aaleissa. Kadun uudisrakennukset sinänsä ovat pääosin hyväkuntoisia ja 

Kauppakatu

Kirkkokatu

Kauppakatu

tokadun rakennuksissa tyypillistä on yksinkertaiset muodot ja rakenteet 
sekä tyypillinen kattomuoto on harjakatto.

Tyypillisiä ovat esimerkiksi leveä vaakalaudoitus sekä nurkkaharkotus- tai 
pilasterit. Vanhimpien rakennusten kulmakolonnit ovat joko kivirakenta-
mista jäljitteleviä harkkotettuja tai pylväsjärjestelmän mukaelmia, jolloin 
niissä erottuu yksityiskohtina jalusta, varsi ja kapiteeli. Uudemmassa ra-
kennuskannassa tämä yksityiskohta on yleensä yksinkertainen nurkkalauta 
ilman kapiteelin tai jalustan erottavaa detaljointia.

Värityksessä on yhä nähtävissä empirelle tyypillistä vaaleutta, esimer-
kiksi vaaleankeltaista pääväriä yhdistettynä valkeisiin yksityiskohtiin. 
1870—1880-luvuilla alkoi yleisesti erkaantuminen empirestä väreissä ja 
yksityiskohdissa ja se on nähtävissä myös Saaristokadulla. Vaikka uusrenes-
sanssin runsaus ei näy yksityiskohdissa, niin väritys kehittyi sen hengessä 
tummemmaksi, esim. voimakasta keltamultaa, punertavaa terrakottaa ja 
ruskeaa umbraa niin, että listoitukset ja yksityiskohdat olivat seinäpintaa 
tummempia.  

Empiren hienostuneiden, höyläämällä profiloitujen yksityiskohtien sijaan 
suosituiksi tulivat nikkarityyli, muotoon sahaamalla tai poraamalla tehdyt 
koristeet, jotka seinän pääväriä tummempana korostuvat entisestään. Saa-
ristokadulla nikkarityylikin on hyvin pelkistettyä ja yksinkertaista. Näiden 
molempien vaiheiden yhdistelmiä ja sekoituksia on myös Saaristokadul-
la, mikä tekeekin siitä monipuolisen ja havainnollistavan esityksen myös 
1800-luvun lopun värimaailmaan ja tyylipiirteisiin. Kadulla on nykyään 
rakennuksia monissa väreissä kerrostuneena myös myöhemmiltä ajanjak-
soilta, joka luo osaltaan Saaristokadulle sekä Vanhalle Raahelle ominaisen, 
jopa leikkisän ilmeen. 

Tyylipiirteiden moninaisuus on ajan myötä kasvanut myös vanhan raken-
nuskannan osalta. Näitä muutoksia on nähtävissä esimerkiksi katujulkisi-

Ilmakuva Katinhäntä 1930-luvun alkupuoli. Raahen kaupungin arkisto.Ilmakuva kaakkoon 1930-luvun alkupuoli. Raahen kaupungin arkisto.

Rantakatu
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RAKENNUSAJANKOHTA

RAKENNUSTEN LUONNE

EHEÄ   Rakennuksen tyylipiirteet, mittakaava, materiaalit ja värit ovat alkuperäisiä tai sen kaltaisia  
  ja Saaristokadun hengen ja luonteen mukaisia. Muutokset luontevia, ajalle tyypillisiä ja  
  alkuperäistä ilmettä kunnioittavia.

SOPEUTUVA  Rakennuksen tyylipiirteet, mittakaava, materiaalit ja värit ovat Saaristokadun luonteeseen   
  hyvin sopeutuvia. 

MUKAILEVA  Puurakentamisen tyylipiirteitä, mutta mittakaava, materiaalit tai värit alkuperäisestä hengestä  
  poikkeavia. 

POIKKEAVA  Tyylipiirteet, mittakaava tai materiaalit ovat alkuperäisestä Saaristokadun hengestä poikkeavia. 

EHEÄ 
 
SOPEUTUVA 
 
MUKAILEVA 
 
POIKKEAVA

ENNEN 1810 
 
1810–1860 
 
1861–1899 
 
1900–1949 
 
1950–1999 
 
2000– 
 
AJOITTAMATON 
 

Alue ei näy vielä vuoden 1659 perspektiivipiirroksessa. Todennäköisesti tontit ovat olleet 
osa rakennettua kaupunkialuetta vuoteen 1680 mennessä.  Vuoden 1750 kartassa raken-
nettua aluetta.

Kuuluu vuoden 1651 ensimmäisessä asemakaavassa korttelialueisiin, vaikka rakennettu 
alue ei ulottunut vielä 1650-luvulla tänne asti. Todennäköisesti tontit ovat olleet osa 
rakennettua kaupunkialuetta vuoteen 1680 mennessä. 

ARVOTTAMISEN LÄHTEET 

El Harouny, Elisa. Historiallinen Puukaupunki Suojelukohteena Ja Elinympäristönä: Esimerkkeinä Vanha Porvoo Ja Vanha Raahe. Osa 1 
ja 2. Oulu: Oulun yliopisto, 2008.

 
Kaila, Panu, Pentti Pietarila, ja Hannu Tomminen. Talo Kautta Aikojen: Julkisivujen Historia. Helsinki, Rakentajain kustannus, 1987.
 
Korhonen, Teppo. Kuisti: Kansatieteellinen Tutkimus = The Porch : An Ethnological Study. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1991.
 
Lilius, Henrik, Tove Riska, ja Eddy Hawkins. Suomalainen Puukaupunki: Trästaden I Finland = The Finnish Wooden Town. Rungsted Kyst ; 

Hfors: Anders Nyborg a/s : Akateeminen kirjakauppa, distr, 1985.
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Tälvinäkymä Saaristokatua itään, ajoittamaton. Kuva Nevala Martti. Syysnäkymä Saaristokatua itään, 2020. Kuva Hanna Turtinen.

Saaristokatu 8B ja 8C, 2020. Kuva Hanna Turtinen.Saaristokatu 8B ja 8C ennen vuotta 1980, ajoittamaton. Kuva Raaahen kaupunginkirjasto.

<Takaisin
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RYHMÄ III

REIPONKATU - Rakennusten inventointi

         Tuukka Pussinen ja 
Annika Taipale

Piirros vasemmalla: Tiia Anttila, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, 2011

Kuva yllä: Raahen museon valokuvat
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Kuva 1. Reiponkatu, Kuva: Raahen seutukunnan kuvapankki/Henri Ylikulju

Reiponkatu 

 
Wanhan Raahen suojelualueen itäisessä reunassa sijaitseva Reiponkatu 
on rakennustaiteellisesti verrattain vaatimaton katu. Reiponkatu kuuluu 
Wanhan Raahen asemakaava-alueen viimeisimpänä rakennettuihin 
kaupunginosiin. Samuli Paulaharjun Wanha Raahe -kirjan mukaan 
Reiponkadulle on asutusta rakennettu vasta 1850–60-luvulla.1 
Aikaisimmat merkinnät Reiponkadusta Raahen asemakaavassa 
löytyvät vasta vuodelta 1898.  Pienimittakaavaisesta ja tavanomaisesta 
rakennuskannasta tunnettu Reiponkatu kuuluu Raahen Katinhännän 
alueeseen.  Aikaisemmin kaupungin istutusmaana toiminut alue täyttyi 
1800-luvun puolivälin jälkeen merimiesten ja käsityöläisperheiden 
pienistä ja vaatimattomista kotitaloista.
Nykyinen Reiponkatu on vuosisatojen saatossa tunnettu eri nimillä. 
Alun perin Itäiseksi Aitakaduksi2  tai Vanhaksi tullikaduksi nimitetty katu 
ristittiin myöhemmin, viimeistään 1898 Reiponkaduksi. 
Uusi nimitys on peräisin Reiponkadulla hamppuköyttä kehränneistä 
köydenpunojista, reipslaakareista eli reipoista3. 

Lähteet: 
1Samuli Paulaharju Wanha Raahe s. 28-29
2 Samuli Paulaharju Wanha Raahe s. 42
3 http://raahenmuseo.fi/reipslaakarit-ja-muut-arvoste-

tut-ammattilaiset
4Vähäkangas, Raahen matkailuoppaat 
5Vähäkangas, Raahenseutu 2019 https://www.raa-

henseutu.fi/jouluikkuna-14-lybeckerin-koulun-histo-
ria-on-voima/436326

6Anna-Liisa Pussinen, Raahen opettajaseminaarin oppilas 
1955-1960. Haastateltu 10.12.2020 

 
puutaloistaan Vanhan Raahen alueella. Erään eläköityneen merimiehen 
talossa huoneen vuokra ilman nykyaikaisia mukavuuksia oli noin 5000 
markkaa kuussa. Yhden huoneen jakoi tavallisesti kaksi opiskelijaa.6   

 

Tuohon aikaan Reiponkadun eteläisessä päädyssä sai astella 
nupulakivetystä pitkin, kun taas pohjoisessa päädyssä kulkijan 
jalan alla rahisi hiekkatie. Asfalttipäällysteen Reiponkatu on saanut 
vasta 1980-luvun jälkeen. Reiponkadun rakennuksien kivijalat ovat 
merkittävästi madaltuneet alkuperäisestään, ja suurin muutos 
on tapahtunut jossain vaiheessa vuoden 1971 jälkeen. Nykyään 
Reiponkadun katujulkisivujen kivijaloista on jäljellä enää murto-osa, 
jos ollenkaan. Syyksi tähän madaltumiseen on esitetty joko huonosta 
maaperästä johtuva vajoaminen, taikka kadunpinnan nousu aikojen 
saatossa. Oikea syy varmaan lienee hieman molemmissa. 
Kaiken kaikkiaan Reiponkatu on hieno ja alueen historiasta paljon 
kertova katu, joka on vuosien aikana säilyttänyt oman ilmeensä 
hyvin. Reiponkadun pohjoispääty on kokenut vain muutamia mittavia 
muutoksia, ja on sen vuoksi kulttuurihistoriallisesti hyvin arvokas.  

 
Jälleen vuonna 1915 kadun nimi on vaihtunut ja 1900-luvun alkupuolella 
katua on kutsuttu Kaivokaduksi. Kyseinen nimitys on peräisin 
käytännön merkityksestä, joka Reiponkadulla on ollut usean Raahelaisen 
arkielämässä.  Aivan kadun pohjoispäädyssä sijaitsee Jaakopin lähteenä 
tunnettu vesilähde, josta usea perhe haki itselleen juomavettä. 
1900-luvulla silloista Kaivonkadun hiekkatietä pitkin kulkeva hevoskärry, 
lastinaan tynnyrillinen tai ”piipullinen” juomavettä onkin ollut varsin 
tyypillinen, sekä valokuvin ikuistettu näky. 1950-luvulla ruvettiin 
Raaheen rakentamaan vesiverkostoa, mutta Jaakopin lähde palveli vielä 
hyvän aikaa osan asukkaista vedenlähteenä.4 Myöhemmin 1900-luvun 
loppupuolella katu vaihdettiin taas Reiponkaduksi, sen silloisten 
asukkaiden vaatimuksesta. 
Reiponkatu on pitkä, ja se halkaisee lähes koko Wanhan Raahen 
ruutukaava-alueen aina Härkätorilta Kirkonmäen ohi Kauneuskanavalle
asti. Reiponkadulle sijoittuu historiallisesti merkittävä Lybeckerin
koulu, joka toimi köyhien tyttöjen kouluna yli sata vuotta aina vuodesta 
1859 vuoteen 1984.5 Raahessa toimi opettajaseminaari vuosina 1896- 
1971. Vanhukset vuokrasivat seminaariopiskelujen ajaksi huoneita
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Havaintoja 
Rakennus on Reiponkadun ikään nähden hyvin vanha. Sen Reiponkadun 
suuntainen osuus on asukkaan kertoman mukaan rakennettu 
1860-luvulla ja Saaristonkadun suuntainen lisäsiipi myöhemmin 
1880-luvulla. Lisärakennuksen ja tulisijan muutospiirustukset ovat päivätty 
vuodelle 1912.  Rakennuksen kivijalka on merkittävästi madaltunut 
mahdollisen painumisen sekä maanpinnan korottumisen seurauksina. 
Rakennukseen kattoremontin yhteydessä lisätty nykyaikaiset lumiesteet, 
räystäskourut ja syöksyputket.  Julkisivun detaljimaailma on säilynyt lähes 
muuttumattomana Saaristokadun suuntaisella julkisivulla.  Julkisivusävy on 
1920-luvulla ollut vaalea, julkisuvun yksityiskohdat ovat olleet kontrastiset 
vuorilaudoituksen kanssa. Reiponkadun suuntainen julkisivu on kokenut 
useampia muutoksia. Empire-puujulkisivulle tyypillinen rintapaneelin lista 
on nykyään huomaamaton, ja näin ollen muuttaa julkisivun mittasuhteita ja 
rytmiä alkuperäiseen verrattuna.

Reiponkatu 8 Asuinrakennus

Kortteli 8 
Rakennusvuosi 1860-1880  
Kerrosluku 1 kerros

Mittasuhteet 
Alkuperäistä satulakattoista rakennusta on laajennettu. Nykyään 
kokonaisuus on pseudovinkkelirakennus.  
Alkuperäinen rakennus 16x5 m 
lisäsiipi 13x4 m 
Julkisivu  
Pastellinvihreä vaakapaneeli. Oliivinvihreät ikkunoiden kehyslaudat. 
Valkoiset, alaosasta rustikalaudoitetut kulmapilasteriaiheet, joissa 
korostusvärinä käytetty oliivinvihreää.   
Ikkunat 
Reiponkadun puoleiset ikkunat vaihdettu kuusiruutuisista 
epäsymmetrisesti jaetuiksi neliruutuikkunoiksi vuonna 1971. Muut ikkunat 
vastaavat alkuperäisiä.  
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia 
Katto  
Sinkitty konesaumattu peltikate. Huopakate vaihdettu peltiin 1970 luvulla. 
Nykyaikaiset lumiesteen, räystäskourut sekä syöksyputket  
Sokkeli  
Matala luonnonkivisokkeli   
Piharakennukset   
Pihapiiriin sijoittuu Saaristokadun julkisivua jatkava aita ja piharakennus.  

Kuva 2. Muutospiirustus laajennusosasta vuodelta 1912, Kuva: Maistraatti 

Kuva 3, 4, 5, 6 ja 7. Julkisivun sävytys ja detajit, 
kulku sisäpihalle Eteläisestä päädystä, juorupeili, 
Saaristonkadun suuntaisen julkisivu portti, Julksivu 
Reiponkadun ja Saaristonkadun risteyksessä  
Kuvat:  Annika Taipale 2020
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Reiponkatu 9+11 
/Saaristonkatu 19 
Asuinrakennus

Kortteli 7 
Rakennusvuosi 1987 
Kerrosluku 1+1 kerrosta

Kuva 9. Julkisivupiirustus rakennuslupaa varten Repola Talot.
Kuva: Raahen rakennusvalvonta 1986

Mittasuhteet 
10x12 m, L-mallinen rakennusmassa  
Julkisivu  
Vuorilaudoitus vaaleankeltainen 
vaakapaneeli ja seisovarintapaneeli. Valkoiset 
kulmalaudat ja ikkunan kehyslaudat. 
Ikkunat 
Pääjulkisivussa neljä ikkuna-akselia, 
katutason ikkunat ja päädyn yläikkuna 
kuusiruutuiset. 
Pitkän julkisivun haukkaikkunat 
kaksiruutuiset.  
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia 
Katto  
Satulakatto, musta tiilikate. Nykyaikainen 
räystäskouru ja syöksyputki.  
Sokkeli  
Sokkeli on lautamuotilla valettua betonia.  
Vaalean harmaaksi maalattu.  
Piharakennukset   
Pihapiiri eteläiseen takakulmaan sijoittuu 
suorakaiteen mallinen vuoden 1945 jälkeen 
rakennettu talousrakennus. Rakennus 
vastaa pintamateriaalelitaan päärakennusta. 
Reiponkadulle näkyvät talousrakennuksen 
katolla sijaitsevat aurinkopaneelit. Piha-alue 
on rajattu aidalla.

Havaintoja 
Runkosyvyydeltään sekä harja- että räystäskoroltaan ympäröivää 
rakennusmassaa kookkaampi talo Ekoluoma on rakennettu vuonna 
1987. Rakennus sijaitsee Reiponkadun 9 tontilla, aivan Saaristokadun ja 
Reiponkadun kulmauksessa, mutta sen pihaa on laajennettu jatkumaan 
entisen Reiponkatu 11 tontille.  Tonteilla 9 ja 11 sijainneet alkuperäiset 
rakennukset on vuoden 1971 jälkeen purettu.  

Kuva 8. Julkisivut Reiponkadun ja Saaristonkadun risteyksestä kuvattuna sekä Raahen 
kirkon ”Pöllönkatse” joka kurkaa katujen kulmaukseen.  Kuva:  Annika Taipale 2020

Kuva 11. Tonteilta puretut rakennukset. Raahe Reiponkatu 31-1, väritysehdotus Kuva: Oulun yliopisto,  Arkkitehti-
osasto, rakennustaiteen historian laitos 1971

Kuva 10.  Asfaltoimaton Reiponkatu, risteyksen takana näkyyvät tonteilta 9 ja 11 puretut rakennukset. Raahe Reiponkatu 1950, ”Piipul-
linen vettä” Kuva: G Swanljung 
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Reiponkatu 10 
Asuinrakennukset 96m2

Kortteli 8

Rakennusvuosi 1900-luvun alku

Kerrosluku 1 kerros

Mittasuhteet 
Tavanomaista mittakaavaa suurempi. Katujulkisivun osalta normaali, mutta 
runkosyvyys on melkein kaksinkertainen. Runko 7,5m x 7m. 

Julkisivu  
Kermanvärinen vaakaludoitus ja vaaleanruskeat nurkat ja ikkunanpielet. 
Tyylipiirteiltään klassistinen, vaakalaudoitus kapeampaa nykyaikaista 
sahatavaraa. 
 
Ikkunat 
Ikkunat on uusittu. Ne jäljittelevät 6-ruutuisen klassistisen ikkunan 
muunnosta, jossa alimmat ikkunaruudut on yhdistetty. 
 
Ovet 
Kadulle ei näy ovia.

Kuva 12. Reiponkatu 10 ja 12 kadulta kuvattuna. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Kuva 1. Rakennusten väli. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Katto  
Musta palahuopakatto ja nykyaikainen sadevesikouru.

Sokkeli  
Luonnonkivisokkeli. 
 
Piharakennukset   
Kadulle ei näy piharakennuksia.

Havaintoja 
Reiponkatu 10 on ryhdikäs ja hyväkuntoinen talo.

Kuva 13.  Reiponkatu 10 vasemmalla ja Reiponkatu 12 oikealla.
Kuva: Oulun yliopisto 1971

Kuva 14. Rakennusten väli. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020
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Kuva 15. Reiponkatu 10 ja 12 kadulta kuvattuna. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Reiponkatu 12  
Asuinrakennus 60m2

Kortteli 8

Rakennusvuosi 1900-luvun alku

Kerrosluku 1 kerros

Mittasuhteet 
Reiponkadun alkuperäinen mittakaava. Runko 8,3m x 4.6m. Pihan puolella 
on pieni laajennus.

Julkisivu  
Valkoinen vaakalaudoitus punaisilla korostuksilla. 

Ikkunat 
Nykyaikaiset ikkunat. Viereisestä vuoden 1961 kuvasta näkee alkuperäisen 
ikkunakoon ja klassistisen ikkunamallin. Ikkunat ovat olleet kapeat ja 
kuusiruutuiset.

Ovet 
Kadulle ei näy ovia. 

Katto  
Musta hyväkuntoinen kolmiorimakatto on rakennuksen aikakauteen ja 
historiaan sopiva.

Sokkeli  
Sokkeli on rapattu.

Piharakennukset   
Reiponkatu 12 pihalla on punainen 12m2 piharakennus.

Havaintoja 
Reiponkatu 12 nurkat ja ikkunanpielet on maalattu-jugend tyyliin 
julkisivupintoja tummemmiksi. Muutoin rakennus on edustanut klassistista 
tyylisuuntaa. Alkuperäinen klassitinen leveä vaakalauta on näkyvissä vielä 
päädyn yläkolmiossa. 

Yhteiset havainnot 
Reiponkatu 10 ja 12 on rakennettu lähes kiinni toisiinsa. Rakennusten 
välissä on noin 400mm rako, joka kasvaa ylöspäin mentäessä. Rakennusten 
julkisivut porrastavat hieman. Kattokulma on lähes sama, mutta 
Rieponkatu 12:sta harja nousee korkeammalle ja on taempana kuin 10:nen 
harja. 

Kuva 16. Rakennuksilla on ollut aikoinaan komeat ja korkeat kivijalat. Onko tienpinta 
noussut vai talot vajonneet? Kuvattu 1961 Kuva:  Wanha Raahe facebook ryhmä.

Kuva 1. Katinhäntä 1961. Kuva:  kuvaaja tuntematon Wanha Raahe Facebook-ryhmä.
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Reiponkatu 13 Asuinrakennus, 55m2

Kortteli 7

Rakennusvuosi 1900-luvun puoliväli

Kerrosluku 1 kerros

Kuva 17. Reiponkatu 13 kadulta kuvattuna. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Mittasuhteet 
10,2m x 5,8m suorakaiteenmallinen runko, harjakatto. Rakennus 
erottuu ympäröivistä rakennuksista hieman korkeammalla harja- ja 
räystäskorkeudellaan. Rakennuksen pihanpuolelle sijoituu kuisti. 

Julkisivu  
Seinissä kerman värinen vaakalaudoitus. Nurkat ja ikkunanpielet valkoiset.

Ikkunat 
Ikkunat ovat nykyaikaiset.

Ovet 
Kadulle näkyvä eteläinen ulko-ovi on nykyaikainen.

Katto  
Ruuvikatto aaltoprofiililla. Katto on vaaleanruskea, eteisosan katto 
harmaata aaltopeltiä. 

Sokkeli  
Sokkeli on betonia.

Piharakennukset   
Pihan perällä on päärakennuksen kanssa saman värinen aittarakennus. 
Aitan julkisivut on pystylaudoitettu.

Havaintoja 
Reiponkatu 13 tontilla on sijainnut kaksi toisiinsa kiinni rakennettua 
rakennusta. Alkuperäinen ja vanhempi Reiponkatu 13 on purettu. Sen 
katujulkisivu on ollut suurinpiirtein kuvassa näkyvän aidan mittainen. 
Nykyisin jäljellä on uudempi, vanhaa jäljittelevä ja hieman suuremman 
mittakaavan omaava rakennus. Yleisilmeeltään talo on ryhdikäs.

Kuva 18. Reiponkatu 13 kolmas talo oikealta vasemmalle luettuna.
Kuva:  G Swanljung

Kuva 19. Reiponkatu 13. Kuva: Oulun yliopisto 1971
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Reiponkatu 14 Asuinrakennus, 100m2

Kortteli 8

Rakennusvuosi 2014

Kerrosluku 1 kerros

Kuva 20. Reiponkatu 14 kadulta kuvattuna. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Kuva 22.  Alkuperäisessä Reiponkatu 14 on ollut peiterimoitus, joka kuuluu vanhimpiin julkisivuverhous tyyppeihin 
Suomessa. Hirsijulkisivujen verhoaminen yleistyi 1800-luvulla. Kuva: Samuli Paulaharju,  Wanha Raahe s.31 1925.

Mittasuhteet 
Mittasuhteiltaan nykyaikainen. Rakennus on L-kirjaimen muotoinen, 
lyhempi julkisivu on katua kohti. Sivut 8,6m x 13,9m.

Julkisivu  
Julkisivu merenvihreä, nurkat ja ikkunanpielet valkeat. Nurkkien tyyli 
ja leveästä sahatavarasta tehty vaakalaudoitus julkisivussa jäljittelee 
klassistisia tyylipiirteitä. 

Kuva 21. Reiponkatu 14 sijoittuminen tontille.  Kuva:  Raahen rakennusvalvonta 2014.

Mittasuhteet 
Mittasuhteiltaan nykyaikainen. Rakennus on 
L-kirjaimen muotoinen, lyhempi julkisivu on katua 
kohti. Sivut 8,6m x 13,9m.

Julkisivu  
Julkisivu meren vihreä, nurkat ja ikkunanpielet 
valkeat. Nurkkien tyyli ja leveästä sahatavarasta 
tehty vaakalaudoitus julkisivussa jäljittelee 
klassistisia tyylipiirteitä. 

Katto  
Musta konesaumakatto nykyaikaisilla 
kattovarusteilla.

Ovet  
Kadulle ei näy ovia.

Ikkunat 
Nykyaikaiset ikkunat. 

Sokkeli  
Sokkeli on betonia.

Piharakennukset   
Ei havaittuja piharakennuksia.

Havaintoja 
Alkuperäinen Rieponkatu 14 on purettu. Se on ollut yksi kadun 
pienimmistä rakennuksista. Vanhan merimiestalon peiterimoitetussa 
katujulkisivussa on ollut kaksi klassistista ikkunaa. Vuosien saatossa 
julkisivuverhous on käännetty vaakaan. Uudisrakennus on rakennettu 
2014. Se noudattaa Reiponkadun harjakorkeutta, näin rakennus sulautuu 
Reiponkadun alkuperäiseen mittakaavaan.  Ikkuna-aukotus on ympäröiviä 
rakennuksia suurempi. Rakennuksen pidempi sivu on pihan puolella.

Kuva 23. Reiponkatu 14. Oulun yliopisto 1971
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Havaintoja 
Rakennuksen kattomaailma sekä ikkunadetaljit ovat muuttuneet jonkin 
verran alkuperäisestä. 

Kuva 24.  Julkisivu Reiponkadulle.  Kuva: Annika Taipale 2020

Reiponkatu 15 Asuinrakennus

Kortteli 7 
Rakennusvuosi 1800-1900 luvulla 
Kerrosluku 1 kerros

Mittasuhteet 
14x5 m tyypillinen yksikerroksinen 
satulakattoinen puutalo kuistilla.  
Julkisivu  
Vaaleankeltainen vaakapaneeli, valkoiset 
kulmapilasterit, ikkunan kehyslaudat sekä 
jalkalista pääjulkisivussa. 
Ikkunat 
Ikkunat ovat uusitut t-ikkunat ja 
päätyjulkisivuilla kuusiruutuiset yläikkunat  
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia 
Katto  
Tummanharmaa aaltoprofiloitu peltikate. 
Nykyaikainen räystäskouru ja syöksyputki. 
Sokkeli  
Julkisivuverhous laskettu sokkelin päälle, 
lähes maantasoon asti. Sokkeli betonia. 
Piharakennukset   
Pihapiiriin sijoittuu yksi korjattu tai 
alkuperäistä vastaavalla korvattu 
talousrakennus, joka pintamateriaaleiltaan 
on yhtenevä päärakennuksen kanssa. 
Kadulle näkyvänä elementtinä 
tummanruskeat puupariovet.

Kuva 25. Reiponkadun katueikkaus, Raahe Reiponkatu 31-1, väritysehdotus, Kuva: Oulun yliopisto, Arkkitehtiosas-
to, rakennustaiteen historian laitos 1971
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Havaintoja 
Uusi rakennus poikkeaa alkuperäisestä paikalla sijainneesta rakennuksesta 
merkittävästi massaltaan sekä julkisivultaan. Uudessa julkisivussa on 
pyritty huomioimaan rakennuksen miljöö, mutta tästä huolimatta 
rakennus poikkeaa ympäröivästä rakennuskannasta mittasuhteiltaan. 
Taloon on vuoden 2009 jälkeen vaihdettu konesaumattu peltikate. 

Reiponkatu 16 / As Oy Jaakobinkaivo 
Asuinrakennus

Kortteli 8 
Rakennusvuosi 1994 
Kerrosluku 1+1

Mittasuhteet 
10x10m  
Julkisivu  
Vaaleansininen vaakapaneeli ja seisova rintapaneeli. Nurkkalaudat ja 
ikkunan kehyslaudat valkoiset. 
Ikkunat 
Katutasossa neliruutuikkunat, haukkaikkunat kaksiruutuiset. 
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia 
Katto  
Konesaumattu musta peltikate. Modernit lumiesteet, räystäskouru ja 
syöksyputket. 
Sokkeli  
Vaalea betoni  
Piharakennukset   
Tontin takareunaan sijoittuu toinen, ulkonäöltään kadunvarsirakennusta 
vastaava asuinrakennus

Kuva 26. Rakennuslupapiirustukset, julksivukuva kadunvarsi-
rakennuksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Tapani Lisko 1993

Kuva 27. purettu rakennus, Raahe Reiponkatu 6-44, väritysehdotus. Kuva: Oulun yliopisto, Arkkitehtiosasto, 
rakennustaiteen historian laitos 1971

Kuva 28. Katujulkisivu. Kuva: Annika Taipale 2020
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Reiponkatu 17 Asuinrakennus, 75m2

Kortteli 7

Rakennusvuosi 1900-luvun alku

Kerrosluku 1 kerros

Kuva 1. Reiponkatu 17 kadulta kuvattuna. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Kuva 1. Reiponkatu 17 takapihan lisärakennus
Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Mittasuhteet 
10m x 5m suorakaiteenmallinen runko, lisäsiipi 3,5m x 7m takapihan 
puolella.

Julkisivu  
Seinissä merenvihreä vaakalaudoitus. Nurkat ja ikkunanpielet valkoiset. 
Väritys ei edusta 1900-luvun alun tyyliä.

Ikkunat 
Nykyaikaiset ikkunat, uloimman lasin päällä on rimat, jotka jäljittelevät 
perinteistä venäläislähtöistä T-mallia.

Ovet 
Kadulle ei näy ovia.

Katto  
Harjakatto, katemateriaali musta huopa.

Sokkeli  
Sokkeli on betonia.

Piharakennukset   
Pihan perällä on suuri punainen piharakennus, joka sisältää ainakin autotal-
lin. Piharaknnuksen julkisivut ovat pystylautaa ja katto mustaa huopaa.

Havaintoja 
Reiponkatu 17 on hyväkuntoinen ja ryhdikäs talo. Se edustaa Reiponkadun 
alkuperäistä rakennuskantaa. Piippu on hieman rapautunut, nykyaikainen 
tuuletushormi pistää silmään katonharjalla. Ikkunat on uusittu alkuperäistä 
mallia kunnioittaen. Julkisivuverhous on vedetty kadun puolella alemmas 
kuin muilla rakennuksen sivuilla.  Taloa on laajennettu pihan puolelle, 
oletettavasti laajennus sisältää eteis- ja märkätiloja. Pihan perällä on tällä 
vuosituhannella rakennettu suuri autotallin sisältävä piharakennus.

Kuva 3. Reiponkatu 17. Kuva: Oulun yliopisto 1971
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Reiponkatu 18 Asuinrakennus, 173m2

Kortteli 8

Rakennusvuosi 1900-luvun alku

Kerrosluku 1 kerros

Kuva 32. Reiponkatu 18 kadulta kuvattuna. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Kuva 33. Porrastavat julkisivut.
Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Mittasuhteet 
Sopusuhtaiset, rakennusta on laajennettu useaan otteeseen. Kadun 
puolella ensimmäinen osa 13,2m ja laajennus 7m pitkä.

Julkisivu  
Julkisivussa empire vuoraus. Okranväristä vaakalautaa, nurkat, 
ikkunanpielet ja räystäslaudat valkoiset. Nykinen väri on rakennuksen 
aikakaudelle tyypillinen.

Ikkunat 
T-malliset ikkunat. Ikkunamalli on lähtöisin Venäjältä ja ollut käytössä 1880 
luvulta lähtien.

Ovet 
Kadulle ei näy ovia.

Katto  
Harjakatto, katemateriaali musta huopa.

Sokkeli  
Sokkeli on luonnonkiveä.

Piharakennukset   
Kadulle näkyy harjakattoisen 92m2 piharakennuksen, mahdollisesti aitan 
pääty. Sen julkisivuista on poistettu maalit. 

Havaintoja 
Reiponkatu 18 edustaa suurimpia Reiponkadun alkuperäisiä rakennuksia. 
Kadulle näkyvät julkisivut ovat kunnostetut. Taloa on laajennettu useasti. 
Laajennukset ovat vanhoja ja osa historiaa. Julkisivulinjat porrastavat ja 
kattokulmat eroavat.  Pihan puolella talo on laajentunut vaaleansiniseen 
oletettuun pihasaunaan asti. Kadun puolella kohtaan, jossa julkisivut 
porrastavat, on asennettu syöksyputki. Vielä vuonna 2009 julkisivut ovat 
olleet vaaleanharmaat.

Kuva 36. Reiponkatu 18.  
Vuonna 2009.  
Kuva: Google 2009

Kuva 34. Reiponkatu 18 laajennukset.
Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Kuva 35. Reiponkatu 18. Kuva: Oulun yliopisto 1971
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Kuva 37. Kuvassa näkyy vasemmalla ensimmäisenä nykyinen Reiponkatu 21 ja tästä seuraavana 19B.  Oikealla ensimmäisenä Reiponkatu 22 
Kuva: Samuli Paulaharju Raahessa 1923 Wanha Raahe facebook ryhmä

12 ANNIKA TAIPALE | TUUKKA PUSSINEN

Kuva 37. Kuvassa näkyy vasemmalla ensimmäisenä nykyinen Reiponkatu 21 ja tästä seuraavana 19B.  Oikealla ensimmäisenä Reiponkatu 22 
Kuva: Samuli Paulaharju Raahessa 1923 Wanha Raahe facebook ryhmä
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Kuva 38. Nykyisessä Reiponkatu 21 asui vuonna 1923 Priitta Hökkä, jonka talon takaa kulki portaikko Raahen Mäkitielle toiselta nimeltään ”neitsytpolulle”. Portaat Raahen ”Mäkitielle” Hökän talosta. 
Kuva: Samuli Paulaharju Raahessa 1923, Museovirasto, Kansantieteen kuvakokoelma, Samuli Paulaharjun kuvakokoelma  
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Kuva 38. Nykyisessä Reiponkatu 21 asui vuonna 1923 Priitta Hökkä, jonka talon takaa kulki portaikko Raahen Mäkitielle toiselta nimeltään ”neitsytpolulle”. Portaat Raahen ”Mäkitielle” Hökän talosta. 
Kuva: Samuli Paulaharju Raahessa 1923, Museovirasto, Kansantieteen kuvakokoelma, Samuli Paulaharjun kuvakokoelma  
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Reiponkatu 19 
Asuinrakennus

Kortteli 7 
Rakennusvuosi 1940 tai 1950 -luvulla 
Kerrosluku 1 + 1 kerrosta

Mittasuhteet 
6x6 m, noppamainen, jälleenrakennuskaudelle tyypillinen satulakattoinen 
rakennusmassa ja kuisti 
Julkisivu  
Roosanpunainen vaakapaneeli. Valkoiset kulmalaudat ja ikkunan 
kehyslaudat. Valkoinen jalkalista sekä nurkkalaudat. 
Ikkunat 
Uusittu alkuperäisiä jäljittelevillä ikkunoilla. 
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia 
Katto  
Uusittu punaruskea huopakatto. Nykyaikainen räystäskouru ja syöksyputki. 
Sokkeli  
Sokkeli on sileää osittain värjääntynyttä betonia 
Piharakennukset   
Pihapiiriin sijoittuu yksi alkuperäistä vastaava piharakennus. Piha on aidattu 
kadun suuntaisesti toiselta puolelta taloa. 

Havaintoja 
Noppamainen rakennus on ympäristössään veikeän näköinen. Talo on 
rakennettu paikalleen joko ennen vuotta 19457 tai vasta 1950-luvulla8, 
lähteestä riippuen.  Tätä ennen rakennuksen paikalla on kuitenkin 
sijainnut 1900-luvun alussa rakennettu pohjamittasuhteiltaan nykyistä 
vastaava rakennus.  Noppamaisen muodon vuoksi rakennus erottuu 
muusta Reiponkadun rakennuskannasta.  Rakennuksen vesikatto, 
julkisivut sekä ikkunat on uusittu vuoden 2013 aikoihin9.  Aikaisemmin 
vaaleanharmaaksi rapattu julkisivu on muutettu ympäröivään 
rakennuskantaan yhteneväisemmäksi vaakapaneelilla sekä lisäämällä 
ikkunoihin puutalorakentamiselle tyypilliset vuorilistat. Talon ilme on 
selvästi muuttunut 2013 peruskorjauksessa.

 

7 Riippinen, Olli-Pekka, Suomalaisia puukaupunkeja,  Edita Oy, 1998(1995)  

8  Vähäkangas, 2019 [verkkodokumentti][viitattu 10.11.2020] saatavissa:  
https://www.raahenseutu.fi/huononkin-talon-voi-kunnostaa/369452 
9 Riippinen, Olli-Pekka, Suomalaisia puukaupunkeja,  Edita Oy, 1998(1995) 

Kuva 40. Raahe Reiponkatu 31-1, väritysehdotus. Kuva: Oulun yliopisto, Arkki-
tehtiosasto, rakennustaiteen historian laitos 1971

Kuva 39. Reiponkatu 19. Kuva:  Annika Taipale 2020

Kuva 41. Raahen kirkon torni kuvattuna  Reiponkatu 19 ja 19B välistä Kuva: Annika Taipale 2020
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Reiponkatu 19 B
Asuinrakennus

Kortteli 7 
Rakennusvuosi 1800-luvun lopussa tai 1900 -luvun alussa 
Kerrosluku 1 kerros

Mittasuhteet 
10x5 m, tyypillinen yksikerroksinen satulakattoinen puutalo kuistilla.  
Julkisivu  
Okrankeltainen vaakapaneeli.  Valkoiset pilasteriaiheet, ikkunoiden 
kehyslaudat ja vuorilistat.   
Ikkunat 
Katutasossa kaksi neliruutuista uudempaa ikkunaa ja kaksi kuusiruutuista 
alkuperäistä tai alkuperäistä muistuttavaa ikkunaa. Kaksiruutuiset 
haukkaikkunat ja päätyjulkisivuissa neliruutuiset yläikkunat. 
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia, sisäpihalla vihreä ovi sekä koristeltu kuistin ikkuna. 
Katto  
Musta kolmiorimallinen huopakatto. 
Sokkeli  
Matala luonnonkivisokkeli 
Piharakennukset   
Pihapiiriin sijoittuu yksi punainen piharakennus, joko kunnostettu 
alkuperäinen tai korvattu uudella. 

Havaintoja 
Ajanpatinaa huokuva rakennus. Vuoden 1923 jälkeen julkisivuun on 
rakennettu uusi ikkuna, kahden pilasterin väliin. 1920-luvulla räystään 
alakulmaa koristanut detalji on poistettu. 

Rakennuksen kivijalka on nykyään matala ja se on madaltunut 
merkittävästi alkuperäisestä sekä vuonna 1971 piirretystä 
katuleikkauksesta.  Kuten muutkin Reiponkadulla sijaitsevat talot, rakennus 
on vuosien saatossa painunut. Julkisivu on palautettu 90-luvun värisävyyn 
sitten vuoden 2009.  Alkuperäisestä värityksestä ei ole varmuutta, mutta 
ikkunan puitteet ovat olleet valkoiset tai hyvin vaaleat, ja pilasteriaiheet 
sekä julkisivulaudoitus ovat olleet tummuusasteeltaan toisiaan vastaavat. 
Kunnostuksessa sekä ylläpidossa on säilytetty rakennukselle ominaiset 
piirteet sekä rakennusosat muuttumattomina tai entisen kaltaisina. Kaiken 
kaikkiaan rakennus on säilyttänyt alkuperäisen ulkomuotonsa detaljitasoa 
myöten hyvin. 

Kuva 42. Reiponkatu 19B julkisivudetljiikkaa ja patinaa. Kuva 43. Julkisivu Reiponkadulle.  Kuva 44. Sisäpihanjulkisivun yksityiskohtia  kuvattuna ”neitsytpolulta” kirkon pihalta. Kuvat:  Annika Taipale 2020

B
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Havaintoja 
Rakennus seisoo ainakin osittain vanhan tontilla sijainneen rakennuksen 
kivijalan päällä. Muilta osin sokkeli on verhoiltu muottivanerilla 
tai vastaavalla muulla levyrakenteella. Nykyinen rakennus vastaa 
pääpiirteiltään 1996 vuoden lupakuvia katujulkisivultaan. Merkittävinä 
eroina kuitenkin sokkeli, pohjoisen puoleisin ikkuna sekä yläikkunat.  
Näine muutoksineen uusi rakennus vastaa aikaisemmin tontilla 
sijainnutta taloa enemmän kuin rakennuslupapiirustuksissa esitetty.  
Detaljimaailmaltaan nykyinen rakennus pyrkii mukailemaan tontilla 
aikaisemmin sijainnutta rakennusta.  Nykyisen rakennuksen haukkaikkunat 
ovat erikokoiset, sekä sen räystäslaudat on asennettu kulmaan, ikään 
kuin imitoimaan klassisen arkkitehtuurin karniisia. Rakennuksesta on 
havaittavissa muitakin klassismin viitteellisiä aiheita. 

Mittasuhteet 
14x7m  
Julkisivu  
Vaaleansininen vaakapaneeli, 
seisovarintapaneeli  
Ikkunat 
Umpilasi-ikkunat   
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia 
Katto  
Satulakatto, musta huopa. 
Nykyaikainen räystäskouru ja 
syöksyputki. 
Sokkeli  
Luonnonkivi ja muottivaneri.   
Piharakennukset   
Pihapiiriin sijoittuu pieni 
vaaleansininen piharakennus sekä 
tontin perälle toinen samaan aikaan 
rakennettu asuinrakennus

Reiponkatu 20/  
As Oy Jaakobinkaivo  
Asuin/liikerakennus

Kortteli 8 
Rakennusvuosi 1996 
Kerrosluku 1+1 kerros

Kuva 45. Keskellä purettu rakennus. Näkymä kirkontornista Reiponkadulle, 
Kuva: Oskari Väänänen Heritage, 1946.  

Kuva 47. Julkisivu Reiponkadulle. Kuva: Annika Taipale 2020
Kuva 46.  Rakennuslupapiirustukset, julksivukuva kadunvarsirakennuksesta. 
Kuva: Rakennusvalvonta 1996
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Kuva 49. Reiponkatu, Katinhäntä vuodelta 1961 Kuva: kuvaaja ei tiedossa, wanha raahe facebook ryhmä

Kuva 48. Raahe Reiponkatu 6-44, väritysehdotus. Kuva: Oulun yliopisto, Arkkitehtiosasto, rakennustaiteen historian laitos 1971
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Reiponkatu 21a Asuinrakennus, 63m2

Kortteli 7

Rakennusvuosi 1900-luvun alku

Kerrosluku 1 kerros

Kuva 50. Reiponkatu 13 kadulta kuvattuna. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Kuva 51. Reiponkatu 21a piharakennus.
Kuva:  Annika Taipale 2020.

Mittasuhteet 
Mittasuhteiltaan alkuperäinen. Runko 7,8m x 5,2m, pihan puolella 3m x 
3,6m lisäosa.

Julkisivu  
Vaaleansininen vaakaalaidoitus, lautakoko on nykyaikainen. Ikkunanpielet ja 
nurkat valkoiset. Väritys aikakaudelle tyypillinen.

Ikkunat 
Ikkunat on uusittu. Ne jäljittelevät 6-ruutuisen klassistisen ikkunan 
muunnosta, jossa alimmat ikkunaruudut on yhdistetty.

Ovet 
Kadulle ei näy ovia.

Katto  
Punainen huopakatto kolmiorimoilla. Sadevesikouru ja syöksyputki ovat 
nykyaikaiset.

Sokkeli  
Sokkeli on luonnonkiveä. Kadun puoleiselta julkisivulta sokkeli on peitetty 
elementeillä.

Piharakennukset   
Pihan perällä on pystylaudoitettu punainen aittarakennus. Aitan katto on 
aaltopeltiä.

Havaintoja 
Täysin saneerattu Reiponkadun alkuperäinen rakennus. Julkisivut 
ja ikkunat ovat uusia. Alkuperäiset ikkunat ovat olleet klassistiset 
kuusiruutuiset. Ikkunaremontin yhteydessä aukkokokoa on hieman 
korotettu tai rakennus on saanut pidemmät räystäät, kun vesikattoa on 
uusittu. Luonnonkivisokkeli on peitetty elementeillä katujulkisivusta.

Kuva 53. Reiponkatu 21a. Kuva: Oulun yliopisto 1971

Kuva 52. Reiponkatu 21a piharakennus.
Kuva:  Annika Taipale 2020.
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Reiponkatu 21b Asuinrakennus, 52m2

Kortteli 7

Rakennusvuosi 1900-luvun alku

Kerrosluku 1 kerros

Kuva 54. Reiponkatu 13 on ankeassa kunnossa. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Kuva 55. Reiponkatu 21b näytti hyväkuntoiselta vielä vuonna 2009. 
Kuva:  Google 2009.

Mittasuhteet 
10,1m x 5,1m suorakaiteenmallinen runko. Rakennus sulaututuu kokonsa 
puolesta ympäröiviin rakennuksiin

Julkisivu  
Valkea klassistinen vaakalaudoitus, ikkunanpielet ja nurkat vihreät. 1900- 
luvun vaihteessa klassistisia taloja maalattiin jugend henkisesti. Julkisivut 
vaalealla ikkunanpielet ja nurkat selvästi tummemmalla.

Ikkunat 
Klassiset kuusiruutuiset ikkunat. Ikkunamalli on ollut käytössä 
1800-luvulta asti.

Ovet 
Kadulle ei näy ulko-ovia.

Katto  
Punainen huopakatto kolmiorimoilla. Piipun vieressä suurehko reikä.

Sokkeli  
Luonnonkivisokkeli.

Piharakennukset   
Pihan perällä on kerman värinen pystylaudoitettu aitta. Ikkunanpielet ja 
nurkat ovat valkoiset.

Havaintoja 
Rieponkadun alkuperäistä rakennuskantaa. Vielä vuonna 2009 Rieponkatu 
21b on ollut siistin ja ryhdikkään näköinen. Tällähetkellä rakennus on 
pikaisen korjauksen tarpeessa.

Kuva 56. Reiponkatu 21b. Kuva: Oulun yliopisto 
1971
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Kuva 57. Reiponkatu 22 kadulta kuvattuna. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Ovet 
Kadulle ei näy ovia. 

Katto  
Tummanharmaa konesaumattu peltikatto. Nykyaikaiset räystäskourut ja 
syöksyputket.

Sokkeli  
Sokkeli on luonnonkiveä. Kadun puoleiselta julkisivulta sokkeli on 
näkyvissä ja rakennuksen sivuilta se on peitetty elementeillä.

Piharakennukset   
Pihan perällä on pystylaudoitettu punainen aittarakennus. Aitan katto on 
aaltopeltiä.

Kuva 58. Reiponkatu 22 arviolta 1950 luvulla.
Kuva:  Kuvaaja tuntematon, Wanha Raahe Facebook-ryhmä.

Havaintoja 
Hyväkuntoinen ja täysin läpikäyty rakennus. Alunperin Reiponkatu 22 
on ollut Reiponkadun pienimpiä rakennuksia. Sitä on laajennettu pihan 
puolelle. Ikkunat on uusittu ennen vuotta 1971, uusimisen yhteydessä 
aukkokoa on kasvatettu. Julkisivussa on vielä 50-luvulla ollut paljas hirsi. 
Sokkelista on näkyvissä nykyään vain yksi kivirivi. 

Reiponkatu 22 Asuinrakennus, 79m2

Kortteli 8

Rakennusvuosi 1900-luvun alku

Kerrosluku 1 kerros

Mittasuhteet 
Mittasuhteiltaan pieni, mutta katujulkisivuun sopiva. Rakennusta on 
laajennettu pihan puolelle. Pohjan ala 7,8m x 10,9m

Julkisivu  
Vaaleanpunainen vaakaalaidoitus, ikkunanpielet ja nurkat ovat valkoiset. 
Vaaleanpunainen väri ei kuulu rakennuksen aikakauteen.

Ikkunat 
Ikkunat on uusittu. Alkuperäinen aukkoko on ollut kapeampi. Alkuperäiset 
ikkunat ovat muunnos 6-ruutuisesta klassistisesta ikkunasta, jossa alimmat 
ikkunaruudut on yhdistetty.

Kuva 59. Reiponkatu 22. 
Kuva: Oulun yliopisto 1971
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Kuva 62. Kadun puoleinen julkisivu,  Pihapiirissä suoritetaan remonttia.  Kuva: Annika 
Taipale 2020. 

Reiponkatu 23 Asuinrakennus

Kortteli 7 
Rakennusvuosi 1800 -luvulla 
Kerrosluku 1 kerros 

Mittasuhteet 
10 x 5 m L-muotoinen rakennus. Talo erottuu ympäröivistä rakennuksista 
hieman korkeammalla harja- ja räystäskorkeudellaan. Rakennuksen 
pihanpuolelle sijoittuu kuisti.  
Julkisivu  
Seinissä kermanvalkoinen vaakapaneeli. Kulmapilasterit, ikkunan 
kehyslaudat ja jalkalista valkoiset. 
Ikkunat 
Pääjulkisivun kaksiruutuiset ikkunat ovat alkuperäiset. Päätyjulkisivujen 
yläikkunat ovat uusitut  
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia 
Katto  
Satulakatto. Musta huopakatto kolmiorimoilla. Nykyaikainen räystäskouru 
ja syöksyputki. 
Sokkeli  
Sokkeli on siniharmaaksi maalattua betonia. Vanha luonnonkivisokkeli on 
betonoitu ennen vuotta 1971 
Piharakennukset   
Pihapiiriin sijoittuu kookas L-mallinen piharakennus ja autotalli. Piha on 
kadunsuuntaisesti aidattu.

Havaintoja 
Tasavallan presidentin Kyösti Kallion kotitalonakin palvellut rakennus on 
rakennettu 1800 luvun lopulla. Päätyjulkisivujen yläikkunat on uusittu 
vuoden 2009 jälkeen. Vuonna 2020 loppuvuodesta taloon on rakenteilla 
uusi kuisti. 1980-luvulla rakennus on ollut kirkkaan taivaansininen, 
kuitenkin alun perin talo on ollut vaalea ja sen kulmapilasterit ovat olleet 
hiukan tummemmat.

Kuva 61. Reiponkatu 23 korkea kivijalka, rakennuksen kulmaus näkyy kuvassa vasem-
malla.  Lapsia Raahen Reiponkadulla ja Kaijankosken pihamaa. Kuva: Paulaharju Samuli 
1923, Museovirasto Kansantieteen kuvakokoelma Samuli Paulaharjun kokoelma

Kuva 59. Raahe Reiponkatu 31-1, väritysehdotus. 
Kuva: Oulun yliopisto, Arkkitehtiosasto, rakennustai-
teen historian laitos 19711

Kuva 60. Kyösti Kallion laatta julkisivussa. Kuva: Annika 
Taipale 2020
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Kuva 63. Ämmänkatu 6 talo ja sen perunamaa etualalla, seuraavana Reiponkatu 23. Raahen Reiponkadun taloja ”Mäkitieltä” katsot-
tuna. Kuva: Paulaharju Samuli 1923, Museovirasto Kansantieteen kuvakokoelma Samuli Paulaharjun kokoelma
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Reiponkatu 24 Asuinrakennus

Kortteli 8 
Rakennusvuosi 1800-1900-luvulla 
Kerrosluku 1 kerros

Mittasuhteet 
6 x 10 m alun perin tyypillinen yksikerroksinen satulakattoinen 
puutalo, joka on myöhemmin syvennetty sisäpihan suuntaa.   
Julkisivu  
Vaaleankeltainen vaakapaneeli, valkoiset kulmalaudat ja ikkunan 
kehyslaudat  
Ikkunat 
T-ikkunat. Ikkunat on uudistettu vuoden 1971 jälkeen  
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia 
Katto  
Musta palahuopakatto. Nykyaikainen räystäskouru ja syöksyputki. 
Sokkeli  
Sokkeli on betonia 
Piharakennukset   
Pihapiiriin takaosaan sijouttuu suorakaiteen mallinen vuoden 1945 
jälkeen rakennettu talousrakennus.  

Havaintoja 
Erittäin vaatimaton sekä julkisivultaan varsin hiljainen rakennus. Kaksi 
toisistaan etäällä sijaitsevaa ikkunaa on vuoden 1971–2009 välisenä 
aikana uusittu ja tässä yhteydessä muutettu vastaamaan mittasuhteiltaan 
alkuperäiselle aukotukselle tyypillisempää mittamaailmaa.  Alkuperäisestä 
aukotuksesta tai ruutujaosta ei kuitenkaan ole varmaa tietoa.  Alun 
perin L-mallinen rakennusmassa on jossain vaiheessa 80-luvulla, mutta 
todennäköisesti vasta vuoden 1997 jälkeen täydentynyt neliskanttiseksi 
noin 10-metriä syväksi rakennusmassaksi. 

Kuva 65. Julkisvu Reiponkadulle. Kuva:  Annika Taipale 2020

Kuva 64. Raahe Reiponkatu 6-44, väritysehdotus. Kuva: Oulun 
yliopisto, Arkkitehtiosasto, rakennustaiteen historian laitos 1971
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Reiponkatu 26 
Asuinrakennus 75m2

Kortteli 8

Rakennusvuosi 1900-luvun alku

Kerrosluku 1 kerros

Kuva 66. Reiponkatu 26 julkisivulaudoitus on tehty nykyaikaisesta sahatavarasta, vasemmalla Reiponkatu 28 julkisivussa on klassistinen leveä vaakalaudoitus. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Kuva 67. Reiponkatu 26 ja 28 ovat olleet keltaiset vuonna 2009.
Kuva:  Google 2009.

Mittasuhteet 
8,5m x 5m runko, jota on laajennettu koko leveydeltään pihan puolelle. 
Korkeudeltaan yhteneväinen muihin kadun rakennuksiin. Reiponkatu 26 
on rakennettu kiinni viereisen tontin rakennukseen.

Julkisivu  
Klassistiset värit, vaaleanharmaa nykyaikaisen levyinen vaakalaudoitus, 
ikkunanpielet ja nurkat valkoiset. 

Ikkunat 
Ikkunat on uusittu. Ne jäljittelevät 6-ruutuisen klassistisen ikkunan 
muunnosta, jossa alimmat ikkunaruudut on yhdistetty.

Ovet 
Kadulle ei näy ulko-ovia.

Katto  
Harmaa konesaumattu peltikatto nykyaikaisilla vesikattovarusteilla. 

Sokkeli  
Sokkeli on molemmissa betonia.

Piharakennukset   
Takapihalla on päärakennuksen kanssa saman värinen aittarakennus. Aitan 
ikkunan päällä on vielä koristeosa jäljellä.

Havaintoja 
Rieponkatu 26 on ryhdikäs, suora ja hyväkuntoinen talo. Se on rakennettu 
kiinni Rieponkatu 28 rakennukseen. Takapihan puolelle on rakennettu 
lisäsiipi, jonka sokkelia on korjattu nykyaikaisilla kevytsoraharkoilla. 
Ne ovat toistaiseksi pinnoittamatta. Vielä vuonna 2014 molemmat 
rakennukset olivat keltaisia. Luultavasti maalauksen yhteydessä Rieponkatu 
26 ikkunoiden päältä on poistettu empire-henkiset kolmion malliset 
somisteet.

Kuva 68. Oikealla Reiponkatu 26, vasemmalla 28
Kuva: Oulun yliopisto 1971
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Havaintoja 
Rakennuksen edustaa vaatimatonta empire-puurakentamista ja sen 
ulkonäkö on pysynyt pääpiirteiltään varsin entisellään. Julkisivun 
värimaailma on vuoden 2009 jälkeen muuttunut vaaleankeltaisesta 
nykyiseen vaaleansiniseen. Kuistilaajennuksen katto nousee 
päärakennuksen harjalinjan yläpuolelle. Uusi talousrakennus vastaa 
sijainniltaan sekä mittasuhteiltaan alkuperäistä talousrakennusta.  Vuoden 
2019 aikana vierekkäiset Reiponkatu 26 ja 28 rakennukset peruskorjattiin 
sisätiloiltaan ja tässä yhteydessä ne yhdistettiin yhdeksi yhtenäiseksi 
asunnoksi.10

10 Lahti, 2019, [verkkodokumentti][viitattu 10.11.2020] https://www.kaleva.fi/
reika-seinaan-koti-laajenee-naapuritaloon-philadel/1677045

Kuva 71.  Julkisivu Reiponkadulle. Kuva:  Annika Tai-
pale 2020

Reiponkatu 28 
Asuinrakennus

Kortteli 8 
Rakennusvuosi 
1800-1900-luvulla 
Kerrosluku 1 kerros
Mittasuhteet 
7x5 m tyypillinen yksikerroksinen 
satulakattoinen puutalo, jonka 
sisäpihanpuolelle on vuoden 1971 jälkeen 
rakennettu tai laajennettu kuisti.  
Julkisivu  
Vuorilaudoitus on vaaleasininen/
siniharmaa vaakapaneeli.  Valkoiset 
rustikalaudoitetut kulmapilasterit, 
ikkunoiden kehyslaudat ja valkoinen 
puinen jalkalista 
Ikkunat 
Kaksiruutuiset ikkunat  
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia 
Katto  
Kolmiorimallinen punainen 
sammaloitunut huopakatto. Räystäskouru 
ja syöksyputki. 
Sokkeli  
Vanha kivijalka betonoitu.  Sokkeli 
ruskeaksi maalattu. 
Piharakennukset   
Pihapiiriin sijoittuu yksi mattamustaksi 
maalattu puuverhoiltu talousrakennus.

Kuva 69. Julkisivu detaileja. Kuva: Annika Taipale 2020

Kuva 70.  Raahe Reiponkatu 6-44, väritysehdotus. Kuva: Oulun yliopisto, Arkkitehtiosas-
to, rakennustaiteen historian laitos 1971
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Reiponkatu 30 Asuinrakennus, 80m2

Kortteli 8

Rakennusvuosi 1900-luvun alku

Kerrosluku 1 kerros

Kuva 72. Reiponkatu 30 kadulta kuvattuna. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Kuva 73. Reiponkatu 30 vuonna 2009. Tiilikattoa ei ole vielä maalattu.
Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Mittasuhteet 
Mittasuhteiltaan alkuperäinen. Runko 14,8m x 4,5m, eteinen 5,2m x 2,5m.

Julkisivu  
Klassistinen julkisivu. Okran värinen vaakaalaidoitus. Ikkunanpielet ja 
nurkat valkoiset. Värit ovat aikakaudelle tyypillisiä.

Ikkunat 
Ikkunat ovat nykyaikaiset. Uloimman ikkunalasin päällä on rimat, joilla 
jäljitellään klassistista kuusiruutuista mallia.

Ovet 
Ulko-ovi on uusittu.

Katto  
Tiilikatto, joka on maalattu hiljattain.

Sokkeli  
Luonnonkivisokkeli.

Piharakennukset   
Ämmänkadun puolella aidan vieressä on päärakennuksen värinen asut-
tava 47m2 piharakennus. Tämän takana Ämmänkadun varressa on lisäksi 
pystylaudoitettu punainen 34m2 tallirakennus.

Havaintoja 
Ryhdikäs kauttaaltaan saneerattu talo. Korjaukset on tehty hienovaraisesti, 
ajanpatina on säilynyt. Rakennusta ei ole korjattu uudeksi. Mittasuhteiltaan 
alkuperäisen oloinen. Tiiikatto on puhdistettu ja maalattu vuoden 2014 
jälkeen. Sisäänkäynti on pihan puolella, ikkunoiden korkeudesta päätellen 
viileästä eteisosasta. Reiponkatu 30:stä löytyy juorupeili. Pihapiiristä on 
asuttava ilmalämpöpumpulla varustettu piharakennus, joka on arviolta 
rakennettu tämän vuosituhannen puolella. Pihan perällä on myös punainen 
tallirakennus. Molemmat piharakennukset ovat peräkkäin Ämmänkadun 
varressa.

Kuva 74. Reiponkatu 30. Kuva: Oulun yliopisto 1971
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Havaintoja 
Nykyinen rakennus on rakennettu aikaisemmin samalla paikalla sijainneen 
merkittävästi vaatimattomamman rakennuksen tilalle vuoden 1923 
jälkeen. Rakennus edustaa vaatimatonta empire-puurakentamista, mutta 
Reiponkadun mittakaavassa se on yksi detaljoiduimmista rakennuksista. 
Merkittävimpiä muutoksia alkuperäisistä ovat kattoremontti, jonka 
yhteydessä kattomateriaaliksi vaihdettu konesaumattu pelti sekä kivijalan 
betonointi. 

Ämmänkatu 6 Asuinrakennus

Kortteli 7 
Rakennusvuosi 1923 jälkeen  
Kerrosluku 1 kerros

Mittasuhteet 
12x5m tyypillinen yksikerroksinen satulakattoinen puutalo kuistilla.  
Julkisivu  
Vaalean kellertävä vaakapaneeli, valkoiset ikkunan kehyslaudat, jalkalista ja 
rustikalaudoitetut kulmapilasterit. 
Ikkunat 
Kaksiruutuiset, päätyjen yläikkunat neliruutuiset.  
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia 
Katto  
Satulakatto. Konesaumattu musta peltikatto. Nykyaikaiset räystäskourut 
sekä syöksyputket. 
Sokkeli  
Betonoitu vanhan luonnonkivijalan päälle vuoden 1971 ja 1983 välissä. 
Harmaaksi maalattu betoni. 
Piharakennukset   
Pihapiiriin sijoittuu kaksi alkuperäistä vastaavaa punaiseksi maalattua 
lautaverhoiltua piharakennusta, mustat hupakatot sekä valkoiset listat ja 
detaljit. Tontin pihapiiri aidattu katujulkisivujen suuntaan. Kuva 77.  Ämmänkadun ja Reiponkadun risteys. Raahe 1983 Kuva: kuvaajan pyynnöstä julkaisu nimettömänä

 
Kuva 75. Ämmänkadun ja Reiponkadun kulmaus. Kuva: Annika Taipale 2020

Kuva 76. Raahe Reiponkatu 6-44, väritysehdotus. Kuva: Oulun yliopisto, Arkkitehtiosasto, rakennustaiteen historian laitos 1971
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Ämmänkatu 4 Asuinrakennus, 170m2

Kortteli 7

Rakennusvuosi 1958

Kerrosluku 2 kerrosta

Mittasuhteet 
Mittasuhteiltaan alkuperäinen. Runko 11,8m x 8,7m

Julkisivu  
Meren vihreä vaakalaudoitus. Nurkat, ikkunan pielet ja räystäät valkoiset.

Ikkunat 
Nykyaikaiset ikkunat.

Ovet 
Kadulle ei näy ovia.

Katto  
Musta konesaumattu peltikatto nykyaikaisilla vesikattovarusteilla.

Sokkeli  
Betonoitu luonnokivisokkeli

Kuva 78. Reiponkatu 13 kadulta kuvattuna. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Kuva 1. Merimiestalo, joka on purettu nykyisen Ämmänkatu 4:n tieltä pois. Talo on seissyt ämmänkadun varressa vielä vuonna 1956. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Havaintoja 
Alkuperäinen Ämmänkatu 4 asuinrakennus on ollut yksikerroksinen vaatimaton puutalo, joita sen naapuritonteilla ja Reiponkadullakin on. Alkuperäinen 
asuinrakennus näkyy alla olevassa ilmakuvassa vaaleana ja kirjavakattoisena. Se on ollut rakennettu hyvin lähelle Ämmänkatu 2:n asuinrakennusta. 
Nykyisen Ämmänkatu 4 valmistumisvuodeksi on merkattu valtion rekisteriin vuosi 1958. Ämmänkatu 4 on mittakaavaltaan kaksinkertainen pieniin 
merimiestaloihin verrattuna. Se täyttää tontin katujulkisivun kokonaan, Ämmänkatu 4 ja 2 väliin jää auton mentävä aukko.

Kuva 80. Nykyisen Ämmänkatu 4:n paikalla ollut puutalo. Kuva:  Veljekset Karhumäki, Raahen museon kuva-arkisto. 1930-1940 luku.

Kuva 79. Ämmänkatu 4 pohjakuva ja 
leikkaus. Kuva on piirretty uudeestaan 
Raahen kaupungin toimittaman aineis-
ton perusteella. Kuva:  Tuukka Pussinen 
2020.



143143451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020 TUUKKA PUSSINEN | ANNIKA TAIPALE

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 29        ANNIKA TAIPALE | TUUKKA PUSSINEN  

Havaintoja 
Kirkon lähistöllä Ämmänkadulla sijaitseva 1800-luvun lopussa tai 
1900-luvun alussa rakennettu asuinrakennus on kokenut vähäisiä 
muutoksia vuosien saatossa. 1911 rakennukseen on lisätty uusi tulisija 
sekä julkisivun aukotusta on muutettu juhlavammaksi.  Alkuperäinen 
konesaumapeltikatto jalkaränneineen on vuosien saatossa vaihdettu 
mustaan palahuopakattoon. Perustukset on ennen vuotta 2009 betonoitu 
vanhan graniittisokkelin päälle, kuitenkin 2010-luvulla tämä aikaisempi 
betonointi on purettu, Rakennusten perustuksia on korotettu betonilla ja 
vanhan esiin jääneet graniittikivet on rapattu.

Ämmänkatu 2 Asuinrakennus

Kortteli 7 
Rakennusvuosi Ennen vuotta 1911 
Kerrosluku 1 kerros

Mittasuhteet 
8x4 m tyypillinen yksikerroksinen satulakattoinen puutalo kuistilla.  
Julkisivu  
Vaaleanruskea vaakapaneeli, valkoiset ikkunoiden kehyslaudat, jalkalistat 
sekä nurkkalaudat.  
Sisäpihan puoleinen kuisti on yhä aikaisemmassa värisävyssään sammaleen 
vihreä. 
Ikkunat 
Katujulkisivun reunaikkunat ovat muutospiirustuksesta poiketen 
neliruutuiset, keskimmäinen ikkuna vastaa piirustuksessa esitettyä mallia.  
Ovet 
Ei kadulle näkyviä ovia 
Katto  
Musta palahuopakatto, uusittu ennen vuotta 2009   
Sokkeli  
Vanha kivijalka on säilynyt ja sen päälle on betonoitu perustaa korottava 
betoni. 
Piharakennukset   
Pihapiiriin takaosaan sijoittuu alkuperäistä vastaava talousrakennus

Kuva 82. ja 83. Kuvat:  Annika Taipale 2020Kuva 81. Muutospiirustus vuodelta 1911. Kuva: Maistraatti 
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Kuva 84. Ilmakuva Vanhasta Raahesta 1930 - 1940-luvulta. Reiponkatu rakennuksineen erottuu kirkon takana pellon reunan suuntaisesti. Ämmänkatu kulkee kuvan etualalla kohtisuraan Reiponkatua ja peltoa kohti. Kuvassa näkyy myös nykyisen Raahen seurakuntakodin  
paikalla ollut makasiinirakennus. Kuva:  Raahen museon kuva-arkisto, kuvaajana Veljekset karhumäki 1930-1940 luvulla.
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Kuva 86. Raahe Reiponkatu 6-44, väritysehdotus. Kuva: Oulun yliopisto, Arkkitehtiosasto, rakennustaiteen historian laitos 1971

Kuva 85. Raahen Reiponkatu 8-30 katuleikkaus. Kuva: Tuukka Pussinen ja Annika Taipale 2020, Päivitetty Oulun yliopisto 1971 
kuvan päälle 

Kuva 87. Raahen Reiponkatu 25-9 katuleikkaus. Kuva: Tuukka Pussinen ja Annika Taipale 2020, Päivitetty Oulun yliopisto 1971 
kuvan päälle 

Kuva 88. Raahen Reiponkatu 31-1 väritysehdotus. Kuva: Oulun yliopisto, Arkkitehtiosasto, rakennustaiteen historian laitos 1971
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Kuva 89. Reiponkadun rosoista katujulkisivua. 1980-luvulla Reiponkatu oli vielä hiekkatie. Kuva: Lennart Nilsson 1980.
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Arvottaminen

Ympäristöarvot
Pienmittakaavainen Reiponkatu on merkittävä osa Vanhan-Raahen 
historiaa. Empire-asemaakaavalle ominaiset viivasuorat kadut ja 
niiden reunoilla rikkonaisia julkisivulinjoja muodostavat puutalot ovat 
osa Reiponkadun henkeä. Lähelle katua rakennetut vaatimattomat 
merimiestalot tekevät katukuvasta intiimin. Reiponkatu on rakennettu 
loivaan kirkonmäen rinteeseen. Mäen päällä on Raahen kirkko, joka 
Reiponkadun välittömässä läheisyydessä vahvistaa kadun historiallista 
identiteettiä, ja kuvastaa historiallisia arvoja sekä aatteita. Vanhan Raahen 
vaatimattomampana tunnetun Katinhännän alueelle sijoittuva Reiponkatu 
ja sen asukaskunta on kokenut ylpeyttä kirkon läheisestä sijainnista. 
Kirkonmäki sekä itse kirkko luo vahvan jännitteen itsensä ja matalien 
yksikerroksisien puutalojen välille. 

Reiponkatu osana Vanhan Raahen ruutuasemakaava-alueen 
puutalokortteleita on valtakunnallisesti merkittävä ja suojeltava alue. 
Tätä puoltavat useat inventoinnit ja selvitykset.  Reiponkadun pohjois- ja 
eteläpäädyt ovat hyvin autenttisia ja alkuperäisiä. Tästä huolimatta osa 
alkuperäisistä rakennuksista on huonokuntoisia, historian vaaliminen on 
jäänyt talon omistajien ja perikuntien harteille. Surullisia esimerkkejä 
rakennusten huollon laiminlyönnistä on nähtävissä myös Reiponkadulla. 
Keskivaiheilla Reiponkatua on tehty mittavia uudistuksia 1900–luvun 
lopulla ja vielä 2000–luvulla. 

Kulttuurihistorialliset arvot

Reiponkatu on harvinaislaatuinen sen tavanomaisen ja pröystäilemättömän 
rakennuskannan vuoksi. Reiponkadulle kotejaan ovat tehneet työläiset. 
Samuli Paulanharju on kerännyt Wanha Raahe kirjaansa vuonna 1925 
tonttien omistajia 1850-60 luvulla. Paulanharjun mukaan Reiponkadulla on 
asunut merimiehiä, maalareita, timpureita, kapakanpitäjä ja urkujenpolkija.
Vaatimattoman työväen asuinalueen säilyminen näin yhtenäisenä on 
poikkeuksellista, sillä alueen rakennustaiteelliset-, kulttuurihistorialliset- 
sekä maisemahistorialliset arvot ovat vaikeammin tunnistettavissa. Täten 
vaatimattomammat talonpoikaisten rakennukset ovat saaneet väistyä 
ensimmäisenä kaupunkien täydennysrakentamisen tieltä.

Satamakaupunkina 1800-luvulla sekä 1900-luvun alussa tunnettu 
Raahe eli käsityöläisten, maanviljelyksen, sahateollisuuden ja koulujen 
varassa. Reiponkadulla on suuri kultturihistoriallinen todistusarvo 
juuri laivanvarustamisen sekä koulutuksen saralla. Köydenpunojien 
sekä köyhäinkoulun kotikatuna tunnettu alue on säilyttänyt useita 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä piirteitä. Yksi merkittävistä yksittäisistä 
kultturihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista on Reiponkadun 
eteläisessä päädyssä sijaitseva Lybeckerin koulun vanha rakennus, joka on 
myös yhden Raahen viimeisimmistä köydenpunojista Vestbergin kotitalo. 
Kuitenkin koko Reiponkatu ja sen säilyneet puutalot pihapiireineen 
todistavat käsityöläisten historiallista asuintapaa. 

Rakennustaiteelliset arvot

Reiponkadun rakennuskanta on hyvin kerrostunutta ja matalaa. Vanhimmat 
yksikerroksiset puutalot ovat 1800-luvun lopusta ja 1900-alusta. 
Reiponkadun alkuperäiset rakennukset ovat hirsirunkoisia ja edustavat 
perinteistä suomalaista puurakentamista. Niiden julkisivuissa on näkyvissä 
empire tyylisuunnan vaikutukset. Empirelle ominainen detaljiikka on 
kuitenkin Reiponkadulla varsin maltillista johtuen kadun alkuperäisten 
asukkaiden sosioekonomisesta asemasta. Vanhassa Raahessa, myös 
Reiponkadulla, rakennusten ikkunoilla on juorupeilejä. Ne kertovat 
osaltaan alueen historiasta ja ovat mieleenpainuva yksityiskohta.

Rakennuksia löytyy myös 1950- ja 1970-luvuilta, viimeisimmät 
2010-luvulta. 2000- lukulaiset uudisrakennukset on suunniteltu 
alkuperäisten merimiestalojen mittakaavaa kunnioittaen, ne eivät nouse 
esille katukuvasta muuten kuin aukkokoon puolesta. Valta-asemassa 
Saaristonkadun ja Ämmänkadun väliin sijoittuvalla tutkimusalueellamme 
ovat alkuperäiset puutalot. Reiponkadun tontit ovat syviä ja kapeita, mikä 
on mahdollistanut suuret piharakennukset ja täydennysrakentamisen pihan 
perälle.

Rakennushistoriallisesti tärkeintä Reiponkadulla ovat sen alkuperäiset 
rakennukset. Rakennuksista erottuu selvästi, mistä niitä on laajennettu. 
Kun lisätilaa on tarvittu, työväen asuinalueella laajennukset on 
tehty talkoovoimin. Ihmisten arki on rikastuttanut Rieponkadun 
pienimittakaavaisen rakennuskannan hyvin rönsyileväksi. Laajennusten 
julkisivulinjat porrastavat, kattokulmat ja –korkeudet vaihtelevat. 
Myös välttämättömät korjaukset on toteutettu toisistaan poikkeavilla 
ratkasuilla sekä materiaaleilla. Pisimmälle jatketut talot ovat yhdistyneet 
pihasaunoihin kiinni. Rakennukset kertovat omaa tarinaansa asukkaidensa 
elämästä ja toimintatavoista. Reiponkadulla sijaitsee Suomen neljännen 
Presidentin, Kyösti Kallion kotina tunnettu rakennus. Kallio asui 
rakennuksessa käydessään Raahen alkeiskoulua vuosina 1886-1890.

Kuva 90. Suunnittelualueen sijainti. Kuva: Tuukka Pussinen 2020

Kuva 91. Juorupeilejä on montaa eri mallia, niitä on jouduttu myös korjailemaan 
elinkaarensa aikana. Juorupeileissä näkyy rakennuksen omistajan kädentaidot ja 
kekselijäisyys. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020

<Takaisin



Piirros: Kivi-Sovio, kellarioven lukkopesä. 

Juho Lonkila, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto 7.12.2011
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RYHMÄ IV

BRAHENKATU - Rakennusten inventointi

         Iida-Marja Kari ja 
Roosa Nokelainen

Kuva yllä: Raahen museon valokuvat



150150 IIDA-MARJA KARI | ROOSA NOKELAINEN
2 IIDA-MARJA KARI | ROOSA NOKELAINEN

Brahenkatu katuleikkaus pohjoiseen 2020

Brahenkatu katuleikkaus pohjoiseen 1971
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*Viitteellinen 

Brahenkatu katuleikkaus etelään 2020

Brahenkatu katuleikkaus etelään 1971
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*Viitteellinen 

Brahenkatu katuleikkaus etelään 2020

Brahenkatu katuleikkaus etelään 1971
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Brahenkatu 1 A  - Freitagin talo

Kortteli ja tontti  13/16
Rakennusvuosi   1800-l alku
Suunnittelija/rakennuttaja -
Käyttötarkoitus   Asuinrakennus
Kerrosluku   1
Runkomateriaali hirsi
Ulkoseinät   laudoitus vyöhykkeissä, vaalean sininen   
    valkoisilla yksityiskohdilla
Vesikatto   tiili, punainen
Ikkunan pielet ym.  valkoiset, koristeelliset, T-jako
Sokkeli    luonnonkivi ja betoni

Rakennus on hirsirunkoinen, ja julkisivulaudoitus on jaettu pysty- ja vaaka-
laudoitettuihin vyöhykkeisiin. Kivijalka on muuten luonnonkivinen, mutta 
rakennuksen itäpuolelta betoninen. Pystyrintapanelointivyöhyke jatkuu 
ikkunoiden alapinnassa kulkevaan vaakalistaan saakka, jonka yläpuolella 
jatkuu vaakalaudoitus. Ikkunat ovat T-jakoiset, koristeelliset ja Jugend-hen-
kiset. Katto on punatiilinen harjakatto.

Pystyrintapanelointi, valkoiset pilasteriaiheet sekä ikkunoiden koristeelliset 
puitteet ovat todennäköisesti toteutettu 1900-luvun alussa, jolloin samal-
la tontilla sijaitseva Japissonin talokin sai Jugend-henkisen ulkoasun. Itse 
rakennus ja pihapiiri ovat huomattavasti vanhempia. Kauppias ja raatimies 
Freitagin pihapiiri on rakennettu 1800-luvun alkupuoliskolla. Rantakadun 
puoleista siipeä on myöhemmin korotettu. 

Tontin länsipuolella sijaitseva sillonen Rantatori oli 1600-luvulla Raahen 
keskeisimpiä alueita. Tontille on rakennettu todennäköisesti jo vuonna 
1651. Osa tontin itäreunasta on palanut vuoden 1810 kaupunkipalossa, 
mutta tontin kerrostumat ovat oletettavasti hyvin säilyneitä.

Rakennus on todettu maakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihis-
toriallisesti merkittävät kohteet 2).

Kuva 1. Freitagin talon julkisivu Brahenkadulle. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. Kuva 3. Julkisivu Rantakadulle. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 5. Ikkunadetalji. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 2 Julkisivun muutospiirustus vuodelta 1912. Detaljit toteutuivat, sisäänkäynti to-
teutui myöhemmin talon itäpäätyyn. Kuva maistraatin arkistoista.

Kuva 4. Julkisivun muutospiirustus vuodelta 1922, piirtänyt rakennusmestari Johan 
Nummela. Kuva maistraatin arkistoista.
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Brahenkatu 1 Piharakennus (Rantakadun puoleisella 
reunalla)

Rantakadun sivulla, Freitagin talon eteläpuolella sijaitsee yksikerroksinen,  
hirsirunkoinen, ja harjakattoinen piharakennus. Aitta on rakennettu mah-
dollisesti jo 1800-l alkupuoliskolla. Aitassa on musta huopakatto, ja poh-
jois-, länsi- ja eteläseinät ovat vaakalaudoitetut. Sisäpihan puolelta hirret 
ovat näkyvissä punamullattuina. Vaakalaudoitus on harmaaksi maalattu, 
nurkkalaudat ja muut listoitukset ovat valkoiseksi maalattuja.

Rakennus on todettu maakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihis-
toriallisesti merkittävät kohteet 2).

Brahenkatu 1 - Japissonin talo

Kortteli ja tontti  13/16
Rakennusvuosi   1800-l alkupuolisko
Suunnittelija/rakennuttaja -
Käyttötarkoitus   asuinrakennus, 2 asuntoa
Kerrosluku   1,5
Runkomateriaali   hirsi
Ulkoseinät   pysty- ja vaakapaneleli vyöhykkeissä, maa - 
    lattu vihreäksi
Vesikatto   tiili, punainen, aumakatto
Ikkunan pielet ym.  valkoiset, koristeelliset
Sokkeli    luonnonkivi

Puolitoista-kerroksinen, jugend-tyylinen hirsirunkoinen rakennus  on  
aumakattoinen, ja vihreäksi maalattu julkisivuverhous on jaettu kahteen 
kenttään. Ikkunat puitteineen sekä julkisivudetaljit ovat koristeelliset.

Rakennus on rakennettu 1800-luvun alkupuolella, mutta 1900-luvun alussa 
raknennuksen ulkoasua muutettiin noudattamaan Jugend-tyyliä. Myös sisä-
tiloissa on Jugend-piirteitä säilynyt.

Rakennus on todettu maakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihis-
toriallisesti merkittävät kohteet 2).

Kuva 6. Japissonin talo Kuva: Anu Syrjäpalo 2014 (Kioski tietokanta)

Kuva 8. Japissonin talo, ikkunadetalji. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 7. Hirsinen piharakennus pihan puolelta. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 9. Hirsinen piharakennus Rantakadun puolelta. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.
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Brahenkatu 2

Kortteli ja tontti  9/4
Rakennusvuosi   1812
Suunnittelija/rakennuttaja  Rakennutti Fredrik Sovelius
Käyttötarkoitus   Ennen porvariston asuinrakennus,   
      nykyisin Raahen edustustilat
Kerrosluku   1,5
Runkomateriaali   Hirsi
Ulkoseinät   Vaalea pystylaudoitus
Vesikatto   Vaalea pelti, mansardikatto
Ikkunat    Vaalean harmaa puukehys, 6 osainen   
      ristikkojaotus, lasi
Sokkeli    Rapattu porakivi

Heikun talona tunnettu rakennus, joka edustaa Hårlemanilaista roko-
kooklassismia mansardikatolla. Vinkkelitalona rakennus seuraa tontin 
nurkka rajaa. Kokonaisuutena pihapiiri muodostaa umpinaisen pihatilan, 
kun piharakennukset on sijoiteltu tontin rajoja pitkin. Mansardi katto 
koostuu sinkitystä metallista. Julkisivu koostuu puolitoista kerroksisesta 
pystylaudoitetusta piilosauma laudoituksesta, jolloin julkisivu muodostaa 
kuvan valkoiseksi rapatusta pinnasta. Ensimmäisen kerroksen katkaisee 
leveä profiloitu vaakalista. Pääjulkisivun keskikohtaan nousee kaksi ikkunai-
nen frontoni. Pelkistetyt kuusiruutuiset ikkunat jäsentävät symmetrisesti 
julkisivua. Korkea luonnonkivinen sokkeli nostaa päärakennusta suhteessa 
piharakennuksiin. 

Piharakennuksina toimii vanhan raatihuoneen 1729 vankityrmä, jonka 
julkisivu on valkoinen piilosaumattu pystylaudoitus tiilikatolla. Rakennuk-
sen sisäpihan kyljessä on punamultainen pieni hirsi aittarakennus. Sisäpihan 
puolella on pienehkö asuinrakennus punamullatulla vaakalaudoituksella 
valkoisin yksityiskohdin. Asuinrakennukseen liittyy nurkittain pitkä puna-
multainen hirsiaitta. Aitan päässä on huoneen kokoinen yksikerroksinen 
rakennus, jonka julkisivu sointuu Heikun talon kanssa. Rakennus toimii 
seurakunnan edustuksena. Rakennuksen ja päärakennuksen välisen tilan 
sulkee valkea kaarevalinjainen  portti.

Tontilla on sijainnut 1654 rakennettu barokkiraatihuone, joka paloi ve-
näläisen isovihan aikaan. Uusiraatihuone valmistui 1729, mikä tuhoutui 
1810-luvun kaupunkipalossa. Rakennuksen pohjoissivulla tuolta ajalta 
säilynyt vankityrmä. Nykyinen Heikun talo on rakennettu 1812 porvari-
taloksi. Nykyiseltään rakennus kuuluu Raahen kaupungille, mikä lukeutuu 
valtakunnallisten merkittävien rakennusten luetteloon.

Kuva 10. Brahenkatu 2. Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 11. Brahenkatu 2,sisäpihan puoli. Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 12. Brahenkadun varren piharakennus osa Heikuntaloa Kuva Iida-Marja Kari 
2020

Kuva 13. Piharakennus asuin- asuin ja aittarakennus. Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 15. Piharakennuksia. Kuva Iida-Marja Kari 2020Kuva 14. Raatihuoneen aikainen vankila ja aitta vuodelta 1931. Kuva Muistatko? Tun-
nelmia raahesta s.103
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Brahenkatu 3

Kortteli ja tontti  13/15
Rakennusvuosi   1800-l alkupuolelta, liikehuoneisto 1800-l  
    loppupuolelta
Suunnittelija/rakennuttaja -
Käyttötarkoitus   liiketila ja asuinrakennus
Kerrosluku   1,5
Runkomateriaali   hirsi
Ulkoseinät   vaakalaudoitus, vaalean keltainen/kerman  
    valkoinen
Vesikatto   huopa, musta
Ikkunan pielet ym.  valkoiset
Sokkeli    luonnonkivi ja betoni

Puolitoista-kerroksinen, hirsirunkoinen rakennus, jolla on harjakatto. Sei-
nät ovat vaakalaudoitetut, vaalean keltaisiksi maalatut, ja julkisivu on jaettu 
kahteen kenttään valkoisin vaakalistoin. Sokkeli on asuintilojen kohdalla 
luonnonkiveä, liiketilan kohdalla betonia.

Rakennus oli alunperin Mattilan ja Sinetän asuin- ja liiketalo. Tontin raken-
nusvaiheiden historia alkaa aivan 1650-luvun alusta. Tontin rakennuskanta 
tuhoutui vuonna 1810 sattuneessa kaupunkipalossa. Tontin kerrostumat 
ovat todennäköisesti pääosin tuhoutuneet Brahenkadun varren rakennuk-
sen alta, mutta ovat tontin muissa osissa oletettavasti säilyneitä. 

Piha-alue on osittain soralla ja osittain nurmella. Kunnallistekniset kaivan-
not eivät ole tuhonneet tontin kerrostumia.

Rakennus on todettu maakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihis-
toriallisesti merkittävät kohteet 2).

Tontin etelälaidalla on matala yksikerroksinen hirsirunkoinen talousraken-
nus. Rakennuksella on huopainen harjakatto, ja hirsiseinät ovat punamul-
taiset. Ovet ovat tumman ruskeat ja puitteet valkoiset.

Molemmat piharakennukset on arvioitu paikallisesti merkittäviksi raken-
nuksiksi.

Piharakennukset

Tontin länsilaidassa sijaitsee 1,5 kerroksinen asuinrakennus. Rakennuksella 
on punatiilinen harjakatto ja kaksi ulkonevaa eteisrakennelmaa. Raken-
nuksen julkisivuissa on vaalen keltainen vaakalaudoitus, ja nurkkalaudat ja 
ikkunoiden ja ovien verhouslaudat ovat valkoiset. Rakennuksen sokkeli on 
betonia.

Kuva 16. Brahenkatu 3. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. Kuva 17. Brahenkatu 3 laajennuksen liitos. 
Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 18. Brahenkatu 3 sisäpihan asuinrakennus (keltainen) ja piharakennus (punainen).
Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 19. Brahenkatu 3 ikkunadetalji. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.



158158 IIDA-MARJA KARI | ROOSA NOKELAINEN

10 IIDA-MARJA KARI | ROOSA NOKELAINEN

Brahenkatu 4

Kortteli ja tontti  9/5
Rakennusvuosi   1800-luvun alku
Suunnittelija/rakennuttaja  -
Käyttötarkoitus   Ennen liiketila, nykyisin tyhjillään
Kerrosluku   1
Runkomateriaali   Hirsi
Ulkoseinät   Vaalea pystylaudoitus rimoituksella,   
      sininen detaljointi
Vesikatto   Punainen konesaumattu metalli,    
      harjakatto
Ikkunat    Valkoinen puukarmit, 1 osainen iso lasi
Sokkeli    Porakivi

Kuva 20. Brahenkatu 4. Kuva Anu Syrjäsalo, Kioski-tietokanta 2014 Kuva 21. Brahenkatu 4, asuin piharakennus. Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 22. Autotalli Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 23. Varastorakennus Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 25. Autolallin julkisivu. Maistraatti 1984

Liiketilana toiminut 1800-luvun rakennus poikkeaa muista Brahenkadun 
porvaritaloista korkeutensa puolesta. Kaksi kerroksinen rakennus näyt-
täytyy yksikerroksisena, jonka ensimmäisen kerroksen julkisivua reunustaa 
suuret ikkunat. Toisen kerroksen julkisivu on ikkunaton, pieniä haukkaik-
kunoita lukuun ottamatta. Julkisivu vuoraus on vaaleaksi pystylaudoitettu, 
jonka saumoja peittää rimoitus. Hennon sinertävät ikkuna listat ja kulma 
liseenit eli nauharustikoidut pilasterit jäsentelevät muuten pelkistettyä jul-
kisivua. Harjakatto on konesaumattu metallikatto, punaisin peittomaalauk-
sin. Rakennus kuuluu maakunnallisesti merkittäviin historiallisiin kohteisiin.

Tontilla sijaitsee laaja varastorakennus, autotalli ja asuinrakennus, joka on 
samalta aikakaudelta kuin päärakennus. Rakennukset reunustavat tontin 
rajoja. Asuinrakennuksen julkisivu on muuttunut usein julkisivultaan aiko-
jen saatossa. Tällä hetkellä julkisivu koostuu vaaleasta vaakalaudoituksesta, 
joka katkeaa ikkunoiden alareunaa kiertävään vaakalistaan. Alaosa on pysty 
laudoitettu ja saumaltaan rimoitettu. Kulmissa ovat hennon siniset liseenit, 
jotka lähtevä korkealta sokkelilta ulottuen kattolistaan saakka. Värisävyil-
tään rakennus sointuu päärakennuksen kanssa, julkisivua jäsentää kaksi ne-
liö ikkunaa symmetrisesti keskilinjaan nähden hennon siniseen listoineen.

Kuva 24. Julkisivu ja pohja muutokset. Maistraatti 1984
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Brahenkatu 5

Kortteli ja tontti  13/11
Rakennusvuosi   asuinhuoneistot 1800-l alulla, liiketila   
    1900-l
Suunnittelija/rakennuttaja -
Käyttötarkoitus   asuin- ja liikerakennus
Kerrosluku   1,5
Runkomateriaali   hirsi
Ulkoseinät   vaakalaudoitus, vaalean harmaa, harmaat   
    somisteet
Vesikatto   huopa, musta, tiili
Ikkunan pielet ym.  valkoiset, T-jako. Liikerakennuksessa 
    suuret näyteikkunat sekä ullakkotilassa   
    yhtenäinen ullakkonauhaikkuna
Sokkeli    asuinrakennuksessa porakivi, liikeratilassa  
    betoni

Rakennus on Raahelle melko tyypillinen pseudovinkkelitalo. Brahenka-
dun-puoleinen korkeampi siipi on liikesiipeä korkeampi, ja julkisivu on 
jaettu kahdella vaakalistalla kolmeen vyöhykkeeseen. Ikkunat ovat kuusi-
ruutuiset, ja ullakkotilassa on matalammat kaksiruutuiset ikkunat. pitkällä 
sivulla. Liikesiivessä on huomattavasti suuremmat näyteikkunat maanta-
sokerroksessa ja ullakkotilassa yhtenäinen matala nauhaikkuna. Liikesiiven 
sisäänkäynnin yläpuolella on kotkaveistos, ja liikesiipi kokonaisuutenaan 
edustaa jugend-tyyliä.
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LAAJUUSTIEDOT:

KERROSALA          887 m²
KERROSALA 250mm:          874 m²
HUONEISTOALA   1Krs. 691 m²

  2Krs. 125 m²
   yht. 816 m²

LÄMMIN ILMATILAVUUS: 2534 m³
RAKENNUSTILAVUUS: 4413 m³

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Svapa Oy      p. 050 3727 100
Ollinkalliontie 3, 92100 Raahe
suunnittelu@svapa.fi
www.svapa.fi

B

6.7.2016

1

1:50Kirsti Mäkinen-Reijasalo
Kauppakatu 31
92100 Raahe

Paavo Koskela, Rkm

678-4-13-11

Pääpiirustus

Pohjapiirros 1.Krs.

346/2016

ARK

Tunnus Muutos Päiväys Tekijä

A Laajuustieto muutos 17.10.2017 A.K
B Osoitetieto muutos 19.10.2017 A.K

A

Nykyinen, 1800-1900 luvulla rakennettu rakennus oli alun perin apteekka-
ri Mäkisen liike- ja asuintalo. Nykyään rakennus toimii yhä asuin- ja liikera-
kennuksena.

Tontin rakennusvaiheiden historia alkaa 1650-luvun alusta. Tontin raken-
nuskanta on tuhoutunut ainakin vuoden 1810 kaupunki palossa. 

Rakennus on todettu maakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihis-
toriallisesti merkittävät kohteet 2).

Piharakennukset

Tontilla on kaksi piharakennusta, joista toinen on vaalean harmaaksi rapat-
tu, pulpettikattoinen, 1,5 kerroksinen asuinrakennus.

Pihan perällä sijaitsee toinen 1,5 kerroksinen rakennus, jonka vaakaver-
houksen keltainen maalipinta on päässyt rapistumaan. Huopakatto on 
paikoin painunut. Rakennus on todettu paikallisesti merkittäväksi historial-
liseksi rakennukseksi.

Kuva 26. Brahenkatu 5 Brahenkadun ja Kauppakadun kulmasta.
Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 27. Brahenkatu 5. Kuva: Henrik Lilius 1998. Kuva 28. Brahenkatu 5 sisäpihan rakennukset.
Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 31. Brahenkatu 5 piharakennus pihan perällä. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.Kuva 29. Brahenkatu 5 liikesiiven detalji. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. Kuva 30. Brahenkatu 5 pohjapiirros, 2016. Kuva: Rakennusvalvonnan lupakuvista.
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Brahenkatu 6

Kortteli ja tontti  10/15
Rakennusvuosi   1972
Suunnittelija/rakennuttaja  Olavi Rytkönen
Käyttötarkoitus   Asuinkerrostalo
Kerrosluku   2
Runkomateriaali   Betoni
Ulkoseinät   Valkoinen betoni ristikko, parvekekaide   
      keltainen vaaka laudoitus
Vesikatto   Tumma huopa, harjakatto
Ikkunat    Keltainen puukarmi, jaotus vaihtelee, lasi
Sokkeli    Betoni

Kuva 32. Brahenkatu 6 pääjulkisivu Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 33. Sisäpihan puoli Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 34. Autokatos Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 35. Vanha Reinin talo Kuva Samuli Paulaharju, Wanha Raahe s. 101

Kuva 36. Julkisivu piirros vuodelta. Kuva Maistraatti 1971

Kuva 37. Nykyinen julkisivu ja pohjapiirros. Kuva Maistraatti 1972

Vanha Reinin talo edusti yksinkertaista julkisivu tyyppiä, julkisivu oli pys-
tylaudoitettu ja saumat rimoitettu, vuoraus edustaa perinteistä 1700-lu-
vun rakennusperinnettä. Sävytykseltään vaalea tummilla yksinkertaisilla 
detaljoinneilla jäsennelty. Seinäpintaa rikkoi tasavälein rytmitetyt kuusi 
ristikkoiset ikkunat, tummilla puitteilla. Pilastereiden tilalla ohuet tummat 
pystylistat, jotka jatkuivat luonnonkivi sokkelista räystäslinjan vaaka listaan 
saakka. Puolitoistakerroksisen pseudovinkkelitalon sisäänkäynti oli aseteltu 
nurkka syvennykseen, jollaisia oli nähtävissä myös Langin alatalon sisään-
käyntinä.

Nykyisin paikalla on uudisrakennus. Rakennuksen räystäslinja mukailee 
kadun porvaritalojen räystästä. Kaksikerroksinen asuinkerrostalo, jonka 
julkisivu jäsentyy valkoisesta betoni kehikosta, vaaka ja pystylinjat. Ristikon 
välejä täyttää keltaiseksi rapattu kivijulkisivu. Ikkunoiden alla on saman 
levyiset vaakasuuntaiset puupaneloinnit yltäen alapohjaan saakka. Ikkunat 
rytmittyvät tasavälein julkisivuun, ikkunapuitteet jakavat lasin neljään ruu-
tuun, poiketen 1800-luvun ikkuna jaosta. Piha on suuri asfaltti kenttäinen, 
jonka Kauppakadun sivua reunustaa aitaus ja tontin perällä aidan vieressä 
autokatos.
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Brahenkatu 7

Kortteli ja tontti  14/13
Rakennusvuosi   2012
Suunnittelija   Arkkitehtitoimisto Mattiveikko Salo Oy
Käyttötarkoitus   asuinrakennus, luhtitalo
Kerrosluku   2
Runkomateriaali   betoni
Ulkoseinät   pystylaudoitus saumarimoilla, vaaleankel  
    tainen, sisäpihan puolella vaakalaudoitus,   
    luonnonvalkoinen ja sinapinkeltainen
Vesikatto   pelti, musta
Ikkunan pielet ym.  valkoiset
Sokkeli    betoni, peittomaalattu tumman ruskea

Rakennus on kaksikerroksinen pseudovinkkelirakennus mustalla pelti-
katolla. Julkisivussa on keltaiseksi peittomaalattu pysty-laudoitus sauma-
rimoilla. Valkoinen vaakalista jakaa julkisivun pystysuunnassa. Sokkeli on 
ruskeaksi maalattua betonia, ja ikkunanpuitteet sekä nurkka- ja vuorilaudat 
ovat valkoiseksi maalattuja. Ikkunat on jaettu visuaalisesti kuuteen osaan.

Tontilla sijaitsi ennen 1800-luvulla rakennettu Robert Rossanderin kaup-
pakartano. Brahenkadun siipi rakennettiin 1810-1860, kun taas Kauppa-
kadun siipi 1861-1899. Rakennus oli toiminut sekä asuin- että liikeraken-
nuksena. Entisen rakennuksen liikesiipi oli nikkarityylin ainoa edustaja 
puu-Raahessa. Rossander (myöhemmin Roihu) julkaisi paikallista Raahen 
Lehteä. Rakennuksessa toimi myös Raahen ensimmäinen elokuvateatteri, 
matkustajakoti, paperi- ja urheilukauppa sekä Ankkuri-baari. Rakennus 
siirtyi pois suvun omistuksesta 1980-luvulla, jolloin Tampereen Säästöasu 
aloitti siinä toimintansa. Rakennus paloi kesällä 2005, jonka jälkeen nykyi-
nen rakennus rakennettiin.

Kuva 39. Näkymä itään Brahenkadulla. Oikealla näkyy tontilla aiemmin sijainnut Roihun 
talo, jossa toimi Ankkuri-baari 1960-70 luvulla.Kuva: Kirjasta Muistatko? Tunnelmia 
Raahesta.

Kuva 40. Brahenkatu 7 sisäpihan puolelta. Pihan keskeskellä on pitkänmallinen varasto-
rakennus/autokatos. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 38. Brahenkatu 7. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 41. Brahenkatu 7 julkisivut. 

Piharakennukset

Sisäpihan puolella päärakennuksen julkisivussa kulkee luhtikäytävät asun-
toihin. Pihan keskellä on pitkä varastorakennus, jonka pohjoispäädyssä 
on myös autokatospaikkoja. Piharakennuksessa on vaalea vaakalaudoitus 
jonka pinnassa kulkee vaakarimoja. Ovet ovat siniharmaat.
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Suurehko klassistinen hirsi porvaritalo, joka toimii nykyisin kaupungin 
virastokäytössä. Rakennuksen vaakalaudoitettua fasaadia jäsentää ikkunoi-
den alakamanan tasolla oleva profiloitu vaakalista. Suorakulmioiset ikkunat 
asettuvat tasavälein pilastereiden väliin, niiden yläreunaa koristaa valkoinen 
palkistokehys.  Rakennuksen ullakkokerroksen erottaa vaakalistasta ja 
valkoiseksi maalatusta piiloponttilaudoituksen vaihtumisesta. Rakennuksen 
pilasterijärjestelmä on rikas, kohteessa toskanalainen järjestelmä. Pilaste-
reista huokuu Raahelle tyypillinen piirre, ylävaakalista on samassa tasossa 
kapiteelin yläprofiilin kanssa. 

Pihan perällä hirsinen piharakennus, josta puolet purettu pois vuonna 
2017 annetun päätöksen myötä. Lupa purkamisella anettu rakennuksen 
huonokuntoisuuden vuoksi, tilalle on tuotettu tilapäinen 2m korkea aita.

Brahenkatu 8

Kortteli ja tontti  10/13
Rakennusvuosi   n.1812
Suunnittelija/rakennuttaja  Hallberg, Stårrmin ja Rein
Käyttötarkoitus   Ennen asuin-, nykyisin toimistotiloja
Kerrosluku   1,5
Runkomateriaali   Hirsi
Ulkoseinät   Keltainen vaakalaudoitus, ylhäältä   
                valkoinen, toskanalaiset valkoiset pilasterit
Vesikatto   Tumma konesaumattu pelti
Ikkunat    Valkoiseksi maalattu puukehys, 6 osainen  
      ristikkojaotus, lasi
Sokkeli    Porakivi

Kuva 42. Brahenkatu 8 pääjulkisivu Kuva Anu Syrjäpalo 2014, kioski-tietokanta

Kuva 45. Pääjulkisivu 1998 Kuva Henrik Lillius, Raahen Pekkatori 2006, s.52

Kuva 44. Piharakennus Kuva Iida-Marja Kari 2020Kuva 43. Brahenkatu 8 pääjulkisivu Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 47. Sisäpihan puoli Kuva Maistraatti 2002

Kuva 49. Sisäpihan puoli Kuva Maistraatti 1983

Kuva 46. Pääjulkisivu Kuva Maistraatti 2002

Kuva 48. Pohjapiirros Kuva Maistraatti 1983
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Brahenkatu 9 - Raahen Musiikkiopisto

Kortteli ja tontti  14/25
Rakennusvuosi   1800-luvun loppupuoli, laajennus 1900-l   
    alku
Suunnittelija   -
Käyttötarkoitus   Raahen musiikkiopisto
Kerrosluku   1,5
Runkomateriaali   hirsi
Ulkoseinät   julkisivulaudoitus vyöhykkeissä, beige
Vesikatto   pelti, punainen
Ikkunan pielet ym.  valkoiset, T-jako
Sokkeli    luonnonkivi

Rakennuksella on peltinen harjakatto, ja julkisivulaudoitus on jaettu kol-
meen vyöhykkeeseen vaakalistoin.  Luonnonkivisen kivijalan yläpuolella 
kulkee entablementti, jonka yläpuolella pystyrintapanelointi jatkuu ikku-
noiden alapintaan asti. Ikkunoiden alapinnan kohdalla on vaakalista, jonka 
yläpuolella laudoitus on vaakasuuntaista. Ullakkotila erottuu julkisivun 
alaosasta palkistolla, ja ullakkovyöhyke on rytmitetty pystyrimoilla. Ikkunat 
ovat T-jakoiset ja niissä on palkkipääte. 

Piharakennukset

Tonin läntisessä laidassa, melko lähellä Brahenkatua on toinen tontin 
piharakennuksista. Noppamaisessa aittarakennuksessa on punamullattu 
pystylomalaudoitus, keltaiseksi maalattu ovi sekä luukku ja huopainen 
kolmiorima harjakatto. Rakennus on todettu maakunnallisesti merkittä-
väksi historialliseksi rakennukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Poh-
jois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2).

Tontin idänpuoleisessa laidassa on pidempi talousrakennus, joka on myös 
hirsirunkoinen ja huopakattoinen. Toisessa aittarakennuksessa on kuiten-
kin puoliksi auma- ja puoliksi satulakatto, ja kivijalkaa on näkyvissä, toisin 
kuin pienemmässä piharakennuksessa. Kivijalasta 2/3 on luonnonkiveä, 
ja 1/3 betonia. Betonisen kivijalan kohdalla julkisivussa on punamullat-
tu pystylomalaudoitus, muualla hirsipinta näkyy samoin punamullattuna. 
Rakennus on todettu maakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihis-
toriallisesti merkittävät kohteet 2).

Tontin alue on otettu rakennuskäyttöön jo 1650-luvulla. 1810 kaupunki-
palon jälkeen rakennettiin tontin nykyiset rakennukset.  Alunperin asuin-
rakennukseksi rakennettu rakennus on ulkoasultaan uusrenessanssipiirtei-
nen.

Rakennus on todettu maakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihis-
toriallisesti merkittävät kohteet 2).

Kuva 50. Brahenkatu 9. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. Kuva 51. Musiikkiopiston julkisivu pohjoiseen. Kuva: Oulun Yliopis-
to, Saara Koskinen 2011.

Kuva 54. Musiikkiopiston julkisivu etelään. Kuva: Oulun Yliopisto, Marika Miettinen 
2011.

Kuva 53. Brahenkatu 9, sisäpihan puolelta. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 55. Brahenkatu 9, tontin itälaidalla sijaitseva piharakennus. Kuva: Roosa Nokelai-
nen 2020.

Kuva 52. Brahenkatu 9 tontin länsilaidalla sijaitseva piharakennus. Kuva: Roosa Nokelai-
nen 2020.
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Brahenkatu 10

Kortteli ja tontti  10/22
Rakennusvuosi   1812
Suunnittelija/rakennuttaja  Rakennutti Johan Langin
Käyttötarkoitus   Ennen porvariston asuinrakennus,   
      nykyisin liiketoiminta
Kerrosluku   1,5
Runkomateriaali   Hirsi
Ulkoseinät   Vaaleansininen pysty lomalaudoitus,   
      valkoinen detaljointi
Vesikatto   Punainen aaltotiili, aumakatto
Ikkunat    Valkoinen puukarmi, 6 osainen    
      ristikkojaotus, tasolasi
Sokkeli    Porakivi

Langin kauppahuone rakennettiin Pekkatorin laitaan vuonna 1812 Johan 
Langin toimesta, nykyisen mukaisen fasadin laati Johan Oldenburg vuon-
na 1852. Porvari rakennuksen käyttö on muuttunut toimisto ja matkailu 
käyttöön. Puolitoistakerroksinen juhlava paikallista klassismia henkivä 
vinkkelirakennus Pekkatorin laidalla. Julkisivu muodostuu pystysuuntaisesta 
hennon vaaleansinisestä lomalaudoituksesta, jonka katkaisee ikkunoiden 
alareunan vaakalista. Vaakalistan alla julkisivu muuttuu vaakasuuntaiseen 
kasetointiin, kasetit muodostuvat piilosaumatusta vaakalaudoituksesta 
päättyen valkoisiin toskanalaisiin pilastereihin. Pilasterit rytmittävät julkisi-
vuja kuusi jakoisten ikkunoiden kanssa. Molemmat asettuvat symmetrises-
ti julkisivujen keskilinjaan nähden. Ikkunoiden yläreunaa koristaa valkoiset 
palkistokehykset ja valkoiset puitteet. Pilasterin jalusta nousee luonnonkivi 
sokkelin yläreunan valkosesta vaakalistasta. Pilastereiden kapiteeli päättyy 
valkoiseen profiloituun vaakalistaan, jonka jälkeen yläosan julkisivu muut-
tuu valkoiseksi vaakapiilosaumatuksi laudoitukseksi. Jokaisen ikkunan koh-
dalla on pieni kaksiosainen haukkaikkuna. Punatiilinen aumakatto lähtee 
profiloidusta valkoisesta friisistä. Langin kauppahuone kuuluu historiallises-
ti valtakunnallisesti merkittävien rakennusten joukkoon.

Tontti kuuluu samaan Langin kauppahuoneen kanssa. Langin talon parina 
sisäpihalle jatkuva lisärakennus on samassa korkeus asemassa. Sen julkisivu 
jäsentyy vaaleansinisestä nauharustikoidusta laudoituksesta. Rakennuk-
sen korotus on toteutettu tiheämmällä laudoituksella. Nurkissa sijaitsee 
pelkistetyt valkoiset pilasterit. Ikkuna aukotus on toteutettu Langin talon 
sisäpilalle päin. Pihapiirissä on yksi pienehkö punamultainen hirsi aitta 
valkoisineen nurkkalaudoituksineen.

Kuva 56. Brahenkatu 10 pääjulkisivu Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 57. Pekkatorin pääjulkisivu Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 58. Piharakennus Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 61. Julkisivujen inventointikuvat Kuvat Oulun yliopisto 2011Kuva 60. Pohjapiirros Kuva Maistraatti 2018

Kuva 59. Pääjulkisivu 1998 Kuva Henrik Lillius, Raahen Pekkatori 2006, s.95
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Brahenkatu 11 - Reinin Talo

Kortteli ja tontti 14/24
Rakennusvuosi  1870
Suunnittelija  -
Rakennuttaja  Frans Petter Ahlqvist
Käyttötarkoitus  Kampaamo-opisto
Kerrosluku  2
Runkomateriaali  hirsi
Ulkoseinät  vaakalaudoitus vyöhykkeissä, vaalean beige
Vesikatto  pelti, punainen
Ikkunan pielet ym. harmaat vuorilaudat, valkoiset puitteet
Sokkeli   luonnonkivi

Reinin talo sijaitsee Pekkatorin lounaiskulman länsisivulla, ja on ulkokul-
mastaan viistetty vinkkelitalo peltisellä aumakatolla. Julkisivussa on vaaka-
laudoitus joka on jaettu vaakalistalla ullakkokerroksen kohdalta. Ikkunat 
ovat kuusiruutuisia, palkkipäätteisiä ikkunoita, mutta kellarissa on uudem-
man malliset kaksijakoiset ikkunat ja Brahenkadun puolella oven yläpuolel-
la on yksittäinen pyöreä ikkuna.

Reinin talo on Pekkatorin rakennuksista nuorin. Tontille oli 1810  Raahen 
asemakaavassa kaavoitettu Raatihuoneen paikka. Kun raatihuone lopulta 
päädyttiin sijoittamaan toisaalle, tontti huutokaupattiin ja sen osti kauppias 
Frans Petter Ahlqvist. Pian rakennuksen valmistumisen jälkeen rakennuk-
sen kuitenkin osti kauppias Johan Gustaf Rein, jolloin talo sai nimekseen 
Reinin talo. 

Rakennuksessa on tapahtunut muutoksia useampaan otteeseen. 1901 ra-
kennus sai koristeellisen kulmatornin, joka on sittemmin purettu. Kellariin 
rakennettiin puotitila tämän jälkeen, ja vielä 70-luvulla Brahenkadun julkisi-
vussa oli suuret näyteikkunat oven molemmin puolin. 1980-luvulla ulko-
asua entisöitiin palauttamalla ikkunoita alkuperäiseen kokoon ja asuun.

Rakennuksessa toimi alun perin Raahen Seudun Osuuskaupan päämyymä-
lä. Nykyään rakennus toimii kampaamo-opistona. 

Rakennus on todettu valtakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Museovirasto 2009: RKY/Valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöt). 

Kuva 62. Reinintalon kulma. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. Kuva 63. Reinintalon kulma. Kuva: Samuli Paulaharjun teoksesta Wanha Raahe.

Kuva 64. Reinintalon katujulkisivut. Kuva: Piirtänyt Erkki Tohka Henrik Liliuksen ohjeiden 
mukaan Pekkatori-nimistä teosta varten. Museovirasto

Kuva 66. Reinintalon kulmakoriste 1900-luvun alussa. Kuva kirjasta Muistatko? Tunnel-
mia Raahesta

Kuva 65. Brahenkadun julkisivu. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.



166166 IIDA-MARJA KARI | ROOSA NOKELAINEN
18 IIDA-MARJA KARI | ROOSA NOKELAINEN

 Sisäpiha on osittain asfaltoitu ja osin sepelillä peitetty. Pihan perällä on 
vanha talousrakennus. sekä uudempi, asuinkäytössä oleva rakennus. 

Vanha aitta on todettu paikallisesti merkittäväksi historialliseksi rakennuk-
seksi, mutta se on päässyt kovin huonoon kuntoon. Katto on tuhoutunut, 
jonka seurauksena hirretkin vähitellen tuhoutuvat.

Piharakennukset

Tonin etelälaidassa sijaitsee suhteellisen uusi asuinrakennus. Julkisivut 
ovat kellertävänruskeaksi rapatut, ja kattona on loivakulmainen peltinen 
harjakatto. Katto on punaiseksi maalattu ja ovet ja ikkunanpuitteet ovat 
valkoiset.

Pihan etelälaidalla toisen piharakennuksen länsipuolella sijaitsee vanha, 
todella huonokuntoinen hirsiaitta. Aitta kaipaisi uutta kattoa jotta seinät ja 
alla oleva holvattu kellari säilyisivät.

Kuva 67. Reinintalo sisäpihan puolelta. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 68. Tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva asuinrakennus. Kuva: Roosa Nokelainen 
2020.

Kuva 69. Tontin etelälaidassa oleva aittarakennus on päässyt huonoon kuntoon. Kuva: 
Roosa Nokelainen 2020.

Kuva: Roosa Nokelainen 2020.
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Kirkkokatu 19

Kortteli ja tontti  10/21
Rakennusvuosi   1816
Suunnittelija/rakennuttaja  Rakennutti Johan Langin
Käyttötarkoitus   Ennen palvelusväin asunto, nykyisin   
      kahvila ja majoitus
Kerrosluku   1
Runkomateriaali   Hirsi
Ulkoseinät   Keltainen vaakalaudoitus, valkoinen   
      detaljointi
Vesikatto   Musta huopa, harjakatto
Ikkunat    Valkoinen puukehys, 6 osainen    
      ristikkojaotus, lasi
Sokkeli    Porakivi

Langin alakartanona tunnettu palvelusväen talo oli osa Langin kauppahuo-
neistoa, rakennettu 1816. Muuttui jo 1820-luvulla liikehuoneistoksi. Poh-
jassa oli panimo, leivintupa, suola-aitta, rengintupa ja kamari. Mittavat kor-
jaustoimet alkuperäiselle julkisivulle ikkunaaukotuksen puitteissa tapahtui 
2014, mikä mahdollisti nykyisen kahvila ja majoitustoiminnan. Rakennus 
kuuluu historiallisesti valtakunnallisten rakennusten joukkoon.

Pekkatoriin rajautuva vinkkelitalo, muodostuu yhdestä kerroksesta keltai-
sella nauharustikoidulla julkisivulla. Matalan luonnonkivisokkelin vaakalis-
tasta nousevat valkoiset liseenit  rytmittävät julkisivua, kuusiruutuiset ris-
tikko ikkunat asettuvat symmetrisesti liseenien väleihin, ikkunoita kystää 
valkoiset listat yläreunan palkistokehyksineen. Sisäänkäynti on toteutettu 
nurkassa sisäänvedettynä. Kattona on musta kolmiorima huopakatto, joka 
toimii alisteisena parina Langin talolle.

Pihapiirissä on vanha porakivinen navettarakennus, joka nykyisin toimii 
saunana ja askartelutiloineen. Yläosa on toteutettu punamullatusta hirsi-
rakenteesta harjakattoineen.

Kuva 76. Julkisivu ote, toteutunut Kuva Maistraatti 1968Kuva 75. Sisäpihan puoli Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 74. Julkisivu ote, toteutumaton Kuva Maistraatti 2015

Kuva 73. Langin päätalon jatke Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 72. Piharakennus, vanha navetta Kuva Iida-Marja Kari 2020Kuva 71. korjaus vaiheesta Kuva Anu Syrjäsalo, 2014, Kioski-tietokantaKuva 70. Pekkatorin pääjulkisivu Kuva Iida-Marja Kari 2020
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Kirkkokatu 21 - Hedmansonin Talo

Kortteli ja tontti  14/24
Rakennusvuosi   1811
Suunnittelija   -
Rakennuttaja   Anders Hedmanson
Käyttötarkoitus   asuinrakennus
Kerrosluku   1
Runkomateriaali   hirsi
Ulkoseinät   pystylomalaudoitus, keltainen
Vesikatto   pelti, musta
Ikkunan pielet ym.  valkoinen
Sokkeli    luonnonkivi

Hedmansonin talo on yksikerroksinen vinkkelitalo Pekkatorin kulmassa. 
Rakennuksen julkisivu on jaettu kirkkokadun puolelta neljään vyöhykkee-
seen ja Pekkatorin puolelta kolmeen vyöhykkeeseen pelkistetyin valkoisin 
pilasterein. Pilasterien yläpuolella kulkee profiloitu kattolista. 

Hedmansonin talo on yksikerroksinen vinkkelitalo Pekkatorin kulmassa. 
Rakennuksen julkisivu on jaettu kirkkokadun puolelta neljään vyöhykkee-
seen ja Pekkatorin puolelta kolmeen vyöhykkeeseen pelkistetyin valkoisin 
pilasterein. Pilasterien yläpuolella kulkee profiloitu kattolista. 

Hedmansonin talo oli Pekkatorin ensimmäinen nykyisistä porvaristaloista. 
Rakennus koostui alun alkaen kahdesta lähes samansuuruisesta siivestä. 
Rakennuksessa oli sali, eteinen, kuusi kamaria, puoti sekä leivintupa. Talo 
vuorattiin 1815 ja laajennettiin etelään 1831. Kamarin ja puodin sisältävä 
jatkos oli matalampi ja kapeampi rungoltaan kuin päärakennus, ja uusi ja 
vanha liitettiin toisiinsa eteisrakenteella. Uudempaan puotiosaan johti 
Kirkkokadulta korkeapuuportaikko ja katuovi. Alkuperäisessä rakennuk-
sessa oli Kirkkokadulle myös puotiovi portaineen, mutta tämä lienee 
poistettu uuden puotiosan rakentamisen myötä.

Rakennus on todettu valtakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Museovirasto 2009: RKY/Valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöt). 

Kuva 77. Hedmansonin talo. Laudoituksessa on yhä näkyvissä aiempien oviaukkojen 
paikkoja. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 78. Julkisivun muutospiirustus vuodelta 1911. Kuva Maistraatin arkistoista.

Kuva 81. Pohjapiirustus 1831 laajennuksen jälkeen. Piirtänyt Erkki Tohka Henrik Liliuk-
sen ohjeiden mukaisesti, Museovirasto. Kuva löytyy Henrik Liliuksen teoksesta Pekkatori.

Kuva 82. Hedmansonin talo sisäpihan puolelta. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 79. Hedmansonin talon puodin portaat 1900-luvulla. Kuva kirjasta Muistatko? 
Tunnelmia Raahesta.

Kuva 80. Portaat ja sisäänkäynti on sittemmin poistettu. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.
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Kirkkokatu 12

Kortteli ja tontti  11/21
Rakennusvuosi   1813
Suunnittelija/rakennuttaja 
Rakennutti    Michel Fontell
Käyttötarkoitus   Asuinrakennus
Kerrosluku   1,5
Runkomateriaali   Hirsi
Ulkoseinät   Keltainen vaakalaudoitus, valkoinen   
      detaljointi
Vesikatto   Punainen huopa, aumakatto
Ikkunat    Valkoinen puukehys, T-jaotus, lasi
Sokkeli    Porakivi

Kuva 83. Pekkatorin pääjulkisivu Kuva Anu Syrjäpalo, 2014, Kioski-tietokanta Kuva 84. Sisäpiha Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 85. Sisäpihan uudisrakenus 1995 Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 87. Puretun piharakennuksen julkisivu ote Kuva Maistraatti 1962

Kuva 89. Julkisivu ote Kuva Maistraatti 1883

Kuva 86. Lisäosien muutospiirros Kuva Maistraatti 1963

Kuva 88. Pohjapiirros Kuva Maistraatti 1989

Fontelintalona tunnettu vinkkelitalo on rakennettu Pekkatorin yhteyteen 
1813 Michel Fontellin toimesta. Asuinrakennuksena toimiva rakennus 
muodostaa julkisivun kanssa parin Langin alatalon kanssa. Rakennus muo-
dostuu yhdestä kerroksesta, jonka julkisivu muodostuu nauharustikoidusta 
keltaisesta vaakalaudoituksesta. Ikkunoiden alla juoksee valkoinen vaaka-
lista, katketen jokaisen ikkunan kohdalla. Ikkunat ovat T-jaotuksella valkoi-
sineen kehyksineen ja paljistokehsineen yläreunoineen. Ikkunat asettuvat 
tasavälein julkisivuun, paitsi 1913 ja 1920 rakennettu lisäsiipi poikkeaa väli-
tyksestä hiukan. Valkoisesta profiloidusta friisistä nousee punainen kolmio-
rimainen huopakatto. Nurkkia reunustaa valkoinen liseeni eli rustikoitu 
pilasteri. Alkujaan rakennuksessa oli 2 huoneistoa, nykyisin pohaj käsittää 8 
huoneistoa.Rakennus kuuluu historiallisesti valtakunnallisesti merkittävien 
rakennusten joukkoon.

Tontille on 1995 rakennettu saman korkuinen kulma rakennus asuin käyt-
töön. Mittasuhteet peilautuvat Fontelin talosta.
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Kirkkokatu 14 - Friemanin Talo

Kortteli ja tontti 15/31
Rakennusvuosi  1812
Suunnittelija  -
Rakennuttaja  Johan Frieman
Käyttötarkoitus  asuinrakennus
Kerrosluku  1
Runkomateriaali  hirsi
Ulkoseinät  vaakalaudoitus, vaaleansininen
Vesikatto  pelti, punainen
Ikkunan pielet ym. valkoinen
Sokkeli   luonnonkivi, rapattu

Pekkatorin kaakkoiskulman etelälaidalla sijaitseva Friemanin talo on pel-
tikattoinen, yksikerroksinen vinkkelirakennus. Julkisivussa on vaaleansi-
niseksi maalattu vaakalaudoitus, ja ullakkovyöhyke on rajattu valkoisella 
vaakalistalla. Rakennuksen nurkissa on kulmapilasteri-aiheet. Ikkunat ovat 
kuusiruutuisia, ja niissä on palkkipäätteet. Ullakkokerroksessa on pienet 
lunetti-ikkunat, jotka ovat Raahessa hyvin harvinaiset.

Alkuasussaan rakennus oli vuoraamaton ja mahdollisesti punamullattu. Ul-
lakkovyöhyke oli kuitenkin todennäköisesti vuorattu valkoiseksi maalatuil-
la vaakalaudoilla. Päävolyymin rakennus sai jo hyvin varhaisessa vaiheessa, 
mutta esimerkiksi torisiivessä sijainneella puodilla oli oma kuisti ja katuovi, 
joka oli 1851 mennessä laitettu umpeen. Rakennuksen sisätilat ja huone-
järjestelyt ovat muuttuneet useampaan otteeseen. 1860-luvulla rakennus 
rapattiin valkoiseksi ja pihalle torisiipeen tehtiin suurehko kulmistaan viis-
tetty ikkunallinen kuisti ja katusiipeen neliskulmainen ikkunallinen kuisti. 
Oletettavasti sisätilat kokivat myös muutoksia 1860-luvun tienoilla.

Rakennuksessa toimi kaupungin kansakoulu vuosina 1908-1958 ja kaupun-
gin kirjasto vuosina 1908-1958.

Kuva 90. Friemanin talo Pekkatorin etelälaidalla. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. Kuva 91. Friemanintalon Kirkkokadun julkisivu. Kuva: Henrik Lilius 1961. Kuva 92. Friemanintalon pohjapiirustus 1860-l muutosten jälkeen. Kuva Samuli Paula-
harjun kirjasta Wanha Raahe.

Kuva 93. Friemanin talo sisäpihan puolelta. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Rakennus on todettu valtakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Museovirasto 2009: RKY/Valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöt). 



171171451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020 171451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020 IIDA-MARJA KARI | ROOSA NOKELAINEN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 23IIDA-MARJA KARI | ROOSA NOKELAINEN

Brahenkatu 12

Kortteli ja tontti  11/22
Rakennusvuosi   1811
Suunnittelija/rakennuttaja  Michel Montin Abrahamsson
Käyttötarkoitus   Asuinrakennus
Kerrosluku   1,5
Runkomateriaali   Hirsi
Ulkoseinät   Harmaa rappaus, valkoinen klassismin
      detaljointia. Lisäosassa harmaa    
      pystylaudoitus
Vesikatto   Punainen kattotiili, mansardi katto,   
      valkoiset räystäät 
Ikkunat    Ruskea puukarmit, 6 osainen ristikko   
      jaotus, lasi
Sokkelin   Tumman siniharmaa porakivi

Michel Montinin rakennuttama rakennus vuodelta 1811. Rakennus edustaa 
pseodovinkkelitaloa, jonka päärakennuksen korkeampi punatiilinen satula-
katto liittyy Brahenkadun harjakattoon. Harjakaton alla toimi palvelusväen 
tilat, nykyisin osana asuin huoneistoja. Rakennuksen julkisivu vaihtelee 
suuresti. Palvelusväen siipi on korkealla porakivi sokkelilla, josta nousee 
vaakalistan jälkeen valkoinen piilosaumattu pystylaudoitus. Kolme ikkunaa 
asettuu siipeen tasajaoin kuusiruutuisineen puukehyksineen. Siipi on detal-
joinneiltaan hyvin niukka. 

Päärakennus muodostuu klassistisin piirtein Pekkatorin laidalla. Julkisivu 
on vaalealla rappauksella, keskiakselille nousee frontoni kattokolmioineen. 
Ikkunoiten yläreunaa kehystää aedikulakehys ja julkisivun vertikaalinen ryt-
mitys muodostuu klassistisista pilastereista kapiteelein. Ikkunat on aseteltu 
symmetrisesti keskilinjaan nähden. Pohja toteuttaa karoliinista pohjatyyp-
piä. Rakennus kuuluu historiallisesti valtakunnallisesti merkittävien raken-
nusten joukkoon. 

Kuva 94. Pekkatorin pääjulkisivu Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 95. Palvelijoiden lisäsiipi Brahenkatu Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 96. Sisäpiha  Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 97. Sisäpihan puoli Kuva Samuli Paulaharju, Wanha Raahe, s.49

Kuva 98. Sisäpihan julkisivun inventointi Kuva Oulun yliopisto 2011 Kuva 99. Montinin talo Kuva Samuli Paulaharju, Wanha Raahe, s.20
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Piharakennukset, puinen osa on vuodelta 1995, molemmat rakennukset 
toimivat asuinrakennusten varastoina. Punatiilinen piharakennus on vanha 
talli. Pääsivulla vanhat aukotukset säilytetty umpinaisin ovien ja ikkunoiden. 
Musta huopa katto.  Punamullattu hirsi rakennus kätkee taakseen jäteen 
kierrätyksen.

Sisäpihan asuntohuoneisto, 2 huoneistoa, rakennettu 1995. Yksi kerrok-
sinen rakennus jatkaa Montinin talon pääjulkisivun linjassa. Rakennuksen 
julkisivu on keltainen vaakalaudoitus pontteineen. Kapealla harmaalla sok-
kelilla. Harjakatto Mustalla kolmiorima huovalla. kaksi osaiset neliö ikkunat 
sijoittuvat symmetrisesti keskilinjaan nähden. Nurkissa valkoiset peitin 
listat. Sisäänkäynti työntyy päämassata omanaan kaksi ovisena elementtinä.

Kuva 101. Sisäpiha kuva Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 103. Piharakennus 2 asuinhuoneistoa Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 105. Varasto piharakennukset Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 100. Ämmänkadun julkisivu Kuva Maistraatti 1995

Kuva 102. Julkisivu piirros Kuva Maistraatti 1995

Kuva 104. Piharakennukset  Kuva Maistraatti 1995

Piharakennuksia

Kaksikerroksinen pienkerrostalo rakennettu 1995, sijoittuu samalle ton-
tille vastapäätä Montinin taloa. Julkisivu muodostuu vaalean keltaisesta 
vaakalaudoituksesta, joka jaksottuu erillisten pysty listojen avulla. Kasiosai-
set neliä ikkunat sijoittuvat symmetrisesti keskilinjaan nähden, ikkunoiden 
keskeltä laskeutuu pelastus tikkaat ylimmästä kerroksesta. Sisäpihan puo-
lelle sijaitsee luhti portaikko. Sokkeli on matala ja harjakatto on vuorattu 
mustalla konesaumatulla metallilla.
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Brahenkatu 13 - Kivi-Sovio - Hotelli Hansa

Kortteli ja tontti 15/30
Rakennusvuosi  1849
Suunnittelija  -
Rakennuttaja  -
Käyttötarkoitus  liikerakennus
Kerrosluku  2
Runkomateriaali  hirsi
Ulkoseinät  rappaus, persikka
Vesikatto  tiili, punainen
Ikkunan pielet ym. valkoinen
Sokkeli   luonnonkivi, harmaaksi rapattu

Kivi-Sovion julkisivu on jäsentelyltään klassistinen. Rakennuksen pääfasa-
dien reunoihin on rajattu sivurisaliitit toskanalaisin pilasterein. Pilasterit 
nousevat kannattelemaan pelkistettyä palkistoa. Palkiston yläpuolella on 
ullakkokerros ikkunoineen, joiden yläpuolella on profiloitu kattolista. 
Rakennus on hirsirunkoinen, mutta rapatun julkisivunsa ansiosta se muis-
tuttaa kivitaloa. Kivi-Sovio on suhteellisen korkea vinkkelirakennus, jolla 
on punatiilinen aumakatto. Ikkunat ovat kuusiruutuisia, ja sivurisaliittien 
ikkunoilla on aedikulakehykset. Rappaus on persikan värinen, ja korkea 
kivijalka on maalattu harmaaksi. Sivurisaliittien rappauspinnassa on hark-
korustikointia, joka edelleen korostaa kivitalon vaikutelmaa.

Kivi-Sovio oli rakennettuaan ensimmäisiä kellaripuoti-rakennuksia alueel-
la. Rakennuksen pohjakaava lienee säilynyt alkuperäisessä asussaan 1935 
saakka. Alkuperäisessä pohjassa huoneluku oli suuri, ja huonejako suhteel-
lisen monimutkainen. Klassistisen julkisivun toteutuksen ajankohta ei ole 
tiedossa, mutta 1852 julkisivut olivat yhä vuoraamattomia. Rakennuksen 
rappaus oli alun perin siniharmaa, jonka jälkeen se rapattiin valkoiseksi, 
jollaisena se pysyi 70-luvun alkuun saakka. 

Valkoisen ulkoasunsa aikana rakennuksessa toimi Hotelli Hansa. Myös 
Raahen Työväenopisto on toiminut rakennuksessa. Nykyään rakennuksen 
kellarikerroksessa toimii Raahen Kansalaistaloyhdistys Jyty ry.

Tontti on ollut rakennettua kaupunkialuetta jo vuoden 1659
perspektiivipiirroksen mukaan. Tontin sijainti oli keskeinen jo 1600- ja 
1700-luvuilla, jolloin nykyinen Brahenkatu oli kaupungin pääkatuna. Tontin
rakennuskanta on tuhoutunut vuoden 1810 kaupunkipalossa, jonka jälkeen
uuden asemakaavan synnyttämä Pekkatori valtasi alleen osan aiemmasta
korttelista. Tontin kerrostumat ovat oletettavasti tuhoutuneita Pekkatorin
kulman Kivi-Sovion talon alueelta ja osittain tuhoutuneita tontin muiden
asuinrakennusten alta. Tontin sepelillä olevan piha-alueen kerrostumat ovat
todennäköisesti säilyneitä. Kunnallistekniset kaivannoi eivät ole tuhonneet
tontin kerrostumia.

Rakennus on todettu valtakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Museovirasto 2009: RKY/Valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöt). 

Kuva 106. Brahenkatu 13. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. Kuva 107. Kivi-Sovion Brahenkadun julkisivu. Kuva: Jouko Turunen 1998.

Kuva 108. Julkisivut Pekkatorille ja Brahenkadulle 1850-l. Kuva: Piirtänyt Erkki Tohka 
Henrik Liliuksen ohjeiden mukaan Pekkatori-nimistä teosta varten. Museovirasto

Kuva 109. Kivi-Sovion alkuperäinen huonejako. Kuva: Piirtänyt Erkki Tohka Henrik Liliuk-
sen ohjeiden mukaan Pekkatori-nimistä teosta varten. Museovirasto.
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Piharakennukset

Tontilla sijaitsee kaksi muuta rakennusta. Molemmat rakennukset on 
todettu valtakunnallisesti merkittäviksi historiallisiksi rakennukseksi (Mu-
seovirasto 2009: RKY/Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt).  
Tontin länsilaidalla sijaitseva 1,5 kerroksinen rakennus on harjakattoinen, 
vaakalaudoitettu asuinrakennus. Julkisivu on maalattu vaaleaksi ja nurk-
kalaudat sekä ikkunan verhouslaudat ovat ruskeaksi maalatut. Katto on 
punatiilinen. Seinien maalipinta on kovin kulunut, ja seinän vieressä oleva 
kasvillisuus aiheuttaa lisävaurion riskiä.

Tontin perällä on 1,5 kerroksinen rakennus, jolla on punaiseksi maalattu 
vaakaverhous. Ovet ovat keltaiset ja ikkunoiden puitteet, ovien vehous-
laudat ja rakennuksen nurkkalaudat ovat valkoiset. Ikkunat ovat T-jakoiset. 
Rakennus on toiminut asuinrakennuksena, mutta vaikuttaa asumattomalta. 
Tämänkin rakennuksen maalipinta on kovin vaurioitunut.

Piha

Piha-alueella on säilynyt tilaa rajaavia rakennuksia. Piha-alue on osittain 
sepeliä, osittain luonnon tilassa. Piha-aluetta käytetään pitkälti pysäköinti-
tarkoitukseen. Puita kasvaa myös pihan länsilaidalla sijaitsevan rakennuk-
sen kivijalan vierestä.

Kuva 110. Pysäköintiratkaisu tontilla. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. Kuva 111. Asuinrakennuksen kyljessä kasvaa koivu ja pienempä vesoja. Kuva: Roosa 
Nokelainen 2020.

Kuva 112. Pihan perällä oleva asuinrakennus vaikuttaa autiolta. Piha on paikoin kovin 
vehreä. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 115. Brahenkatu 13 tontin perällä oleva asuinrakennus. Kuva: Roosa Nokelainen 
2020.

Kuva 114. Brahenkatu 13 tontin länsilaidalla sijaitseva rakennus. Kuva: Roosa Nokelai-
nen 2020.

Kuva 113. Brahenkatu 13. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.
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Brahenkatu 14

Kortteli ja tontti  11/28
Rakennusvuosi   -
Suunnittelija/rakennuttaja  -
Käyttötarkoitus   Baari Lounas mökkinä ja Pikku Pekkana,   
      nykyisin osa toimintakeskusta
Kerrosluku   1
Runkomateriaali   Hirsi
Ulkoseinät   Keltainen pysty laudoitus sauma rimoitus,  
      valkoinen detaljointi
Vesikatto   Harmaa konesaumattu metalli
Ikkunat    Valkoiset puu karmit, yläosa    
      kolmijakoinen, lasi 
Sokkeli    Luonnon kivi

Pieni rakennus ravintola seurahuoneen vieressä säästyi tulipalolta 1981. 
Rakennus on alkujaan toiminut asuinkäytössä, sittemmin ravintolana ja 
liiketilana. Nykyisin rakennus kuuluu osana toimintakeskus Kreivinaikaa. 
Rakennus on listattu historiallisesti valtakunnallisesti merkittävien raken-
nusten joukkoon. 

Julkisivussa on lempeän keltainen pystylaudoitus saumarimoituksineen. 
Matalan luonnonkivi sokkelin alareunaa kiertää valkoinen profiloitu vaaka-
lista. Ikkunat valkoisineen kehyksineen on aseteltu symmetrisesti. Ikkunoi-
den jaotus on kaksiosainen, jonka yläreuna jakautuu kolmeen osaan. Katto 
lähtee profiloidusta friisitä, mustana konesaumattuna harjakattona. Raken-
nuksen pääjulkisivun keskellä on sijainnut sisäänkäynti, joka on ummistettu 
rakennusten liittymisen aikana.

Kuva 116. Pääjulkisivu Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 117.Sisäpihan puoli Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 118. Katunäkymä 1920-luvulta Kuva Muistatko, Tunnelmia Raahesta s.114

Kuva 119. Julkisivu muutos Kuva Maistraatti 1947

Kuva 121. Julkisivu muutos Kuva Maistraatti 1959Kuva 120. Pohja piirros Kuva Maistraatti 1959
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Brahenkatu 15 

Kortteli ja tontti 15/29
Rakennusvuosi  1800-luvun alku
Suunnittelija  -
Rakennuttaja  Matthias Junell
Käyttötarkoitus  uskonnollisen yhteisön rakennus: Raahen Va-  
    paaseurakunta
Kerrosluku  1,5
Runkomateriaali  hirsi
Ulkoseinät  pystylaudoitus, keltainen, vaakalaudoitus ullakko  
   kerroksen kohdalla, valkoinen
Vesikatto  pelti, musta, harjakatto
Ikkunan pielet ym. valkoinen, t-jako
Sokkeli   porakivi

Rakennus on harjakattoinen ja hirsirunkoinen. Julkisivulaudoitus on jaet-
tu kahteen vaakavyöhykkeeseen: keltainen pystylaudoitus ullakkotasoon 
saakka, ullakkotasossa valkoinen vaakalaudoitus. Ikkunat ovat T-jakoiset, 
ja päädyissä on ullakkokerroksessa yksittäiset lunetti-ikkunat. Kivijalka on 
luonnonkiveä, ja rakennukseen on käynti sekä kadun että sisäpihan puo-
lelta. Koska rakennus on uskonnollisen yhteisön käytössä, julkisivussa on 
merkkejä rakennuksen käyttötarkoituksesta.

Kuva 122. Brahenkatu 15. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. Kuva 123. Brahenkatu 15 sisäpihan puolelta. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. Kuva 124. Brahenkatu 15 piharakennukset. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Rakennuksen rakennutti laivanvarustaja ja varapormestari Matthias Junell. 
Junell toimi kauppaseuran rahastonhoitajana 1820-1840, jolloin seuran 
kokouksia pidettiin kyseisessä rakennuksessa.  Muuten rakennus on pit-
kään palvellut asuinrakennuksena.  Useamman omistajanvaihdoksen jäl-
keen rakennus päätyi Suomen Vapaakirkon omistukseen 1937 ja Raahen 
Vapaaseurakunnan omistukseen 1992. Rakennuksessa tehtiin 2010 mittava 
korjaus jossa vahvistettiin salin lattiaa ja uusittiin viemärilinja.  Alkuperäisiä 
kakluuneja korjattiin myös. Tuorein muutos lienee tehty 2015 aikoihin kun 
sisäpihan puolella oleva kuisti purettiin ja uusi avokuisti pyörätuoliliuskalla 
rakennettiin.

Tontti on ollut osittain rakennettua korttelialuetta jo ennen isoavihaa (1 
713-172 1).  Tontin rakennuskanta on tuhoutunut 1810 kaupunki palossa. 

Rakennus on todettu maakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihis-
toriallisesti merkittävät kohteet 2).

Piha 

Tontilla on kaksi piharakennusta. Tontin perällä on hirsirunkoinen, pel-
tikattoinen varastorakennus, ja tontin länsilaidalla pieni puurakenteinen 
pihasauna.

Piha-alue on osittain sepeli-päällysteistä, ja osittain nurmea. Tonttia ympä-
röi puuaita.Rakennuksen toisella puolella on metallinen portti, Kivi-Sovion 
puolelta porttia ei enää ole.

Pihan perällä sijaitseva piharakennus on todettu maakunnallisesti merkittä-
väksi historialliseksi rakennukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Poh-
jois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2).
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Brahenkatu 16

Kortteli ja tontti  11/28
Rakennusvuosi   1989
Suunnittelija/rakennuttaja   Y. Wondafrash
Käyttötarkoitus   Vanhusten palvelukoti
Kerrosluku   2
Runkomateriaali   Betoni
Ulkoseinät   Keltainen pysty ja vaaka laudoitus
Vesikatto   Harmaa konesaumattu teräskate
Ikkunat    Valkoinen puukarmi, lasi
Sokkeli    Pesubetoni, iso raekoko

Kuva 125. Pää julkisivu Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 126. Sisäpihan puoli Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 127. Ravintola seurahuone Kuva Muistatko, Tunnelmia Raahesta, s.115

Kuva 129. Vanha pohjapiirros Kuva Maistraatti 1975

Kuva 131. Vanha julkisivupiirros Kuva Maistraatti 1975

Kuva 128. Palvelijoiden lisäsiipi Brahenkatu Kuva Maistraatti 1989

Kuva 130. Pohjapiirros Kuva Maistraatti 1990

Tontilla sijaitsi vuoteen 1981 saakka ravinto seurahuone, joka tuhoutui 
tulipalossa. Ravintolan julkisivuna oli valkoinen vaakasuuntainen nauha-
rustikointi eli julkisivu jäljitteli pitkiä kivi harkkoja empire tyylin mukai-
sesti. Puolitoista kerroksista rakennusta jäsenteli ikkunoiden alareunassa 
juokseva vaakalista ja symmetrisesti asetellut neliosaiset ikkunat, joiden 
yläreunaa kehysti palkistokehys. Ensimmäisen kerroksen vaihduttua ylem-
pään rustikointi muuttuu piilosaumattuun laudoitukseen. Harja katto alkoi 
pyöreä linjaisesta friisitä. Rakennuksessa oli korkea luonnonkivi sokkeli ja 
nurkissa pelkistetyt liseeni pilasterit.

Nykyisin nurkkatontilla toimii uudisrakennus toimintakeskus Kreivinaika. 
Nurkka rakennus mukailee alueen mittasuhteita rikastetulla detaljoinnilla. 
Betoninen runko on saanut keltaisen pystylaudoituksen, jota jäsentelee 
valkoinen vaakalista ikkunoiden alla muuttuen vaakalaudoitukseksi. Toinen 
kerros muuttuu valkoisen vaakalistan jälkeen vaaleaksi vaakalaudoituksek-
si. Kapea sokkelisen rakennuksen aumakatto koostuu mustasta konesau-
matusta metallikatosta. Ikkuna aukotus on runsasta eikä toteuta symmet-
risyyttä. Sisäänkäynti on aseteltu nurkan syvennykseen runsain kattolinjoin 
ja lasi elementein. 
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Brahenkatu 17 - Patalan talo

Kortteli ja tontti 15/28
Rakennusvuosi  1800-luvun alkupuolisko
Suunnittelija  -
Käyttötarkoitus  opetusrakennus: Raahe Opisto
Kerrosluku  1,5
Runkomateriaali  hirsi
Ulkoseinät  vaakalaudoitus, harkkomainen vyöhyke alhaalla ja  
   kulmapilariaiheissa
Vesikatto  pelti, harmaa
Ikkunan pielet ym. valkoinen, T-jako
Sokkeli   luonnonkiviharkko

Rakennuksessa on yksi asuinkerros ja yksi ullakkokerros. Julkisuvu on 
jaettu neljään vyöhykkeeseen vaakalistoin. Ikkunoissa on valkoiset puitteet 
ja T-jako. Katto on peltinen harjakatto.

Rakennuksessa on toiminut aiemmin mm. Raahen seminaarin oppilaskun-
nan ruokala. Ennen isoavihaa (1713-1721) tontti sijaitsi aivan rakennetun 
kaupunkialueen reunamilla, ja on mahdollista että tontilta on löydettävissä 
isoavihaa vanhempia kerrostumia. Tontin alue on palanut ainakin 1810 
kaupunkipalossa.

Sadevesiviemäröinti on osittain häirinnyt kerrostumia. Muut kunnallistek-
niset kaivannot eivät ole tuhonneet tontin kerrostumia.

Kuva 132. Brahenkatu 13. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. Kuva 134. Brahenkatu 17. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 137. Piharakennus tontin etelälaidalla. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.Kuva 136. Brahenkatu 17, eteläjulkisivu. Kuva: Raahen Kaupungin Tekninen virasto, 
1991.

Kuva 135. Brahenkatu 17. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 133. Patala. Kuva: Henrik Lilius 1998.

Sekä päärakennus että tontin perällä sijaitseva navetta-rakennus on todet-
tu maakunnallisesti merkittäviksi historiallisiksi rakennuksiksi (Pohois-Poh-
janmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vät kohteet 2).
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Brahenkatu 18A

Kortteli ja tontti  12/29
Rakennusvuosi   1982
Suunnittelija/rakennuttaja  -
Käyttötarkoitus   Ennen toimitalo, nykyisin liiketila ja   
      asuinrakennus
Kerrosluku   2
Runkomateriaali   Betoni
Ulkoseinät   Vaaleaksi maalattuja puupaneeleita vaaka  
      ja pysty  osuuksia
Vesikatto   Musta konesaumattu teräskate
Ikkunat    Vaaleat puukarmit, lasi
Sokkeli    Betoni, punainen peittomaalaus

Kuva 138. Pääjulkisivu Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 139. Reiponkadun julkisivua Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 140. Työmaakoppi Kuva Iida-Marja Kari 2020

Kuva 141. Työmaakoppi Kuva Maistraatti 1975

Kuva 143. Purettu piharakennus Kuva Maistraatti 1968Kuva 142. Julkisivu piirros Kuva Maistraatti 1982

Kuva 144. Pihapiirros  Kuva Maistraatti 1968

Tontilla ollut toimitalo 1967 on sittemmin purettu. Nykyinen rakennus on 
suunniteltu 80-luvulla. Kaksi kerroksinen liiketila, nousee samaan harjakor-
keuteen kadun muiden rakennusten kanssa.  Musta konesaumattu metal-
liharjakattoinen osuus laskee Reiponkadun puolella yhteen kerrokseen. 
Julkisivussa on beige pysty laudoitus pontteineen, vaakarimoitus jäsentelee 
horisontaalista julkisivua. Kaksiosaiset ikkunat asettuvat symmetrisesti 
keskilinjaan nähden, poiketen Reiponkatun puollella. Sisäänkäynnissä on 
mukailtu Langin alapuodin sisäänvedettyä nurkka ratkaisua.  Piha on yh-
teydessä Brahenkatu 18B kanssa. Tontilta on purettu piharakennus 1960, 
työmaakoppi rakennettu 1975 ja julkisivun mainokset lisätty julkisivuun 
1999.



180180 IIDA-MARJA KARI | ROOSA NOKELAINEN

32 IIDA-MARJA KARI | ROOSA NOKELAINEN

Brahenkatu 18B

Kortteli ja tontti  12/29
Rakennusvuosi   1966
Suunnittelija/rakennuttaja Rakennutti puhelin osuuskunta
Käyttötarkoitus   Puhelin osuuskunnantalo
Kerrosluku   1
Runkomateriaali   Betoni
Ulkoseinät   Kermanvaalea roiskerappaus, isoraekoko
Vesikatto   Punainen aalto tiilikate
Ikkunat    Valkoinen metalli karmi, lasi
Sokkeli    Betoni valu, vaaleaksi maalattu

Kuva 145. Pääjulkisivu  Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 146. Sisäpihan puoli Kuva Iida-Marja Kari 2020 Kuva 147. Sisäpihan tunnelmaa Kuva Muistatko, Tunnelmia Raahesta, s.116

Kuva 148. Julkisivu Kuva Maistraatti 1966

Kuva 149. Pohjakaava Kuva Maistraatti 1966

Perinteinen betoni uudisrakennus 1960-luvulta. Yksikerroksinen puhelin 
osuuskunnan rakennuttama toimistorakennus, joka aiemmin toi asuinra-
kennuksena. Betoni elementtien saumat jäävät kermansävyisen rappauksen 
alle Brahenkadun puolla, sisäpihan puolella saumaukset ovat nähtävissä. 
Kolmiosaiset ikkunat sijoittuvat tasavälein julkisivuun. Sisäänkäyntiä reu-
nustaa tumman ruskea kapea laatoitus. Rakennuksen julkisivussa on matala 
harmaa sokkeli ja aalto punatiilinen harjakatto.

Tontilla ei ole muita rakennuksia. Takapiha on täysin asvaltin peitossa. 
Rakennukseen tehtyjä remontteja ovat sisäpihan lämpimän kuistin lisäys 
ja sauna kylpytilojen lisäys vuonna 1969. Verkko aidan rakentaminen 1969. 
Asunnon muuttaminen toimistoksi, länsijulkisivulle lisätty sisäänkäynti 
katoksineen, ikkunoiden ja ovien vaihto, kaikki vuonna 1974. Piharaken-
nuksen purku 1975. Laajennus siiven lisäys 1982.
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Brahenkatu 19 - O. Swanljungin Talo

Kortteli ja tontti 16/1031
Rakennusvuosi  1800-luvun alkupuolisko
Suunnittelija  -
Käyttötarkoitus  asuinrakennus
Kerrosluku  1,5
Runkomateriaali hirsi
Ulkoseinät  vaakalaudoitus, vaalean punertava
Vesikatto  konesaumattu pelti, harjakatto
Ikkunan pielet ym. valkoinen, empire-henkinen epäsäännöllinen   
   ruudutus
Sokkeli   porakivi

O.  Swanljungin Talo on pseudovinkkelitalo, eli rakennuksen toinen siipi 
on korkeampi, eikä siipien välinen vesikatto ole aumattu. Näin pääsiiven 
pääty toimii arkkitehtonisena aiheena. Julkisivu on jaettu kolmeen vaaka-
laudoitusvyöhykkeeseen valkoisin vaakalistoin. Kulmapilasteri-aiheissa on 
vaakauritus.

Rakennus on valmistunut vaiheittain, viimeisimpänä sisäpihan puolella 
rakennuksen sisänurkassa ulkoneva rakenne. Katto on uusittu nykyisen 
asukkaan toimesta. 

Nykyään rakennus on asuinkäytössä, mutta kadunpuoleiset tilat ovat 
toimineet eri alojen liiketiloina. Rakennuksessa on toiminut mm. matkatoi-
misto.

Rakennus on todettu maakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi raken-
nukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihis-
toriallisesti merkittävät kohteet 2).

Hyvin säilyneeltä sisäpihalta on purettu pieni pihamökki, mutta holvattu 
tiilikellari on kunnostettu alkuperää kunnioittaen. Piha rajautuu puisiin ai-
toihin. Kellarirakennus on todettu maakunnallisesti merkittäväksi historial-
liseksi rakennukseksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2).

Vuonna 2019 Raahen kaupunki palkitsi rakennuksen ja pihapiirin Wanhan 
Raahen Vuoden talo ja miljöö-palkinnolla.

Kuva 150. Brahenkatu 19. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 153. Ovidetalji. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 152. Brahenkatu 19 sisäpihan puolelta. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 154. Brahenkatu 19 kellarirakennus ja portinpieli. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 151. O. Swanljungin talo. Kuva: Henrik Lilius 1998.
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Brahenkatu 20

Kortteli ja tontti  12/2028
Rakennusvuosi   1969
Suunnittelija/rakennuttaja  K. Toppila
Käyttötarkoitus   Asuinkerrostalo
Kerrosluku   2,5
Runkomateriaali   Betoni
Ulkoseinät   Vaalean harmaaksi rapattu betoni,   
      lämpörappaus
Vesikatto   Metalli aalto pelti, Musta peittomaalaus
Ikkunat    Valkoien metalli karmi, lasi
Sokkeli    Betoni valu, tumman siniharmaa maalattu

Tontilla alkujaan ollut Impolan talo, joka toimi Gellmanin sairaalana. Ra-
kennus oli hirsirakenteinen, vaalein nauharustikoiduin julkisivuin. Edustaa 
pelkistetympää porvari taloa. Ikkunat olivat 4-osaiset risti-ikkunat, joiden 
yläreunaa yhdisti vaakalista, joka leikkautui Raahelle tyypillisesti aina ikku-
nan kohdalla. Myös ikkunoiden alareunassa kiertää rakennuksen ympäri 
vaakalista. Rakennuksen päissä oli liseeni pilasterit, jotka liittyvät profiloi-
tuun friisiin. Friisi oli samassa tasossa pilasterin kapiteelin kanssa. Raken-
nus on myöhemmin purettu.

Nykyinen kaksikerroksinen lamellikerrostalo edustaa hyvin tyypillistä 
60-70-luvun betoni arkkitehtuuria. Tontille tehtiin jälkikäteen 1984 aitaus, 
rakennukseen asuntokohtaisia saunoja lisättiin vuosina 1990-91 ja julki-
sivu uudistus tehty 1994. Rakennuksen julkisivuun on vielä tämän jälkeen 
lisätty lämpörappaus.

Kuva 159. Julkisivu ja pohja Kuva Maistraatti 1969 Kuva 160. Piha suunnitelma Kuva Maistraatti 1969

Kuva 158. Impolantalo Kuva Muistatko, Tunnelmia Raahesta, s.118

Kuva 157. Roskakatos Kuva Iida-Marja Kari 2020Kuva 156. Pihan puoli Kuva Iida-Marja Kari 2020Kuva 155. Pääjulkisivu Kuva Iida-Marja Kari 2020
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Brahenkatu 21 - Swanljungin Talo

Kortteli ja tontti 16/39
Rakennusvuosi  1800-luvun alkupuoli (n. 1815)
Suunnittelija  todennäköisesti sama kuin Brahenkatu 5
Rakennuttaja  Daniel Jurvelius (kauppias)
Käyttötarkoitus  asuinrakennus
Kerrosluku  1,5
Runkomateriaali  hirsi
Ulkoseinät  vaakalaudoitus, keltainen, valkoiset somisteet
Vesikatto  pelti, harjakatto
Ikkunan pielet ym. valkoinen, kuusijakoiset
Sokkeli   porakivi

Swanljungin talo on korkealla luonnonkivisellä kivijalalla varustettu klas-
sistinen porvaristalo 1800-luvun alkupuolelta. Rakennuksella on peltinen 
harjakatto, ja seinät ovat vaakaverhoillut. Keltaiseksi maalattu julkisivulau-
doitus on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen valkoisin vaakalistoin. Ikkunat 
ovat kuusiruutuiset ja palkkipäätteiset, ja rakennuksella on rustikoidut 
kulmapilasterit.

Alun perin rakennuksen toisessa päässä on sijainnut kauppapuoti omine 
sisäänkäynteineen. Päärakennuksen ja pihalla sijaitsevan väentuvan väliin 
rakennettiin huoneita 1900-luvun alkupuolella. Rakennuksessa tehtiin ve-
sijohto remontti 1956, ja asennettiin keskuslämmitys 1967. Peltikaton talo 
sai 1979. Huonejako on säilynyt ilmeisen alkuperäisenä

Piha

Hyvin säilynyt, suljettu sisäpiha, rajautuu punamullattuihin piharakennuk-
siin. Kaksiosaisessa puojirakennuksessa on kellarikerros. Päärakennus itse-
kin rajaa tehokkaasti tonttia, ja paikoissa joissa rakennukset eivät aluetta 
rajaa on puistet aidat.

Piharakennukset on myös todettu maakunnallisesti merkittäviksi historial-
lisiksi rakennuksiksi (Pohois-Pohjanmaan liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2).

Kuva 161. Brahenkatu 21. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 165. Piharakennukset itäpuolella. Kuva: Roosa Nokelainen 2020. 

Kuva 162. Swanljungin talon länsipääty. Kuva: Henrik Lilius 1998. Kuva 163. Swanljungin sisäpihan puolelta. Kuva: Kirsti Vähäkangas 2008.

Rakennus on todettu maakunnalli-
sesti merkittäväksi historialliseksi 
rakennukseksi (Pohois-Pohjanmaan 
liitto 1993: Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
kohteet 2). Tämän lisäksi Swanljungit 
saivat Viisikanta-mitalin Oulun lää-
nihallitukselta 1999 hyvin säilytetyn 
pihapiirinsä ansiosta. Vuonna 2017 
Raahen kaupunki palkitsi rakennuk-
sen ja pihapiirin Wanhan Raahen 
Vuoden talo ja miljöö-palkinnolla.

Kuva 164. Portti detalji. 
Kuva: Roosa Nokelainen 2020. 
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Kenttäkäynnit 22.9.2020 ja 3.11.2020

Brahenkatu 23

Kortteli ja tontti 16/1038
Rakennusvuosi  1975
Suunnittelija  -
Käyttötarkoitus  asuin- ja liikerakennus
Kerrosluku  2
Runkomateriaali  betoni
Ulkoseinät  rapattu, vaalea
Vesikatto  pelti, harjakatto
Ikkunan pielet ym. tumman ruskeat
Sokkeli   betoni, pinnoitettu

Kaksikerroksisella, harjakattoisella rakennuksella on matala, tummanrus-
keaksi maalattu betonisokkeli. Pohjakerroksen itä-päädyssä on liiketiloja, 
muuten rakennus on asuinkäytössä. Liiketiloilla on suuret näyteikkunat, 
asuintilojen ikkunoissa on tumman ruskea tuuletusvyöhyke. Tuuletusritilöi-
tä on käytetty myös julkisivussa yksinään.

Nykyinen rakennus rakennettiin vuonna 1975. Tontilla sijaitsi aiemmin 
pieni yksikerroksinen talo, jota kutsuttiin Palinin taloksi. Palinin mamsellien 
talossa toimi kangaskauppa vielä 1960-luvulla.

Piha

Piha-alue on pääsääntöisesti autopaikoitusta. Tontin länsilaidalla on myös 
pieni harjakattoinen jätekatos. Asuin rakennus on rakennettu aivan vierei-
sen Swanljungin talon viereen, ja väliin jää vain kapea kaistale.

Kuva 167. Tontilla aiemmin sijainnut talo. Palinin mamsellien talossa toimi kangaskaup-
pa vielä 1960-luvulla. Kuva Samuli Paulaharjun kirjasta Wanha Raahe 1925.

Kuva 166. Brahenkatu 23. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 168. Brahenkatu jätekatos pihan puolella. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.
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Arvottaminen - Brahenkatu

Historialliset arvot

Wanhan Raahen asemakaava on ajalleen tyypillinen renessanssiruutukaava. 
Brahenkatu on yhdistänyt Saaristonkadun ja Reiponkadun 1650-luvulta 
saakka, ja näin ollen yhdistänyt Mylbergin puiston ja Pekkatorin. Pekkatori 
ilmentää umpikulmaisen italialaisen renessanssiaukion ihannetta, joka ei 
tänä päivänä toteudu täysin.(1) Molemmat torit ovat toimineet merkittävi-
nä kauppapaikkoina vanhan Raahen historiassa. Torin edustavuutta tuolloin 
lisäsi tonttien luovuttamista raatimiehille, kauppiaille ja laivanvarustajille.
(2)  Tonttien jako on luonnut pohjan Raahelle tyypillisten vinkkeli- ja pse-
dovinkkelitalojen synnylle Pekkatorin reunoille. Raahen pääkatuna toimiva 
Brahenkatu tulee säilyttää julkisten palveluiden ja kaupungin edustuksel-
lisena katuna.(3) Pekkatorin alueen toimintoja ja rakennetta tulisi kehittää, 
sillä ne eivät ilmennä tällä hetkellä torin alkuperäistä luonnetta. Raken-
nusten luonne on mittakaavaltaan puolitoista kerrosta korkeampaa kuin 
muilla kaduilla, tätä mittakaavaisuutta tulee vaalia. (4) Brahenkadulla on 
useita maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä rakennuksia, jotka 
ovat olleet historiallisesti merkittävien tapahtuminen paikkana. (5)

Arkkitehtoniset ja ympäristölliset arvot

Brahenkadun rakennuskannan säilyneisyys on kohtalaisen hyvä 1810-luvun 
suurpalon jälkeen, muutamia rakennuksia on palanut 1950-luvun jälkeen. 
1810-luvun suurpalon jälkeen rakennukset rakennettiin pitkälti palaneiden 
tilalle, joten katurakenne on säilynyt suhteellisen samankaltaisena. Vanhan 
Raahen todetaan muutoksista huolimatta kuuluvan parhaiten säilyneiden 
puukaupunkien joukkoon. (6) 1967 purkukaava teki hallaa vanhan Raahen 
arvostamiselle. (7)

Liiallinen kerroksellisuus ei tuo lisäarvoa kadun luonteelle. Vaikka Brahen-
kadulla sijaitsevat uudet rakennukset pyrkivät kunnioittamaan mittakaavaa 
harjakorkeuden osalta, rikkoo räystäskorkeuden vaihtelu ja tyylillinen eri-
laisuus yhtenäistä katukuvaa. Porvoon, Rauman ja Raahen puukaupunkien 
tyylipiirteissä on kaupungillisia eroja detaljoinnin suhteen, mutta mate-
riaaleiltaan ja mittakaavaltaan edustavat tyypillistä empire puukaupungin 
tyylipiirteitä. Brahenkadulla näkee empiren sekoittumisen kansanrakenta-
maan puuarkkitehtuuriin. Näitä piirteitä ovat nauharustikoitu puujulkisivu, 
valkoiset liseenien eli pilastereiden ja kuusi-kahdeksan jakoisien ikkunoi-
den käyttö. (8)  Myös Raahelle melko harvinaista Jugend tyyliä on nähtävis-
sä paikoitellen Brahenkadulla, etenkin Brahenkatu 1 Japissonin talossa ja 
Freitagin talon julkisivudetaljiikassa. Entistämistöitä on tehty onnistuneesti 
osaan Brahenkadun rakennuksista, mutta osa rakennuskannasta on päässyt 
huonoon kuntoon.

Katu- ja piharakenne on Brahenkadulla osittain säilynyt. Brahenkadulla on 
muutama umpikortteli pihapiiri hyvin säilynyt, ja näitä tulisi vaalia mahdolli-
suuksien mukaan. Useiden rakennusten kohdalla sisäpihoille on rakennettu 
alueen tyyliin sopimattomia rakennuksia, mutta osassa piharakennukset 
ovat säilyneet suhteellisen hyväkuntoisina tai niitä on korjattu hienova-
raisesti. Rakennukset rajaavat yhä katutilaa tiukasti, mutta rakennusten 
väleistä on useassa kohdassa poistettu katutilaa rajaavia aitoja ja portteja.

Rakennusten autenttisuus on kärsinyt ajan saatossa, ja vanhoja materiaa-
leja ja rakenteita tulisi vaalia ja ylläpitää. Detaljeita ei tulisi turhaan lisätä, 
koska rakennuksien julkisivut ovat alkujaan ilmentäneet 1800-luvun alun 
klassismin empiren pienipiirteistä yksityiskohtaisuutta. Rakennusten väri-
maailma ei luonnehdi alkuperäisyyttä, ja akryylipohjaiset maalit vahingoit-
tavat julkisivu materiaaleja. Rakennusten ylläpidossa ja kunnostuksessa 
tulee vaalia museoviraston asettamia korjaustapa ohjeita, jotta voidaan 
säilyttää rakennusten tyylipiirteet ja edistää autenttisuuden pysyvyyttä. 
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Kuva 169. Pekkatori. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.
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Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 2020
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RYHMÄ V

Liikenne, pysäköinti, jätehuolto, valaistus, aidat, julkisen tilan rakenteet, 
puusto ja kasvillisuus, tilan luonne, näkymät

Mattias Nyman, Jenni Saarikoski, Anni Saviaro

Kuva yllä: Raahen museon valokuvat
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GSEducationalVersion

Julkisivumateriaaleja ja niiden jäsentymistä on kuvattu valokuvin Brahenka-
dulla, Reiponkadulla ja Saaristokadulla. Julkisivukuvilla pyritään kuvaamaan 
julkisivun väritystä ja ilmettä yleisesti. Kuviin on pyritty ottamaan mukaan 
mahdollisuuksien mukaan sokkelia, varsinaista julkisivuverhoilua ja erilaisia 
julkisivuväritykseen ja ilmeeseen liittyviä detaljeja kuten mahdollisia tuki-
följareita tai muita julkisivua jäsentäviä osia. 

Tutkittavalla alueella Vanhassa Raahessa julkisivut ovat pääosin puuverhoil-
tuja. Myös piharakennusten julkisivumateriaalina on pääosin puu. Kuvakar-
toituksessa on keskitytty kuitenkin katujulkisivuihin ja piharakennuksista 
julkisivukuvia on niiden rakennusten osalta, jotka ovat merkittävä osa 
katujulkisivua. Alueen rakennusten mittakaava vaihtelee suurestikin ja osa 
rakennuksista ottaa ison roolin katukuvassa ja korttelikohtaisesti tunnel-
ma voi olla hyvinkin erilainen etenkin Reiponkadulla. Alueen koillisosaan 
antaa voimakkaan kontrastin modernistiset elementtitalot pienten puuta-
lojen rinnalla.  

Alueella on vaihtelua rakennusten julkisivujen detaljoinnissa. Osa ra-
kennuksista on hyvinkin koristeellisia erityisesti Brahenkadulla, kun taas 
Reiponkadulla on hyvinkin vähäeleistä rakentamista. Koristelistat, pysty- ja 
vaakalaudoitus sekä erilaiset detaljit vaihtelevat alueen rakennusten julki-
sivuissa vaikkakin ne ovat pääosin vähäeleistä Empiretyyliä. 

Väritykseltään alueen julkisivut ovat vaihtelevia, mutta siniharmaan sävyt ja 
erilaiset keltaiset ja hiekan sävyt ovat yleisimpiä. Joidenkin rakennusten jul-
kisivujen väritys on vaihdellut viimeisen kymmenen vuoden aikana ainakin 
Reiponkadulla verrattuna Googlen Street View -kuvamateriaaliin vuodelta 
2009. Saman kuva-aineiston perusteella joidenkin rakennusten julkisivujen 
kunto on laskenut radikaalisti verrattuna vuoteen 2009. Värityksen osalta 
täytyykin huomioida tässä julkaisussa kuvamateriaalin esittävän vain tämän 
hetkistä tilaa.

Tarkastelussa on kolme katua: Brahenkatu, Saaristokatu ja Reiponkatu. 
Katuja tarkastellaan julkisivumateriaalien, ikkunoiden, aitojen ja porttien, 
detaljien, katemateriaalien, katunäkymien, katupinnoitteiden, valaisimien, 
kasvisillisuuden, jätehuollon, pysäköinnin ja liikenteen kautta. 

JULKISIVUMATERIAALITTUTKITTAVAT KADUT
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Braahenkatu on kaduista selkeästi ”paraatikatu”, jonka varrella merkit-
tävimmät rakennukset kirkkoa lukuunottamatta vaikuttavat sijaitsevan. 
Kadun varrella sijaitsee myös arvostettu Pekkatori. Kadulta löytyy niin 
alueen vanhin talo, vihreä Soveliuksen talo 1780-luvulta Myhrbergin 
puiston laidalta, kuin uusimpiin lukeutuva 2012 valmistunut puuverhoiltu 
keltainen talo Brahenkadun ja Kauppakadun kulmasta.

Julkisivumateriaalina on pääosin puuverhous, josta löytyy useita variaatioi-
ta. Lisäksi kadulta löytyy rapattuja julkisivuja. Rakennusten katujulkisivujen 
väritys koostuu pääasiassa vaaleiden sinisten, valkoisten, hiekan ja keltais-
ten eri sävyistä. Vihreän sävyjä löytyy kahdesta rakennuksesta Myhrbergin 

Brahenkatu

puiston päästä, joista toinen sijaitsee sisäpihalla. Lisäksi piharakennusten 
punamullan sävyä näkyy kadulle selkeästi muutamasta kohtaa. Sokkeleista 
löytyy niin luonnonkivisiä kivijalkoja kuin betonisokkeleita. Nurkkalauto-
ja on usein korostettu valkoisella tai siniharmaalla värillä ja julkisivua on 
jäsennelty erilaisin aihein korostesävyllä, joka myös usein valkoinen tai 
siniharmaa.

GSEducationalVersion
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Reiponkadulla kohtaa selkeästi pienipiirteisin rakentaminen isojen mo-
dernismin ajan asuintalojen kanssa. Reiponkadun julkisivukavalkaadiin 
lukeutuu myös Brahenkadun risteyksen rakennuksien julkisivut. Myös tällä 
kadulla julkisivujen verhousmateriaalina on pääosin puu. Rakennusten 
katujulkisivujen väritys on monimuotoista ja koostuu pääasiassa vaaleiden 
sinisten, vihreiden, valkoisten, hiekan ja keltaisten eri sävyistä. Lisäksi piha-
rakennusten punamullan sävyä näkyy kadulle selkeästi muutamasta kohtaa. 
Rakennuskanta on vaihtanut väriä viimeisten vuosien aikana Googlen 
Street View -palvelun perusteella ja osan rakennuksista kunto on romah-
tanut samassa ajassa. Katujulkisivujen kunto on hyvin vaihtelevaa.

Reiponkatu

Ämmänkadun ja Saaristokadun välisellä pätkällä osa pienten puutalojen 
julkisivuista näyttävät ronskisti uudistetuilta ja osassa kokonaan uudelleen 
tehdyiltä tai koko rakennus kokonaan uudelleen tehdyltä vanhalle raken-
nuksen paikalle. Osa rakennuksista antaa ikkunoiden ja muiden element-
tien osalta vaikutelman isoistakin muutoksista alkuperäiseen. 

Katutaso on mahdollisesti noussut ja/tai rakenukkset vajonneet, sillä 
rakennuksissa on huomiota herättävän matalat tai olemattomat kivijalat ja 
sokkelit etenkin kadun puolella. Myös Reiponkadulla löytyy niin luonnon-
kivisiä kivijalkoja kuin betonisokkeleita. Osassa rakennuksista sokkelia on 
pyritty suojaamaan tai korjaamaan erilaisilla levyillä. 
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Saaristokatu on asuinrakentamiseen keskittynyt katu, jossa on ajallisesti 
hyvin vaihtelevaa rakennuskantaa. Rakennuskanta on kooltaan vaihtelevaa 
ja etenkin Reiponkadun ja Palokunnankadun välisellä pätkällä mittakaa-
vaerot ovat suuria modernististen elementtikerrostalojen vuoksi. Myös 
muualla Saaristokadulla uuden rakentamisen koko poikkeaa vanhimmasta 
rakennuskannasta uudempien ollessa kooltaan selkeästi isompia. 

Saristokadulla kuten muilla tarkasteltavista kaduista julkisivujen ver-
housmateriaalina on pääosin puu, mutta myös tiili- ja rapattuja julkisivuja 
esiintyy. Rakennusten katujulkisivujen väritys on monimuotoista ja koos-
tuu pääasiassa sinisten, valkoisten, hiekan ja keltaisten eri sävyistä. Lisäksi 

Saaristokatu

muutamien piharakennusten punainen sävy on vahva elementti katukuvas-
sa. Rakennuskanta on osin vaihtanut väriä ja osa rakennuksta on korvattu 
uudella viimeisten vuosien aikana Googlen Street View -palvelun perus-
teella. Katujulkisivujen kunto on hyvin vaihtelevaa. 
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Brahenkatu

IKKUNAT

Brahenkadulle leimallisen ilmeen tuovat vanhojen pääosin 1800-luvun raken-
nusten suorakaiteen malliset kuusiruutuiset Empire-ikkunat ja T-karmilliset 
ikkunat. Kadulla on myös uudempaa rakennuskantaa, joiden ikkunat ovat osin 
neliömäisempiä. Kadun ikkunoihin kuuluu muista tutkittavista kaduista poi-
keten lisäksi paljon liiketilojen ikkunoita. Ikkunoiden puitteet ja karmit ovat 
pääosin valkoisia, mutta myös esimerkiksi ruskeaa ja sinistä ensiintyy.
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ReiponkatuReiponkatuReiponkatu

Reiponkadun ikkunoissa on enemmän vaihtelua ja vähemmän tyypillisiä 
1800-luvun ikkunoita kuin Brahenkadun ikkununoissa. Vaihtelun taustalla on 
myös suurempi vaihtelu rakennuskannassa: Reiponkadulla on hyvin eri ikäisiä 
rakennuksia ja rakennuskanta on monin paikoin nuorempaa kuin Brahenkadul-
la. Rakennusten koon suhteen alue on myös hyvin kontrastinen. Huomattavaa 
on ikkunoiden neliömäisyys ja pieni koko etenkin Ämmänkadun pohjoispuo-
lella Katinhännän alueella (kuvasarjan alkuosa). Ikkunoiden puitteet ja karmit 
ovat pääosin valkoisia.
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Saaristokatu

Saaristokadulla on Reiponkaduntapaan isompi vaihtelu ikkunoiden suhteen ja 
vähemmän tyypillisiä 1800-luvun ikkunoita kuin Brahenkadun ikkununoissa. 
Myös Saaristokadulla vaihtelun taustalla on myös suurempi vaihtelu raken-
nuskannassa: Saaristokadulla on hyvin eri ikäisiä rakennuksia ja rakennuskanta 
on monin paikoin nuorempaa kuin Brahenkadulla. Kadulla on korvattu useita 
vanhoja rakennuksia kokonaan uusilla, joiden koko on selkeästi alkuperäistä 
räystäslinjaa korkeampia ja ikkunat suhteeltaan ja detaljiikaltaan erilaisia. Ikku-
noiden puitteet ja karmit ovat pääosin valkoisia.
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Brahenkatu

Reiponkatu

OVET

Rakennuksiin on pääasiassa kulku sisäpihalta, minkä johdosta suurimmassa 
osassa rakennuksia ovia ei ole kadun varrella. Iso osa kadun varrella sijait-
sevista ovista sijaitsee Brahenkadulla, mikä on kaduista selkeästi pääkatu. 
Ovet ovat pääosin sisäänkäyntejä johonkin liiketilaan tai jonkin yhdistyk-
sen tai julkisen toimijan tiloihin. Useisiin oviin liittyy selkeästi ikkuna. Osa 
ovista sijaitsee Pekkatorilla sekä Brahenkadun ja Reiponkadun risteyksessä 
rakennuksen kulmassa. 
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Brahenkatu

RAKENNUSTEN VÄLIT,  AIDAT JA PORTIT

Katutilaa ja tilojen julkisuusasteita on jäsennelty alueella rakennusten 
lisäksi aidoin ja portein. Katutilan jäsentely on selkeintä Brahenkadulla ja 
paikoin huonosti jäsentyvää Reiponkadulla ja Saaristokadulla. Reiponkadul-
la ja Saaristokadulla on paljon aitoja, mutta portteja vähän ja rakennusten 
välit osin hyvin avoimia. Saaristonkadulla on myös osin portteja ja aitoja 
vedetty sisäänpäin katulinjasta, mikä luo aukkoja katulinjaan.
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Reiponkatu
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Saaristokatu
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Brahenkatu

Reiponkatu

KATOKSET, KUISTIT JA PARVEKKEET

Vanhimmissa rakennuksissa ei ole juurikaan katoksia eikä yhtään parveket-
ta, mua niitä löytyy kuitenkin uudemmista rakennuksista alueella. Mahdol-
liset kuistit sijoittuvat sisäpihoille, mutta pilkistävät joidenkin rakennusten 
kohdalla kadulle.

Saaristokatu
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Brahenkatu

KYLTIT

Kyltit painottuvat tutkittavilla kaduilla selkeäsi Brahenkadulle, joka on 
kaduista luonteeltaan julkisin ja sen varrella on eniten julkisia toimijoita. 
Kylttien kirjo on eläväinen ja luo vaihtelua katukuvaan. Osa kyltestä, kuten 
esimerkiksi julkisivuihin kiinnitetyt liikennemerkit tai poistumistieopasteet 
tuntuvat hieman rajuilta muuhun ympäristöön nähden. 
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Saaristokatu

Reiponkatu
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Brahenkatu

Reiponkatu

NUMEROKYLTIT

Talokohtaiset numerokyltit ovat monipuolisia ja luovat elävyyttä ja ilmettä 
katukuvaan. 
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Saaristokatu
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Kaksilappeinen harjakatto on vallitseva kattotyyppi koko Vanhan Raahen 
alueella. Poikkeuksena ovat Pekkatorin ja Myhrberginpuiston juhlavat 
kaupunkitilat, joita reunustavissa rakennuksissa esiintyy myös aumattuja ja 
taitettuja harjakattoja. Katemateriaalit ovat yleisyysjärjestyksessä kones-
aumattu pelti-, perinteinen kolmiorimahuopa,- tiili-, profiilipelti- ja liimattu 
huopakate.

Juhlavaa tiilikattoa esiintyy etenkin Brahenkadulla ja erityisesti Pekkatorilla, 
joskin pelti on myös Brahenkadun yleisin katemateriaali. Huopakatto on 
Brahenkadulla harvinainen poikkeus. Liimattuja huopakattoja ja profiilipel-
tikattoja ei Brahenkadulla esiinny. 
 
Saaristokadulla huopakate on lähes yhtä yleinen kuin konesaumattu pel-
tikatekin. Lisäksi tiilikattoja sekä profiilipeltisiä ja liimattuja huopakatteita 
esiintyy Saaristokadulla poikkeustapauksina. 
 
Reiponkadulla kolmiorimahuopakate ja konesaumattu peltikate ovat tasa-
vahvasti edustettuna. Lisäksi profiilipeltikatteita ja liimattuja huopakatteita 
esiintyy jonkin verran. Tiilikatto on Reiponkadulla harvinaisuus.

Saaristokatu

KATEMATERIAALIT
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Reiponkatu
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Brahenkatu
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Kuva. Pekkatorin vinkkelitalojen kattomaailmaa. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Vanhassa Raahessa valaistus on toteutettu pääsääntöisesti katuvalaisimin. 
Lisäksi osaan rakennuksista on asennettu julkisivuvalaisimia ja Pekkatorilla 
valaistusta on tehostettu valaisimin upotetuilla kivipollareilla, jotka samalla 
erottavat jalankulkuväylät ajoradasta. 

Katuvalaisimien tyyli on yhtenäinen kaikilla kolmella kartoitetuista ka-
duista osaa Reiponkadusta lukuunottamatta. Valaisintyypiksi on valittu 
historiaa henkivä lyhtymäinen, nykyaikaisesti ledein varustettu valaisin. 
Brahenkadun ja Reiponkadun risteyksestä etelän suuntaan katuvalaisimet 
ovat modernia, tavanomaista katuvalaisintyyliä. Pekkatorilla, Pietari Brahen 
patsaan ympärillä olevat valaisimet ovat myös tyyliltään lyhtymäisiä, mutta 
muista katuvalaisimista poiketen kaksihaaraisia, koristeellisempia ja mata-
lampia. Lisäksi näiden valaisinten runkoon on kiinnitetty patsasta valaisevat 
kohdevalaisimet. Pekkatorin kaikissa katuvalaisimissa on lasitus, toisin kuin 
kadunvarsien valaisimissa.

Kadulle näkyviä julkisivuvalaisimia Brahenkadulla, Reiponkadulla ja Saaris-
tokadulla on verrattain vähän. Valtaosa julkisivuvalaisimista löytyy Brahen-
kadulta, toimitilarakennusten julkisivuista. Kokonaisuudessaan valaisinten 
kirjo on moninaista, tyylillisesti arviolta 1980-2000 -luvuilta. Osa valaisi-
mista henkii muotokielellään perinteitä ja mukailee katuvalaisimien lyhty-
mäisyyttä, mutta joukossa on myös selkeästi modernimpia malleja.

VALAISTUS
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Piirros: Friemanin talon ikkunadetalji, Siiri Koskinen, 5.12.2011
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Kuva 1. Iltavalaistusta Reiponkadulta. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 2. Pekkatori iltavalaistuksessa. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 3. Pekkatori iltavalaistuksessa. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 4. Iltavalaistusta Reiponkadun ja Koulukadun risteyksessä. Kuva: Mattias Nyman 
2020.

Kuva 5. Iltavalaistusta Brahenkadulta. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Puusto

Vanhan Raahen alueella puustoa on puisto- ja torialuetta lukuunottamatta 
pääosin kortteleiden sisäpihoilla. Puita on myös rakennusten väleissä, jol-
loin ne toimivat aitojen ja porttien ohella yksityisyyttä lisäävinä sekä katu-
tilaa rajaavina elementteinä. Paikoitellen rakennusten väleissä on runsaasti-
kin tilaa, jolloin kasvillisuus eheyttää katujulkisivua ja tekee siitä tiiviimmän. 
Pihoilta kadulle näkyvät puut rikastuttavat katukuvaa myös aitojen takaa. 

Puut ovat pääasiassa lehtipuita; koivuja ja pihlajia ja avautuipa Reiponka-
dulle jokunen suuri vaahterakin. Tästä syystä tunnelma ja näkymät alueella 
vaihtelevat merkittävästi vuodenaikojen mukaan.

Myhrbergin puistossa puustoa on harvennettu Rantakadun varrelta sekä 
pari uutta lehtipuun taimea istutettu istutusvyöhykkeiden ympärille. Pek-
katorin pensasistutusten lomaan on istutettu koristehedelmäpuita, jotka 
inventoinnin hetkellä olivat vielä pienikokoisia.

Maanpinnan kerrokset

Kulkuväylien pinnoitteina esiintyy erilaisia kiveyksiä, asfalttia, soraa ja luon-
nonkiviä.  

Autotiet ovat Pekkatorin kiveystä lukuunottamatta asfalttia. Suojatiet 
ovat kivetyt ja niihin on käytetty kahta erilaista kivimallia. Brahenkadun ja 
Saaristokadun ajoradat ovat keskiviivoitettuja. Saaristokadulla ja Brahenka-
dulla Rantakadun risteyksestä Kauppakadun risteykseen saakka keskiviiva 
on toteutettu luonnonkivin. Braahenkadun loppuosassa merkinnät ovat 
maalatut. 

Jalkakäytävien materiaalit vaihtelevat asfaltista erilaisiin kiveyksiin. Paikoin 
päällysteenä on hiekkaa ja soraa, jolloin osa väylistä on alkanut kasvaa 
nurmea ja muuta kasvillisuutta. Jalankulkuväylät on yleensä erotettu 
ajoradoista joko reunuskivin tai reunus- ja luonnonkivistä muodostetuin 
kaistalein. Pekkatorilla jalankulkuväylät on kivetty ajoradan kiveyksestä 
poikkeavalla laattamallilla ja ladonnalla. Jalkakäytävillä sijaitsevien rakentei-
den, kuten katuvalaisimien ja viemäreiden kansien ympärillä on käytetty 
joko luonnonkiviä tai neliskanttista kiviladontaa.

PUUSTO & MAANPINNAN KERROKSET

Kuva 6. Pihlaja on alueella tyypillinen puula-
ji. Kuva: Jenni Saarikoski 2020.
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Kuva 7. Pihlaja Myhrenbergin puistossa. Kuva: Jenni Saarikoski 2020. Kuva 8. Puusto antaa näkösuojaa omakotitonteille. Brahenkatu. Kuva: Jenni Saarikoski 
2020.

Kuva 9. Pihlaja työntyy tontilta kadulle luomaan vehreyttä katukuvaan. Reiponkatu. 
Kuva: Jenni Saarikoski 2020.

Kuva 10. Suureksi kasvanut koivu tontin nurkalla. Reiponkatu. Kuva: Jenni Saarikoski 
2020.

Kuva 11. Suuri vaahtera Helluntaiseurakunnan toimitilojen edustalla. Reiponkatu. Kuva: 
Jenni Saarikoski 2020.

Kuva 12. Puut elävöittävät katukuvaa myös aitojen takaa. Reiponkatu. Kuva: Jenni Saa-
rikoski 2020.



215215451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020 JENNI SAARIKOSKI | ANNI SAVIARO | MATTIAS NYMAN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 29MATTIAS NYMAN | ANNI SAVIARO | JENNI SAARIKOSKI

8.

12.

7.

11.10.

9.

Kuva 13. Puut toimivat rajaavina elementteinä tonttien välissä. Brahenkatu. Kuva: Jenni 
Saarikoski 2020.

Kuva 14. Tyypillinen näkymä rakennusten väleihin; sisäpihojen runsas vehreys avautuu 
rakennusten lomasta kadulle. Saaristokatu. Kuva: Jenni Saarikoski 2020.

Kuva 15. Koivu ja pihlaja ovat levinneet rakennuksen kadun puoleiselle julkisivulle. Kuva: 
Jenni Saarikoski 2020.

Kuva 16. Vaahtera työntyy tontilta rajaten katutilaa. Reiponkatu. Kuva: Jenni Saarikoski 
2020.

Kuva 17. Havupuut ovat Vanhan Raahen alueella vähemmistönä. Saaristokatu. Kuva: 
Jenni Saarikoski 2020.

Kuva 18. Leveä lehtipuu täyttää aukon kahden rakennuksen välissä ja näin täydentää 
katunäkymää. Kuva: Jenni Saarikoski 2020.
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Kuva 19. Saaristokatu. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 20. Brahenkatu. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 21. Saaristokatu. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 22. Brahenkatu. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 23. Saaristokatu. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 24. Brahenkatu, Myhrbergin puiston edusta. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Kuva 25. Pekkatori. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 26. Pekkatori Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 27. Brahenkadun ja Reiponkadun risteys. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 28. Brahenkatu. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 29. Brahenkatu. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 30. Brahenkatu. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Kuva 31. Saaristokatu. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 32. Brahenkatu. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 33. Brahenkatu. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 34. Reiponkatu. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 35. Saaristokatu. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 36. Saaristokadun ja Rantakadun risteys. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Valtaosa alueen jätepisteistä ei näy kaduille, vaan niiden sijoituspaikat 
kätkeytyvät kortteleiden sisäpihoille ja aitojen taakse. Kolmesta kartoite-
tusta kadusta kaikilla oli yksi julkiseen tilaan näkyvä jätekeräyspiste. Pek-
katorin avoimen kaakkoiskulman lomasta aukeaa näkymä keräysastioille. 
Reiponkadun ja Saaristonkadun omakotitalopihojen jätepisteratkaisuna on 
käytetty puusta toteutettua jätekatosta, joka häivyttää jäteastioiden näky-
vyyttä hieman.

JÄTEHUOLTO

Kuva 37. Jätekatos Saaristonkadulla. Kuva: Jenni Saarikoski 2020.

Kuva 38. Jäteastiat näkyvät Pekkatorille aukean avonaisesta nurkasta. Kuva: Anni Saviaro 2020.

Kuva 39. Jätekatos Reiponkadulla. Kuva: Jenni Saarikoski 2020.
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Pekkatori

Alun perin kaupan ja hallinnon keskukseksi kaavoitettu umpikulmainen 
Pekkatori on suomalaisten puukaupunkien toreista parhaiten säilynyt. Sen 
keskellä on Walter Runebergin toteuttama patsas Pietari Brahesta vuodel-
ta 1888. Pekka-patsas on ympäröity istutuksin, valaisimin ja rautakettingeil-
lä kiertävin kivipollarein.

Torin maanpinnan materiaalit ovat nykyaikaistetut. Sekä ajo- että jalan-
kulkuväylät ovat kivetyt toisistaan poikkeavan mallisilla ja sävyisillä kivi-
laatoilla. Tasasävyiset ja sileät laatat luovat vahvaa kontrastia Pekkapatsaan 
ympäristön ja aukion kulmauksien vanhojen mukulakivipintojen kanssa.

Torin kulmauksissa on symmetrisesti sijoitetut istutusvyöhykkeet puineen 
ja pensaineen sekä niiden edustalla kalusteet: istuinpenkit ja roska-astiat. 
Kaakkoiskulmassa sijaitsee myös vanha kaivo. 

Viitteet 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1462

GSEducationalVersion

RAKENNETUT PUISTOT & JULKISEN 
TILAN RAKENTEET JA KALUSTEET
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GSEducationalVersionKuva 40. Pekka-patsas. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 41. Yleiskuva Pekkatorilta. Kuva: Jenni Saarikoski 2020.

Kuva 42. Kaivo. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 43. Istuinpenkkejä Pekkatorilla on yhteensä 8. Kuva: Jenni Saarikoski 2020.

Karttaote 1.
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Myhrbergin Puisto

Myhrbergin puisto, Raahen ensimmäinen tori, sijaitsee Rantakadun ja 
Brahenkadun risteykseen avautuvalla aukiolla. Puisto on saanut nimensä 
vapaustaistelija August Maximilian Myhrbergin mukaan. Hänen syntymä-
kotinsa, Soveliuksen talo, on puiston pohjoislaidalla. Evert Porilan vuonna 
1931 veistämä patsas A.M. Myhrbergistä on puiston keskiössä.  Veistoksen 
ympärillä ja kävelyreittien varrella on istutuksia ja istuinpenkit.

Viitteet 
https://raahenmatkailuoppaat.fi/meidan-kyla/ookko-kuullu/august-maksimilian/ 
https://raahenmatkailuoppaat.fi/meidan-kyla/tuuppa-kaymaan/tarinat-elavat-
vanhassa-raahessa/

GSEducationalVersion

Karttaote 2.

Kuva 44. Puistonpenkki. Kuva: Jenni Saarikoski 2020. Kuva 45. M.A. Myhrbergin patsas nimeään kantavan puiston sydämenä. Kuva: Jenni 
Saarikoski 2020.

Kuva 46. Yleiskuva Myhrbergin puistosta. Kuva: Jenni Saarikoski 2020.
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Muut julkiset tilat

Vanhan Raahen inventointikohteena olevien julkisten tilojen ja katujen var-
silla ei ole monia kalusteita tai rakenteita puistoa ja toria lukuunottamatta. 
Reiponkadun pohjoispäädyssä, osittain ajoväylällä, on edelleen vanha kaivo, 
”Jaakobin lähde”, joka on toiminut vedenottopaikkana raahelaisille ennen 
vesijohtoverkostoa. Lisäksi Reiponkadun varrella sijaitsevan pysäköinti-
alueen reunustalla oli kuvaushetkellä kevytrakenteinen istuinpenkki.

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Karttaote 3.

Karttaote 4.

Kuva 47. Istuinpenkki Reiponkadun varrella sijaitsevan pysäköintialueen reunustalla. 
Kuva: Jenni Saarikoski 2020.

Kuva 48. Kaivon seinän kirjoituslaatta. Kuva: Jenni Saarikoski 2020. Kuva 49. Kaivo Reiponkadulla. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Vanhan Raahen autoliikenne nojautuu molempiin suuntiin vuorottele-
viin yksisuuntaisiin katuihin. Inventointialueen kaduista Saaristokatu on 
kaksisuuntainen, Brahenkatu yksisuuntainen idästä länteen ja Reiponkatu 
yksisuuntainen pohjoisesta etelään. Reiponkadulla ja Saaristokadulla jalka-
käytävät ovat kapeita, ja usein viitteellisiä ja alkuperäinen erottelematon 
katutilan luonne on paikoin läsnä etenkin Reiponkadulla. 
 
Brahenkatu on Raahen pääkatu. Pekkatorin keskinen alue Pietari Brahen 
veistoksen ympärillä on varattu autoliikenteelle eräänlaiseksi liikenneym-
pyräksi. Katualuetta ei ole kuitenkaan merkein osoitettu liikenneympyräksi 
Kaikilla kolmella kadulla kadunvarsipysäköinti on sallittu. Autoliikenne ei 
istu vanhan empirekaupungin mitoitukseen ongelmitta, ja parkkipaikat 
ovat vallanneet korttelipihoja ja niille johtavat ajoväylät jyränneet ennen 
katutilaa rajanneita portteja ja aitoja alleen. 

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
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Pitkät näkymät hallitsevat vanhan Raahen katumaisemaa. Inventointialuee-
na olevien Saaristokadun ja Brahenkadun näkymäpäätteenä on Pikkulah-
den vesipeili. Brahenkadun länsipäässä sijaitsee myös entinen pakkahuone 
jossa toimii nykyisin Raahen museo. Reiponkadun näkymät rajoittuvat 
etelässä puistomaiseen Härkätoriin ja pohjoisessa kauneuskanavaan ja sitä 
ympäröiviin viheralueisiin. 
 
Rakennuskanta on kaikilla inventoiduilla kaduilla matalaa ja pääosin yksi-
kerroksista. Kadut ovat suhteellisen leveitä katukuilun korkeuteen nähden, 
ja taivas levittäytyy laajana katutilan yläpuolella. Katuvalaisimet ja puusto 
ovat mittakaavaltaan yhteneväiset räystäslinjan kanssa, mikä luo tasapainoi-
sen vaikutelman. 
 
Inventointialue on maastonmuodoiltaan tasainen, joskin Pikkulahden 
rantaa kohden hieman laskeva, ja suorat katukuilut hahmottuvat pitkinä 
näkyminä kadun päästä toiseen.

NÄKYMÄT Brahenkatu

Kuva 1. Näkymä Brahenkatua pitkin itään. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 3. Näkymä Brahenkatua pitkin itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 2. Näkymä Myhrberginpuistosta itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Kuva 9. Brahenkadun katujulkisivua pohjoiseen. Mattias Nyman 2020.Kuva 6. Näkymä Kauppakadun kulmasta koilliseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 5. Näkymä Kauppakadun kulmasta luoteeseen. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 8. Näkymä Kauppakadun kulmasta lounaaseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 11. Näkymä Pietari Brahen patsaalta itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 10. Näkymä Pekkatorilta etelään Brahenkadulle. Kuva: Mattias Nyman 2020.Kuva 7. Näkymä Kauppakadun kulmasta kaakkoon. Kuva: Mattias Nyman 2020.Kuva 4. Näkymä Brahenkatua pitkin länteen. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Kuva 12. Näkymä Pekkatorille torin kaakkoiskulmasta. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 17. Näkymä Pekkatorille torin koilliskulmasta. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 16. Näkymä Pekkatorille pohjoisesta Kirkkokadulta. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 15. Näkymä Pekkatorille torin luoteiskulmasta. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 14. Näkymä Pekkatorille torin lounaiskulma. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 13. Näkymä Pekkatorille etelästä Kirkkokadulta. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Kuva 22. Näkymä Brahenkadun päästä länteen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 21. Näkymä Reiponkadun kulmasta itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.Kuva 20. Näkymä Reiponkadun kulmasta koilliseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 19. Näkymä Brahenkadun ja Reiponkadun kulmasta länteen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 18. Näkymä Pekkatorille idästä Brahenkadulta. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Reiponkatu

Kuva 5. Reiponkadun ja Saaristokadun kulma. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 4. Näkymä Saaristokadun risteyksestä etelään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 3. Näkymä Reiponkadun päästä pohjoiseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 2. Näkymä Reiponkatua pitkin etelään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 1. Näkymä Reiponkadun päästä etelään. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Kuva 12. Näkymä Ämmänkadun kulmasta kaakkoon. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 11. Näkymä Ämmänkadun kulmasta lounaaseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 10. Näkymä Reiponkatua pitkin etelään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 9. Näkymä Reiponkadulta kohti Raahen kirkkoa. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 8. Näkymä Reiponkatua pitkin pohjoiseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 7. Näkymä Reiponkatua pitkin etelään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 6. Näkymä Reiponkatua pitkin etelään. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Kuva 20. Näkymä Reiponkatua pitkin pohjoiseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 21. Näkymä Koulukadun kulmasta kaakkoon. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 19. Näkymä Reiponkatua pitkin etelään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 17. Näkymä Reiponkatua pitkin etelään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 16. Näkymä Brahenkadun risteyksestä pohjoiseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 15. Näkymä Brahenkadun risteyksestä etelään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 13. Näkymä Ämmänkadun risteyksestä pohjoiseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 14. Reiponkadun katujulkisivua itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 18. Näkymä Reiponkatua pitkin pohjoiseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Kuva 25. Näkymä Reiponkatua potkin etelään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva_26. Reiponkadun katujulkisivua itään. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 27. Näkymä Reiponkatua pitkin pohjoiseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 23. Näkymä Koulukadun kulmasta luoteeseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 22. Näkymä Koulukadun kulmasta lounaaseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 24. Näkymä Koulukadun kulmasta koilliseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Kuva 1. Näkymä Saaristokadun päästä itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 3. Näkymä Saaristokatua pitkin itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.Kuva 2. Näkymä Saaristokatua pitkin länteen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Saaristokatu
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Kuva 9. Näkymä Saaristokatua pitkin itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 8. Näkymä Kauppakadun kulmasta lounaaseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 7. Näkymä Kauppakadun risteyksestä länteen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 5. Näkymä Kauppakadun risteyksestä itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 4. Saaristokadun katujulkisivua pohjoiseen. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 6. Näkymä Kauppakadun risteyksestä koilliseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.



235235451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020 JENNI SAARIKOSKI | ANNI SAVIARO | MATTIAS NYMAN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 49MATTIAS NYMAN | ANNI SAVIARO | JENNI SAARIKOSKI

Kuva 10. Näkymä Saaristokatua pitkin länteen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 11. Näkymä Saaristokatua pitkin itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 12. Näkymä Kirkkokadun kulmasta kaakkoon. Kuva: Mattias Nyman 2020. Kuva 14. Näkymä Kirkkokadun kulmasta luoteeseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva13. Näkymä Kirkkokadun kulmasta lounaaseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 15. Näkymä Saaristokatua pitkin itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Kuva 21. Näkymä Saaristokadun päästä itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 20. Näkymä Saaristokadun päästä länteen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 18. Näkymä Reiponkadun kulmasta lounaaseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.Kuva 17. Näkymä Reiponkadun kulmasta luoteeseen. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 16. Näkymä Saaristokatua pitkin itään. Kuva: Mattias Nyman 2020.

Kuva 19. Näkymä Reiponkadun kulmasta kaakkoon. Kuva: Mattias Nyman 2020.
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Vanhan Raahen Ruutukaava-alue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön ja on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi 
rakennetuksi ympäristöksi (RKY). Erityisen arvokkaina nähdään säännölli-
seen ruutukaavaan perustuvat puutalokorttelit, jotka ovat hyvin säilyneitä. 
Lisäksi erityisarvoon nouosee umpikulmainen Pekkatori, joka on arvotet-
tu merkittäväksi asemakaavalliseksi aukioksi ja Suomen puukaupungeissa 
poikkeukselliseksi.

Historialliset arvot

Vanha Raahe ja sen rakenne ilmentää tänäkin päivänä Raahen monimuo-
toista historiaa. Rakenteessa on edelleen nähtävissä Raahen eri aikakausia, 
mikä tuo arvokasta ajallista kerrostumaa: Myhrbergin puiston alue antaa 
vanhimpana osana viitteen 1600-luvun ajasta, Pekkatori ja osa katulinjoista 
toimii muistumana 1800-luvun kaavasta, vanhan Raahen koillisosan Katin-
hännän alueen osa Reiponkadulla Ämmänkadun ja Saaristonkadun välillä 
muodostaa kuvaa 1900-luvun alun työväen asuinalueesta sekä alueen 
itäreuna elementtikerrostaloineen muistuttaa 1960-luvusta ja Raahen 
Rautaruukin terästehtaan perustamisesta. 

Vanhan kaupungin alueella on kaksi valtakunnallisesti merkittävää toriau-
kiota. Pekkatori, entinen Isotori, on Vanhan Raahen ydin ja arvokkain aukio 
ympäristöllisesti sekä rakennus- ja kaavahistoriallisesti.  Vaikka sen luonne 

ARVOTTAMINEN

Kuva 47. Kirkko hallitsee katunäkymää Reiponkadulla. Kuva: Mattias Nyman 2020.

on muuttunut aikojen saatossa markkinapaikasta pääasiassa liikennöinti-
alueeksi, on aukio edelleen varsin autenttinen sitä rajaavien säilyneiden 
rakennustensa puolesta. Nykyisen Myhrbergin puiston historia puolestaan 
yltää aina 1600-luvulle saakka, jolloin se on toiminut kaupungin ensimmäi-
senä kauppatorina. Entisen torin arvoa nostaa kaupungin vanhin rakennus, 
Soveliuksen talo, joka rajaa puistoa pohjoislaidalla.

Vanhan Raahen rakennuskanta on kuvaus 1800-luvun yhteiskunnallisesta 
rakenteesta: Kaupungin suuret porvaristalot sijoittuvat Rantakadulle ja 
keskustaan kun taas vaatimattomammat työläisten asunnot pyrittiin sijoit-
tamaan kaupungin laidoille pohjoiseen ja itään.

Säilyneisyys

Vanhan Raahen nykyisestä puisesta rakennuskannasta valtaosa on peräi-
sin 1800-luvulta. Hyvin säilyneitä ovat myös edelleen havaittavissa oleva 
1600-luvun katuverkko sekä katujen leveydet, jotka ovat pääpiirteissään 
ennallaan. Vanhan Raahen puukaupunki-ilme onkin Suomen mittakaavassa 
erityisen hyvin säilynyt ja ehyt, vaikka väestönkasvun myötä rakennuskan-
taa onkin uusittu vuoden 1967 saneerauskaavan mukaisesti ja vanhoihin 
rakennuksiin kohdistuneet muutostoimenpiteet ovat osaltaan heikentä-
neet autenttisuutta. 

Maisema- ja ympäristöhistorialliset arvot

Maisemallisesti arvokkaana voi nähdä selkeästi rajatun katutilan, jonka 
muodostaa pääosin yksikerroksiset rakennusmassat sekä erilaiset aidat 
ja portit. Alueelle leimallista ja arvokasta ovat myös pitkät näkymälinjat. 
Katutilan rajaus on osin hävinnyt, mutta sen historia on hyvin havaittavissa. 
Matalan rakennuskannan myötä kirkko nousee tärkeäksi maisemalliseksi 
kiintopisteeksi sen näkyessä vahvasti rakennusten takana läpi koko kau-
pungin. Vanha kaupunki rajautuu etenkin lännessä hyvin selkeästi omaksi 
kokonaisuudeksi pienipiirteisellä rakennuskannalla ja selkeillä katulinjoil-
laan.

Rakennustaiteelliset arvot

Suurin osa vanhan kaupungin rakennuksista on palon jälkeiseltä jälleen-
rakennusajalta Pekkatorin ympäristön rakennuskannan kuuluessa Raahen 
rakennustaiteellisesti arvokkaimpiin kokonaisuuksiin. Edustettuna on 
yhdistelmä puuklassismia ja empire- sekä nikkarityyliä. Rakennukset ovat 
vähäkoristeisia, mutta rikkasti detaljoituja. Tyypillisiin, erityisen edustaviin 
kädentaidollisiin yksityiskohtiin lukeutuvat voimakkaasti profiloidut räys-
täslaudoitukset, julkisivujen listoitukset, pilasterit ja kasettikoristelut.

<Takaisin
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KIVI-SOVION KORTTELIALUE
ROOSA NOKELAINEN
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KIVI-SOVION KORTTELIALUE 

Roosa Nokelainen
Kuva 1. Kivi-Sovio. Kuva: 
Roosa Nokelainen 2020.

Taustaa

Tarkastelun kohteena oleva kortteli-alue on aivan Raahen vanhan kaupun-
gin sydämessä, Pekkatorin kupeessa. Viistosti toria vastapäätä on viihtyisä 
Langin Kauppahuone, joka toimii oivana kohtaamispaikkana niin paikalli-
sille kuin turisteillekin. Pekkatori ympäröivine rakennuksineen on arvokas 
kokonaisuus, ja olisi tavoiteltavaa säilyttää ainakin osa rakennuksista julki-
sessa käytössä. Näin Pekkatorin merkitys kasvaisi entisestään ja alueesta 
tulisi helposti lähestyttävä. Pekkatori on vanhan Raahen identiteetille hyvin 
tärkeä aukio, ja kehitysehdotuksen tavoitteena on korostaa alueen arvoa 
ja merkitystä tarjoamalla käyttötarkoitusehdotuksia Kivi-Sovion ja Patalan 
väliin jäävälle kortteli-alueelle ja tonteilla sijaitseville rakennuksille.

Yleiset suunnittelutavoitteet

Tavoitteena kehitysehdotuksessa on Kivi Sovion ja Patalan väliin jäävän 
kortteli-alueen elävöittäminen. Pekkatorin umpikulmaista luonnetta 
suunnitelmassa pyritään kunnioittamaan ja korostamaan, mahdollistaen 
kuitenkin sujuvan kulun julkisille alueille. Myös katutilaa pyritään jälleen 
rajaamaan niiltä osin kun se on tarpeellista ja mahdollista.

Kehitysehdotuksessa otetaan kantaa tontteihin 28, 29 ja 30, eli Kivi Sovion, 
Vapaaseurakunnan ja Patalan tontteihin. Pääpaino on Kivi Sovion piha-alu-
eessa ja rakennuksissa.

Kivi-Sovion taustaa

Kivi-Sovio (Brahenkatu 13) rakennettiin1849 ja oli rakennettuaan ensim-
mäinen kellaripuoti-rakennus alueella. Tontin ensimmäiset rakennukset 
rakennettiin jo vuonna 1812 kauppias Carl Gustaf Hedmanin toimesta, 
mutta nämä rakennukset eivät ole säilyneet. Päärakennusta Hedman ei 
ehtinyt rakentaa ennen kuin joutui myymään kiinteistön tekemänsä kon-
kurssin vuoksi vuonna 1817. 

Kiinteistön osti Johan Sovelius III, mutta vasta Fredrik Sovelius I:n leski, 
Catharina Frieman rakennutti talon valmiiksi asti. Päärakennuksessa toli 
alun perin puoti kellarikerroksessa ja asuintilat pääkerroksessa.  Alkuperäi-
sessä pohjassa huoneluku oli suuri, ja huonejako suhteellisen monimutkai-
nen. Nykisen klassistisen julkisivun toteutuksen ajankohta ei ole tiedossa, 
mutta 1852 julkisivut olivat yhä vuoraamattomia. Rakennuksen rappaus 
oli alun perin siniharmaa, jonka jälkeen se rapattiin valkoiseksi, jollaisena 
se pysyi 70-luvun alkuun saakka. Rappauskerrokset ovat yhä nähtävissä 
nykyisen rappauksen alla. 

Valkoisen ulkoasunsa aikana rakennuksessa toimi ravintola Hansa, ja joil-
lekin rakennus kulkee yhä Hansa-talo. Rakennus siirtyi Raahen kaupungin 
omistukseen 1970-luvulla, jonka jälkeen Raahe-opisto toimi rakennuksessa 
pitkään. Rakennuksessa on toiminut myös Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopis-
to 2000-luvun alussa. Keväästä 2012 saakka koko rakennus on ollut kansa-
laistaloyhdistys Jyty ry:n käytössä.

Kuva 2. Kehitysehdotuksen tarkastelualue. 

Tontilla sijaitsee päärakennuksen lisäksi kaksi asuinkäytössä ollutta raken-
nusta. Rakennukset sijoittuvat tontin reunoille ja rajaavat pihatilaa. Pihan 
rakennusten kunto on päässyt ajan saatossa heikentymään.

Kivi-Sovio piharakennuksineen on luokiteltu valtakunnallisesti merkittä-
väksi historialliseksi rakennukseksi (Museovirasto 2009: RKY/Valtakunnal-
lisesti merkittävät kulttuuriympäristöt).
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Brahenkatu 15 taustaa

Vapaaseurakunnan rakennuksen (Brahenkatu 15) rakennutti laivanvarus-
taja ja varapormestari Matthias Junell. Junell toimi kauppaseuran rahas-
tonhoitajana 1820-1840, jolloin seuran kokouksia pidettiin kyseisessä 
rakennuksessa.  Muuten rakennus on pitkään palvellut asuinrakennuksena.  
Useamman omistajanvaihdoksen jälkeen rakennus päätyi Suomen Vapaa-
kirkon omistukseen 1937 ja Raahen Vapaaseurakunnan omistukseen 1992. 

Rakennuksessa tehtiin 2010 mittava korjaus jossa vahvistettiin salin lattiaa 
ja uusittiin viemärilinja.  Alkuperäisiä kakluuneja korjattiin myös. Tuorein 
muutos lienee tehty 2015 aikoihin kun sisäpihan puolella oleva kuisti 
purettiin ja uusi avokuisti pyörätuoliliuskalla rakennettiin. Piha-alueella 
sijaitseva saunarakennus on myös suhteellisen uusi.

Patalan taustaa

Patalan rakennus (Brahenkatu 17) on myös valmistunut 1800-luvun alku-
puoliskolla. Rakennuksessa on toiminut aiemmin mm. Raahen seminaarin 
oppilaskunnan ruokala. Ennen isoavihaa (1713-1721) tontti sijaitsi aivan 
rakennetun kaupunkialueen reunamilla, ja on mahdollista että tontilta on 
löydettävissä isoavihaa vanhempia kerrostumia.

Sekä Vapaaseurakunnan rakennus että Patala on luokiteltu maakunnalli-
sesti merkittäviksi historiallisiksi rakennuksiksi (Pohjois-Pohjanmaan liitto 
1993: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2). 
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Rakennusten ja pihojen käyttötarkoitukset

Kehitysehdotuksessa esitetään Kivi-Sovion ja Patalan väliin jäävälle kort-
teli-alueelle taide- ja käsityökorttelia, jossa voisi ympärivuotisesti toimia 
käsityömyymäliä ja taide-toimintaa sekä taidekahvila. Kortteli voisi myös 
toimia tapahtumapaikkana, tarpeen mukaan leviten vielä Kirkkokadun Las-
tentalon alueelle ja korttelin eteläpuolella sijaitsevalle leikkikentälle.

Kivi-Sovio on historiallisesti arvokas rakennus keskeisellä paikalla, ja olisi 
rakennuksen arvolle ja arvostettavuudelle hyödyksi, jos se olisi suurem-
malla käytöllä. Rakennuksen lisätty julkinen käyttö korostaisi myös Pekka-
torin julkista luonnetta. 

Tapahtum
apisteille 

tilavarausTapahtumapisteille 

tilavaraus

portti

portit

portti

aita

aitaaita

jätekatos
jätekatos

portti

portti

Kesäpuoti

Käsityömyymälät 

ja käsityötiloja

Galleria ja

harraste-/opetus-

tiloja

Ta
id

ek
ah

vi
la

Ateljee-tiloja

Itse päärakennukselle esitetään käyttötarkoitukseksi galleriatiloja ja taide-
opetustiloja. Brahenkadun varressa on jo musiikkiopisto, joten olisi hienoa 
jos keskeisellä paikalla olisi myös tiloja taideharrastuksille. Kivi-Sovion kel-
lari oli alueen ensimmäinen kellaripuoti, joten myyntitoimintaa olisi hyvä 
tilassa jatkaa, kuten nykyäänkin. 

Kivi-Sovion piha-alueella sijaitsee kaksi muuta rakennusta, jotka ovat 
olleet asuinkäytössä mutta nyt ovat jo päässeet hieman huonoon kuntoon 
matalan käyttöasteen vuoksi. Rakennukset rajaavat piha-aluetta luoden 
tilan-tuntua, joten olisi tärkeää että ne säilyisivät käytössä. Tontin länsireu-
nalla sijaitsevaan rakennukseen ehdotetaan taidekahvila-toimintaa, ja pihan 
perällä olevaan asuinrakennukseen ateljee-tiloja.

Patalaan esitetään käsityömyymälätiloja ja tiloja käsitöiden harrastamiselle. 
Tontin perällä sijaitseva navettarakennus esitetään kunnostettavaksi kesäi-
sin toimivaksi puodiksi. 

Vapaaseurakunnan rakennuksiin ei ole ehdotuksessa juuri puututtu, mutta 
tonttia rajaaviin aitoihin on ehdotettu asennettavaksi puuportit, jotka voi-
vat tapahtumien yhteydessä olla avoinna ja yhdistää Kivi-Sovion ja Patalan 
tontit toisiinsa.
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Mukulakiveys - Esim. rakennusten seinustalla, 
huomioiden maaperän kallistus ja sadevedenpoisto.

Pihakiveys - Voidaan käyttää piha-alueella jos 
kaivataan tasaisempaa alustaa (esim. kahvilan pöydille).

Hiekka tai sepeli - Suositeltava materiaali 
laajemmille piha-alueille. Suositellaan jätettävän 
kuitenkin myös nurmi-alueita ja kasvillisuutta

Nurmi - Suositellaan jätettävän etenkin pihojen 
perälle nurmi- ja kasvillisuusalueita. Piha-alueita 
suositellaan jäsenneltävän kasvillisuudella, huomioiden 
kuitenkin yleisimmät kulkuväylät.

PIHA-ALUEEN PINTOJA BRAHENKADULLA OLEMASSA OLEVIA PORTTI- JA AITARATKAISUJA - Tärkeää puu materiaali ja 

maltillinen yleisilme
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KIVI-SOVIO - Ehdotetut toimenpiteet

Päärakennus - Kivi-Sovio

Päärakennukseen ehdotetaan galleriatiloja ja taideluokkia. Taideluokkia voi 
vuokrata eri harrastetoimintaan niin lapsille kuin aikuisillekin. Galleriassa 
voi pitää yhteisiä ja yksityisiä näyttelyjä. Kellarikerroksessa tulisi jatkossa-
kin olla myymälä-toimintaa, mutta sitä voi halutessaan sovittaa rakennuk-
sen luonteeseen. Taide- ja kehysmyymälä, valokuvaamo tai taidetarvikeliike 
olisivat luonteenomaisia vaihtoehtoja. 

Julkisivuun suositellaan joko paikallista korjaamista tai mittavampaa tar-
peen vaatiessa. Kaikkiin korjaustoimenpiteisiin suositellaan säilyttävää 
otetta, ja värivalinnoissa tulisi suosia rakennuksen nykyistä tai aiempia 
värisävyjä. Aiempia rappauskerroksia lienee yhä näkyvissä nykyisen rap-
pauksen alla.

Piharakennus I - tontin länsilaidalla

Tontin länsilaidalla sijaitsevaan vanhaan asuinrakennukseen ehdotetaan 
taidekahvilatoimintaa. Kahvila voisi toimia pienenä galleriatilan jatkeena, ja 
siellä voisi olla taidetta myytävänä ja näytillä.

Rakennukselle suositellaan mittavaa julkisivukorjausta. Pensaat ja puuntai-
met tulisi poistaa seinien vierustalta. 

Piharakennus 2 - tontin etelälaidalla

Pihan etelälaidalla sijaitsevaan vanhaan asuinrakennukseen ehdotetaan 
ateljeetiloja taiteilijoille vuokrattavaksi. Vanha Raahe on tunnelmallinen ja 
ainutlaatuinen paikka, joka varmasti houkuttelee taiteellisia ihmisiä puo-
leensa. Taidetapahtumien yhteydessä taiteilijat voisivat halutessaan päästää 
vierailijoita tutustumaan ateljeeriinsa.

Rakennukselle suositellaan kuntoa ylläpitävää korjausta ja julkisivun kun-
nostusta. Ikkunadetaljit ja värisävyt olisi hyvä säilyttää mahdollisuuksien 
mukaan. Tärkeintä olisi että rakennuksella olisi taas käyttöä, jotta sen 
kuntokin pysyisi yllä. Pihapiirin rakennukset on luokiteltu valtakunnallisesti 
merkittäviksi rakennuksiksi ja ne ovat osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (Museovirasto 2009: RKY/Valtakunnallisesti merkittä-
vät kulttuuriympäristöt). 

Pihaalue

Piha-alueella suositellaan käyttävän alueelle tyypillisiä 
pintamateriaaleja, kuitenkin niin, että laaja piha-alue 
jakautuu erilaisiin vyöhykkeisiin. Talojen viereiselle 
alueelle jonne toivotaan tasaisempaa pintaa suositellaan 
pihakiveystä, huolehtien riittävistä kallistuksista poispäin 
rakennuksista.

Nykyään pihalla laajasti käytettyä sepeliä voi jatkossakin 
käyttää, kuitenkin niin että liian suuria kenttiä ei syntyisi.

Kasvillisuutta suositellaan säästettävän, etenkin pihan 
perällä, mutta rakennusten seinien vieressä kasvavat 
puut ja pensaat tulisi poistaa, jotta julkisivu säästyisi 
enemmiltä vaurioilta.

Pihan ja katutilan rajausta tulisi palauttaa  hyödyntämällä 
alueelle tyypillisillä puuaitoja a puisia portti-rakenteita.

Jäteastioille suositellaan puurakenteista katosrakennet-
ta.

Taiteiden 

piha

Harraste-/

opetustiloja

Ta
id
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Kuva 3. Havainnekuva Kivi-Sovion pihalta tapahtuman aikana.
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VAPAASEURAKUNTA - Ehdotetut toimenpiteet

Kivi-Sovion ja Patalan tonttien väliin jää Vapaaseurakunnan omistuksessa 
oleva tontti. Koska tontti on yhteisön omistuksessa, suunnittelu-ehdotuk-
sessa ei ole tehty vahvoja muutosehdotuksia, paitsi sen osalta että kulku 
olisi mahdollista korttelin läpi. Perusteluna tälle on se, että esimerkiksi 
taide- ja käsityötapahtumia voitaisiin järjestää koko korttelialueella. Piha 
voisi olla toisista suljettavissa portein silloin, kun Vapaaseurakunnalla on 
omaa toimintaa eikä läpikulkua toivota, ja avata silloin, kun tapahtumia 
järjestetään.

Saunarakennuksen edustalle ehdotetaan lisättävän kasvillisuutta näkö-
suojan luomiseksi. Aivan rakennuksen edustalle ehdotetaan pihakiveystä, 
jolloin sisäänkäynti rakennukseen korostuisi. Puuportteja ehdotetaan 
asennettavan aitoihin, jolloin kortteli voidaan aina tarpeen mukaan avata. 
Sepelikenttää ehdotetaan jäsenneltävän nurmi- ja kasvillisuus vyöhykkeel-
lä, jolloin pysäköintialue hieman pienenee, mutta viihtyisyys paranee kun 
yhtenäinen sepelialue on pienempi.

Tontin eteläpää ehdotetaan jätettävän vehreämmäksi. Varastorakennus 
pihan perällä tulisi säilyttää, sillä se on keskeinen tilan rajaamisen ja tilan 
luonteen kannalta.

Jäteastioille ehdotetaan puurakenteista katosta samalle kohdalle kuin 
Kivi-Sovion pihan puolella.

Ehdotuksessa on esitetty mahdollisille tapahtumapisteille tai tapahtuma-
teltoille sijainteja. Vapaaseurakkunta voisi niin halutessaan hyvin olla osal-
lisena taide- ja käsityö tapahtumia ja muita mahdollisia tapahtumia, kuten 
joulutoria tai muuta vastaavaa.

Vapaaseurakunta

Tapahtumapisteille 

tilavaraus

portti

portti

portti

Kuva 4. Vapaaseurakunnan piha. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 5. Katutilan rajausta tulisi parantaa ja aita ja portti palauttaa. Kuva: Roosa Noke-
lainen 2020.
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PATALA - Ehdotetut toimenpiteet

Patalan päärakennukseen ehdotetaan ympärivuotisia käsityömyymälätiloja 
sekä tiloja eri käsityö-harrastuksille. Tiloja voisi eri seurat ja yksityishenki-
löt vuokrata, ja niissä voitaisiin järjestää erilaisia kursseja. Rakennuksesta 
voisi löytyä niin kangaspuita kuin keramiikkatilojakin. Käsityöt voisivat 
kesäisin jatkua pihan puolelle esimerkiksi Raku-keramiikan muodossa. 

Pihan perällä sijaitseva navettarakennus voitaisiin kunnostaa kesäpuodiksi. 
Mikäli taitajia löytyy siellä voisi olla kesäisin vaikka sepän paja jossa voisi 
turistit ja paikalliset käydä tutustumassa perinteisiin menetelmiin. 

Piha-alue voisi olla osittain nurmea, osittain pihakiveystä ja osittain sepeliä. 
Pihalle on esitetty myös tilavaraus tapahtumapisteille.

Tontti on melko hyvin rajattu aidoilla ja rakennuksilla, mutta Brahenkadun 
puolen portti on alueelle melko vieras rauta-verkkoinen portti. Tilalle 
suositellaan puurakenteista porttia puisine portinpielineen.

Kaikkiin korjaustoimenpiteisiin suositellaan säilyttävää ja ennallistavaa 
otetta, ja materiaaleissa ja menetelmissä tulisi suosia perinteisiä, rakennuk-
sen hengelle sopivia menetelmiä ja toimenpiteitä.

Tapahtum
apisteille 

tilavaraus

portti

aita

Kesäpuoti

Käsityömyymälät 

ja käsityötiloja

Kuva 6. Patalan piha-alue. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.

Kuva 7. Patala sisäpihan puolelta. Kuva: Roosa Nokelainen 2020.
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KEHITTÄMISEHDOTUS
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Myhrbergin puiston kehittämisehdotus 

Seuraavana katsaus Raahen vanhassa puukeskustassa sijaitsevan Myh-
rbergin puiston historiaan sekä nykytilanteeseen. Sen jälkeen ehdotan 
aukiolle kehittämisideoita tulevaisuutta ajatellen. Myhbergin puisto on 
Pekkatorin lisäksi toinen valtakunnallisesti merkittävää toriaukio Raa-
hessa.

Historia

Raahen ensimmäisessä asemakaavassa kaupungille merkittiin yksi tori-
aukio, kauppatori. Tämä aukio, nykyiseltä nimeltään Myhrbergin puisto 
on siis ollut Raahessa sen perustamisvuosista lähtien. Kauppatori suun-
niteltiin Claes Claessonin vuoden 1650 asemakaavassa mereen rajautu-
vana aukiona, jollaisena se vuoden 1659 Henrik Corten piirrustuksessa 
näyttäytyykin.1

Jonas Cajanius piirsi kaupungista tonttikartan vuonna 1750. Tästä tontti-
kartasta huomaamme, että Myhrbergin puiston yksi kulma on alkupe-
räisestä suunnitelmasta poiketen rakennettu umpeen, kun tieosuus 
aukion koillisnurkasta kohti itää on otettu osaksi naapuritonttia. Tällä 
muutoksella aukio muuttui avokulmaisesta vajaakulmaiseksi aukioksi. 
Lisäksi aukiolla näyttää olleen jokin pieni rakennus lounaiskulmassa.  
Aukion on nimetty ruotsalaisella termillä Torg, eli tori. Tuolloin tämä 
satamaan rajautunut aukio olikin Kaupungin kauppatori.2

Viitteet
1.     Henrik Lilius, Raahen Pekkatori, Raahe-seura ry, Raahe-seuran julkaisusarja 

nro 4, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s. 14
2.     Ibid.

Oik. kuva 1 Myhrbergin puisto luoteesta. Kuva: Varpu Pahta 2020.

Alla vas. Kuva 2 Ote Raahen ensimmäisestä asemakaavasta vuosilta 1649-1652 
Lähde: Henrik Lilius, Raahen Pekkatori, s.13 

Alla oik. Kuva 3 Ote vuodelta 1659 säilyneesttä Henrik Corten piirroksesta Raa-
hesta. Lähde: Raahen museolta saatu kuva Alma Söderhjelmin kirjasta: Raahen 
kaupunki 1649-1899, ilm. 1911.

Alla kuva 4 Ote Cortenin vuoden 1750 tonttimittauksesta. Lähde: Raahen mu-
seon kuva-arkisto.

Alla kuva 5 Näkymä merelle Myhrbergin puistosta. Kuva: Varpu Pahta 2020.
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Raahen palon jälkeisestä vuoden 1810 Gustav Odenwallin laatimasta 
asemakaavasta voidaan lukea että aukio on merkitty sanoin “gamla 
torget” eli vanha tori. Tällöin Pekkatori laadittiin kaupungin uudeksi 
toriksi. Meren ja aukion väliin on myös merkitty uutena nykyisen pak-
kahuoneen museon paikalle rakennuspaikka. Lähes entisellään säilynyt 
kaupungin tulli- ja pakkahuone, jossa toimi aikoinaan myös merimies-
huone, ja nykyään siis pakkahuoneen museo, rakennettiin paikalle 
vuonna 1848. 3

Vuoden 1810 asemakaavan jälkeen on laadittu monta asemakaavaa, 
joissa vanhan torin paikka on jätetty tyhjäksi ilman tekstiä tai merkintö-
jä. Pohdin onko tämä merkki siitä. että torin huomioiminen on vähitel-
len vähentynyt.

Yllä kuva 6 Vuoden 1810 Gustav Odenwallin asemakaavasta hänen itsensä 
vuonna 1826 tekemä kopio, ote. Lähde: Liliuksen Pekkatori-kirjasta sivulta 130. 

Alla kuva 8  Ilmakuva vuodelta 1930, ote.  Kuvassa Myhrbergin puisto on yleisil-
meeltään vehreä. Soveliuksen talon viereinen aita on nykytilannetta korkeam-
pi. Kuva: Raahen museon kuva-arkisto. 

Oikealla kuva 7 Pakkaspäivä Wanhassa Raahessa. Kuva: Leena Harju 2013.

Ainutlaatuisuus

Raahessa on säilynyt kolme vanhaa aukiota, Pekkatori, Myhrbergin 
puisto ja kirkon länsipuolen aukio. Myhrbergin puisto, vajaakulmainen 
aukio, on noin 370 vuotta vanha aukio. Ensimmäisestä asemakaavasta 
on kaupungissa jäljellä vain 1600- luvun katuverkko ja alkuperäinen 
kauppatori eli Myhrbergin puisto. Aukioita 1600-luvulta on säilynyt 
koko Suomessa ainoastaan kolme harvinaisuutta, kuten jo mainittu 
Raahen vanha kauppatori ja Kristiinankaupungin tori. 4,5

Viitteet

3.     Raahen museon verkkosivut, Tietoa museoista, Pakkahuoneen museo, 
lainattu 1.12.2020 

4.     Henrik Lilius, Suomalainen puukaupunki, Anders Nyborg A/S, jakelija Aka-
teeminen kirjakauppa, 1985 (sivu 15)

5.     Lilius, s. 128.

Alla kuva 9 Aukio mereltä katsottuna . Kuva: Varpu Pahta 2020
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Nykytilanne

Tällä hetkellä aukio on asemakaavassa merkitty VP-alueeksi eli puistok-
si/virkistysalueeksi. Alueella on vireillä laaja kaavamuutos koko vanhan 
Raahen alueelle. Aukiota ei ole suojeltu, mutta sitä ympäröivät raken-
nukset suojeltiin saneerauskaavoituksen yhteydessä 1960-luvulla. 

Aukio on puistokäytössä, sen keskellä on M.A. Myhrbergin rintakuva, 
jonka mukaan puisto on saanut nimensäkin. Jalustassa lukee: “Raahen 
ja sen ympäristön kotiseutuyhdistys pystytti patsaan Raahen pojalle.” 
Patsasta ympyröi kävelyreitti ja istutuksia sekä kaksi penkkiä. 

Vuoden 2017 valokuvan perusteella (kuva12) penkit on uusittu viime 
vuosina nykyiselleen. Kulkureittien ulkopuolella aukiolla kasvaa nurmi. 
Aukiota kahdella sivulla sivuavat asfaltoidut autotiet ja kevyen liiken-
teen väylät. Aukion lounaiskulmassa on kokonaisuus erilaisia liikenne-
merkkejä.

Yllä kuva 11 Ote Raahen kaupungin syksyllä 2020 toimittamasta ajantasa-asemakaavasta.

Alla kuva 10  M.A. Myhrbergin rintakuva. Kuva: Varpu Pahta 2020.

Alla kuva 12 Raahen Pekan Pimiät 2017 - Valoa näkyvissä Raahe - installaatio. Kuva: Anni Huhtala 2017
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Aukiota rajaavat rakennukset

Soveliuksen talo

Aukiota pohjoisessa rajaa vihreä Soveliuksen talo 1780-luvlta,Raahen 
vanhin asuinrakennus, joka edustaa 1700-n kaksikerroksista porvaristo-
taloa. Nykyään talossa toimii Raahen museon tiloja. Yläkerran interiöö-
rimuseossa pääsee tutustumaan 1890-luvun laivanvarustajakauppiaan 
kotiin. 6

Sovion talo ja karsseri

Aukion itäpuoleisella tontilla oli aikanaan Raahen kaksi ensimmäistä 
Raatihuonetta, jotka tuhoutuivat tulipalossa kumpikin. Raahen palon 
jälkeen vuonna 1812 tontille sai luvan rakentaa Fredrik Sovelius van-
hempi, sillä hänen tonttinsa maa muutettiin osaksi uutta kauppatoria, 
nykyistä Pekkatoria. Vaaleaksi maalattu Sovion talo on rakennettu muis-
tuttamaan kivitaloa, koska kaksikerroksiset puutalot oli kielletty. Talo 
edustaa hårlemanilaista rokokooklassismia. Julkisivun tiukka symmetria 
sekä ikkunoiden yksinkertaisuus korostavat kivirakennuksen vaikutel-
maa. Kattona on käytetty Raahessa harvinaista mansardikattoa. 7, 8

Torin sisäkulmassa on säilynyt entinen kaupungin raatihuoneen karsseri 
eli putka. Putkan kivinen osa taitaa olla koko kaupungin vanhin säilynyt 
rakennus. 9

Alla kuva 14 Soveliuksen talo. Kuva: Raahen kaupunki 2020

Alla kuva 13 Sovion talo ja karsseri sen vieressä. Kuva: Varpu Pahta 2020

Viitteet

6.     Raahen museon verkkosivut, Tietoa museoista, Soveliuksen talo, lainattu 
07.12.2020 

7.     Kirjastovirma verkkosivusto, Pohjoispohjalaista kulttuuriperintöä, Myhrber-
gin puisto, lainattu 8.12.2020 

8.     Heikun talo -esite, Raahen kaupunki 2010, kirjoittanut Kirsti Vähäkangas, 
Taitto Päivi Kurola

9.    Ibid.
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Alla kuva 16 Freitagin talo. Kuva: Varpu Pahta 2020

Oik. kuva 15 Pakkahuoneen Museo. Kuva: Varpu Pahta 2020

Freitagin talo

Soveliuksen talon vastapäätä aukion eteläpuolella aukiota rajaa sinisä-
vyinen Freitagin talo, joka on rakennettu useassa osassa, varhaisin osa 
1800-luvun alussa. Julkisivultaan ja vuoraukseltaan talo on tyypillinen 
1800-luvun loppupuolen edustaja: julkisivu on jaettu listoituksin vyö-
hykkeisiin, joissa laudoitus on joko vaaka- tai pystysuuntaista. 10

Pakkahuoneen museo

Meren rannalla aukiota rajaa kulttuurihistoriallisesti arvokas, vuonna 
1848 rakennettu sininen entinen kaupungin tulli- ja pakkahuone, jossa 
toimi aikoinaan myös merimieshuone. Rakennus on säilynyt lähes enti-
sellään ja nykyisellään se toimii Pakkahuoneen museona.11

Viitteet

10.   Kirjastovirma verkkosivusto, Pohjoispohjalaista kulttuuriperintöä, Myhrber-
gin puisto, viitattu 7.12.2020 

11.    Raahen museo, tietoa museoista, Pakkahuoneen museo
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Kehitysehdotukset

Suojelu

Esitän, että ainutlaatuisuutensa vuoksi aukio on asemaakaavassa suojel-
tava. Aukiolle ei tule sallia rakennusoikeutta, ja aukion ilmettä tulisi oh-
jata muutoinkin, esimerkiksi kasvillisuuden, materiaalien ja valaistuksen 
osalta. Katson historiaan perehdyttyäni, että aukiolle sopii puisto hyvin, 
ja että nykyinen puisto on varsin onnistunut kasvillisuuden, penkkien 
sekä kävelyreittien ja niiden päällysteiden osalta. Aukio on toiminut 
puistona kauan, eikä alkuperäisen kauppatoritoiminnan ajatteleminen 
paikalle ole enää varteenotettavaa sillä Pekkatori ja vielä uudempi suuri 
kauppatori sijaitsevat lähellä.

Aukion alkuperäinen luonne mereen rajautuvana aukiona tulisi turvata 
myös tulevaisuudessa kieltämällä uudisrakentaminen aukion ja meren 
väliin sekä välittömään vaikutuspiiriin ja ohjaamalla myös tämän suoja-
vyöhykkeen luonnetta. 

Aukiota ympäröivien tonttien mahdollisten muutostöiden ei tule antaa 
vaikuttaa aukion luonteeseen. Tätä tukee jo se, että aukiota rajaavat 
rakennukset on aiemmin suojeltu asemakaavassa. Aukiota nykyisellään 
rajaavia elementtejä ei tulisi sallia poistettavan, ennallistamista voitaisiin 
tapauskohtaisesti sallia, esimerkkinä Soveliuksen talon viereisen aidan 
korottaminen. 

Muut kehitysideat

Ehdotan, että aukion valaistusta parannetaan Myhrbergin patsaan 
ympärillä, siten, että patsas erottuu ja jalustan teksti on luettava myös 
hämärällä ja pimeän aikaan. Valaistus kannattaisi toteuttaa yhtenäisesti 
samanlaisilla valonlähteillä koko aukiolla ja ympäröivillä kaduilla.

Ehdotan myös patsaan taustapuolelle jalustaan kiinnitettävää info-tau-
lua, jossa kerrotaan aukion historiasta ja sen merkittävyydestä niin 
Raahessa kuin Suomessakin. 

Lisäksi ehdotan, että aukion liikennemerkit järjestellään uudelleen, 
siten, että niistä koituu mahdollisimman vähän esteettistä haittaa. Tämä 
onnistuisi esimerkiksi liikennemerkkien tolppia yhdistelemällä tai niitä 
valopylvääseen asettamalla.
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Ylimpänä oik. kuva 17 Esitys nykytilanteesta ja ehdotus aukion valaistuksesta.

Alla vas. kuva 18 Näkymä aukion yli Sovion talosta kohti museota. Näkymän 
edessä huomataan liikennemerkki. Kuva: Varpu Pahta 2020

Alla oik. kuva 19 Aukion lounaiskulman liikennemerkkejä ja valaisinpylväitä. 
Kuva: Varpu Pahta 2020
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PEKKATORIN KEHITTÄMISIDEA
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PEKKATORIN KEHITTÄMISIDEA 

Pekkatori on 1800-luvulta periytynyt harvinainen ja merkittävä aukio 
Puu-Raahen sydämessä. Tori edustaa italian renessanssin ihanteiden mu-
kaista umpikulmaista aukiota, jonka keskelle on sijoitettu kaupungin perus-
tajan Pietari Brahen patsas. Toria ympäröivät 1800-luvun porvaritalot, ja 
alue on asemakaavassa suojeltu.

Bea Walta

Kuva 1. Pekkatori ja Pekka-patsas 
Kuva: Bea Walta, 2020

Kun itse ensimmäistä kertaa kävin Raahessa, ei Pekkatori herättänyt 
minussa kovin suuria tunteita. Entisajan umpikulmaisuuden vaikutus oli ha-
jonnut, sillä aukion kulmat olivat hyvin avonaiset. Aukio oli aution oloinen 
ja karu. Lisäksi suuren mittakaavan liikenneympyrässä on ajateltu ennen 
kaikkea autoilijoita, mikä on puolestaan sopimatonta tälle historialliselle 
aukiolle.

Ryhmätyövaiheessa tarkastelualueena oli Puu-Raahen historia. Sen kautta 
tuli sivuttua myös Pekkatorin historiaa sekä arvottamista, ja tässä yksilö-
työssä perehdynkin vain Pekkatoriin. Tavoitteenani on palauttaa Pekkato-
rin entien umpikulmaisuus entistä parempana, ja korostaa aukion asemaa 
historiallisena toriaukiona. Haluan muuttaa nykyistä autoilijoiden ja jalan-
kulkijoiden hierarkiaa, ja muuttaa Pekkatorin viihtyisemmäksi ja jalankulki-
jaystävällisemmäksi oleskelualueeksi. 

Kuva 2. Pekkatorin sijainti Puu-Raahessa
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TAUSTATIETOA

Umpikulmainen aukio

Umpikulmainen aukio syntyi alun perin Italiassa 1500-luvulla. Saman vuo-
sisadan aikana se levisi jo naapurimaihin, ja seuraavan vuosisadan aikana 
myös Englantiin ja Ruotsin suurvaltaan.  Aukiotyyppi ei koskaan ollut 
suosituin ratkaisu kaupunkirakentamisessa, mutta sitä voidaan silti pitää 
merkittävänä osana eurooppalaista arkkitehtuurin historiaa.1

Umpikulmainen aukio edustaa renessanssiajan keskeisrakennusihannetta, 
jossa pyritään keskipisteeen suhteen täysin symmetriseen tilaan. Suljettu-
jen kulmien lisäksi yleistä aukiotyypille on se, että rakennukset sen ympä-
rillä on rakennettu yhtenäisesti ja julkisivuiltaan yhdenmukaisiksi.2

Pekkatorin rakennusvaiheet  

Raahen Palon (1810) jälkeen Odenwall kaavoitti Raahen uudestaan, 
jolloin vanhalle kauppatorille esitettiin uusi keskeinen paikka Kirkkokadun 
ja Brahenkadun risteyksessä. Paikka sijaitsi keskellä 1800-luvun 
Raahea, ja siitä oli suora yhteys satamaan sekä kirkolle. Tämä tori 
tunnetaan nykyään nimellä Pekkatori. Pekkatorista piti tulla myös uusi 
hallinnollinen kaupungin keskus, mutta tämä suunnitelma ei kuitenkaan 
budjetointiongelmien vuoksi koskaan toteutunut.7 

Kuva 3. Umpikulmainen aukio, Soho Square, Lontoo
Kuva: Google maps 2020

Kuva 4.  Suomessa esiintyvät yleiset korttelityypit
Kuva: Raahen Pekkatori 2006 s. 66, Puhtaaksipiirtänyt Bea Walta

Kuva 5. Friemanin talo 1860-luvun alussa. Kuvassa näkee hiekkapäällysteisen Pekkatorin 
Kuva: Raahen Pekkatori 2006, s.100

Kuva 6. Pekka-patsaan paljastus vuonna 1888 sekä suuret puut aukion kulmassa
Kuva: Raahen Pekkatori 2006, s.126Suomessa esiintyy pääsääntöisesti viisi erilaista aukiotyyppiä. Yleisin on 

avokulmainen aukio (kuva 4, kohta 1.). Se muodostuu, kun rakentamatto-
maksi jätetään kokonaan yksi kortteli. Kadut avautuvat täten aukion kul-
miin. Umpikulmainen aukio puolestaan on avokulmaisen aukion vastakohta 
(kuva 4, kohta 2.). Se muodostuu kahden kadun risteykseen siten, että 
risteyksen neljän korttelin kulmat jätetään rakentamattomiksi. Umpikul-
maisesta aukiorakenteesta voidaan johtaa myös vajaakulmainen aukio, jossa 
T-risteyksessä yksi korttelin kulma on rakentamaton (kuva 4, kohta 3.). 
Raahessa arvokas Myhrbergin puisto edustaa tätä aukiorakennetta.3

Suomeen umpikulmaisia aukioita kaavoitettiin alun perin 1600-luvun puo-
livälissä. Monet näistä aukioista eivät kuitenkaan toteutuneet (esimerkiksi 
Oulun asemakaava 1651), tai ovat muuttaneet historian aikana muotoaan 
(esimerkiksi Porin asemakaava 1642). Säilyneitä umpikulmaisia aukioita on 
Pekkatorin lisäksi esimerkiksi Kajaanissa ja Kaskisissa. Tosin, nämä umpi-
kulmaiset aukiot ovat nykyään varsin vaatimattomia ja hajanaisia.4

Miksi sitten Raaheen valittiin harvinainen umpikulmainen aukiotyyppi? Ei 
voida olla varmoja, haluttiinko kaavoituksessa tietoisesti toteuttaa pitkän 
historian omaava aukiorakenne, vai johtuiko valinta esimerkiksi siitä, että 
tavallinen avokulmainen aukiotyyppi ei olisi ollut edes mahdollista Raahen 
korttelirakenteessa. Raahen kokoisessa kaupungissa kokonaisen korttelin 
jättäminen vain aukiolle olisi ollut epäkäytännöllistä, ja lisäksi torille ha-
luttiin paikka juuri kahden kadun risteykseen. Täten vain umpikulmainen 
kortteli oli mahdollinen.5 Myhrbergin kaltainen vajaakulmainen aukio olisi 
ollut tosin myös mahdollinen, mutta silloin Pekkatorin asema suurena 
hallintotorina ei olisi ehkä korostunut.6

Pekkatorin rakentaminen kesti yli puoli vuosisataa, mutta silti lopputulok-
sena oli yhdenmukainen kokonaisuus. Alun perin torin päällysmateriaa-
lina käytettiin hiekkaa. 1850-luvulla heräsi päättäjillä ensimmäistä kertaa 
kiinnostus Pekkatorin kiveämisestä. Lopputuloksena päädyttiin kuitenkin 
vielä tässä vaiheessa kiveämään vain jalkakäytävien reunat, sillä se nähtiin 
halvempana. Samoihin aikaan Pekkatori sai myös ensimmäiset viheristu-
tukset.8  

Vuonna 1888 Walter Runebergin veistämä Pietari Brahen patsas, Pek-
kapatsas, asetettiin keskelle toria. Patsas oli alun perin tarkoitettu Turun 
kaupungille, mutta sen ajan pääkaupunki halusi itselleen näyttävämmän 
patsaan.9 Samoihin aikoihin 1850-luvulla istutetut puut ovat ehtineen 
kasvaa suuriksi. 1900-luvulle tultaessa nämä puut kuitenkin korvattiin 
koristepensailla10

1. 2. 3.
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Kuva 7. Pekkatori 1965-1966. Kuvassa näkyy 1800-luvun lopulla asennettu mukulakiveys sekä koristepensaat.
Kuva: Raahen Pekkatori 2006, s.60

Kuva 8. Pekkatorin lounaiskulma vuonna 1965. Tähän aikaan lounaiskulma oli vielä suljettu aidoin.
Kuva: Raahen Pekkatori 2006, s.65

Kuva 9.  Vuonna 2005 Pekkatorin kulmat on avattu kokonaan liikenteelle, mikä tekee torista hajanaisen oloisen. Lisäksi 
katumateriaali on vaihdettu autoja hyvin palvelevaan materiaaliin: asfalttiin. Pekkapatsasta ympäröi neliönmuotoinen pieni 
istutuskenttä. 

Kuva: Jouko Turunen 2005

Kuva 10. Pekkatori vuonna 2009. Kuva ilmentää hyvin asfaltin luoman tunnelman. Lisäksi Pekkapatsaan juurella ympyränmuotoinen alue 
korostaa liikenneympyrän luonnetta.

Kuva: Google maps, 2009

Vaikka pintamateriaalina on asfaltti vielä 2000-luvun alussa, torin kulmia 
rajaavat edelleen ¼ ympyränmuotoiset puistokaistaleet kuten aikaisem-
min Pekkatorin historiassa.  Vuonna 2013 Pekkatorilla tehtiin arkeologisia 
kaivauksia. Kaivauksissa kartoitettiin torikulmien viheralueita. Vanhimmat 
löydetyt rakennusjäänteet ajoittuvat 1600-luvun puoleen väliin.11 

Kuva 11. Pekkatori kenttäkäynnin yhteydessä 2020
Kuva: Jenni Saarikoski 2020

Kaivauksien jälkeen Pekkatoria uudistettiin reilulla kädellä. Tiemateriaali 
vaihtunut kiveykseksi, jossa jalankululle ja autoilijoille on varattu omat 
kiveystyypit. Lisäksi mukulakiviä tuotiin aukion kulmiin sekä Pekkapatsaan 
ympärille. Jalankulkijoiden kiveykset muodostavat Pekkapatsaalle johtavat, 
säteittäiset korostukset. 

Aikaisempi, ympyränmuotoinen istutus Pekkapatsaan juurella on palautet-
tu neliön malliseksi, ja tämä pehmentää aikaisempaa vanhaa liikenneym-
pyrän tunnelmaa. Aukion nurkissa sijaitsevat viherkaistaleet on vaihdettu 
pienempiin, sillä aikaisemmin pelättiin viheralueiden rehevöitymistä.
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Kuva 12. Kohtisuoraan otettu ilmakuva Pekkatorista eri aikoina
Kuva: Raahen Pekkatori, 2006 s.142,145, Google maps 2020

Liliuksen visio  

Henrik Lilius pohtii kirjassaan Raahen Pekkatori (2006) Pekkatorin tule-
vaisuutta.  Jo tähän aikoihin hän ilmaisi huolensa historiallisen umpikulmai-
sen korttelin säilymisestä. Kirjoittaja erityisesti harmittelee kaakkois- ja 
luoteiskulman avaamista.13  

Liliuksen mukaan torilla olevat istutukset kirjan kirjoitusvuonna 2006 eivät 
korosta torin umpikulmaisuutta ollenkaan. Hän myös kritisoi niiden van-
haa ja huonoa kuntoa. Lisäksi Lilius kritisoi arvokkaan aukion käyttämistä 
liikenneympyränä. Kritiikkiä saa osakseen myö sen ajan materiaalit: asfaltti 
ja betonipinnat.14  

Itse jaan paljon samoja mielipiteitä Liliuksen kanssa. Haluan harjoitustyös-
säni palauttaa toriaukion umpikulmaisuuden sellaiseksi kuin se alun perin 
olikin. Lilius kritisoi tieyhteyksien materiaalivalintoja sekä kyseenalaistaa 
jätekatoksien sijoittelun avonaisiin kulmiin, ja näihin asioihin ajattelin myös 
tarttua.15

Pekkatorin arvo

Pekkatori on siis saanut alkunsa vuoden 1810 asemakaavasta, ja suojellun 
aseman se sai 1980-luvulla. Hallinnollista keskusta Pekkatorista ei ikinä 
suunnitelmien mukaan kuitenkaan tullut, mutta sen sijaan Pekkatorista 
muodostui kauppa-aukio palvelemaan porvareiden tarpeita.  Aukiota reu-
nustaakin 1800-luvun hienot porvaritalot. 1800-luvun jälkipuoliskolla torin 
asema kauppiaiden paikkana heikkeni ja tilalle astui asumisen tarpeet. 12  

Nykyään Pekkatoria käytetään pääsääntöisesti liikenneympyränä, ja varsin-
kin Pekka-patsas on tärkeä ja tunnusomainen maamerkki raahelaisille. 

Pekkatori edustaa kansainvälisestikin harvinaista ja ainutlaatuista italian 
renessanssin mukaista umpikulmaista aukiotyyppiä. Pekkatori on asema-
kaavahistoriallisesti Suomen tärkein tori heti Senaatintorin jälkeen.16  Tori 
on säilynyt alkuperäiseen muotoonsa verrattuna yllättävän hyvin,  ja raken-
nukset muodostavat edelleen yhtenäisen ja edustavan julkisivukuvan.

Pekkatori kuuluu Museoviraston luetteloissa valtakunnallisesti merkittä-
viin kulttuuriympäristöihin.17  Lisäksi tori suojeltiin 1980-luvulla, ja tänä 
päivänä uusi suojelukaava on vireillä koko Puu-Raahen alueelle.
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Kuva 12. Kohtisuoraan otettu ilmakuva Pekkatorista eri aikoina
Kuva: Raahen Pekkatori, 2006 s.142,145, Google maps 2020
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Pekkatoria ympäröi kahdeksan 1800-luvun puuklassismia edustavaa por-
varistaloa. Talot ovat rakentuneet kaikki hieman eri aikoihin 1800-luvun 
ensimmäisillä vuosikymmenillä, ja nimensä rakennukset ovat saaneet 
alkuperäisen omistajan mukaan. 1960-luvulla rakennusten kunnosta sekä 
huoltovälistä alettiin käymään paljon keskustelua.18

Langin talo koostuu päärakennuksesta (1) sekä sivurakennuksesta (2). 
Sivurakennuksessa toimii tällä hetkellä Langin kauppahuone, joka tarjoaa 
lounaspalveluita sekä majoittaa että ylläpitää pientä myymälää.

Fontellin (3), Montin (4) ja Hedmansonin talot (7) kuuluvat Kummati Oy:n 
omistukseen ja ovat nykyään asuinkäytössä.19

Kivi-Sovion talo (5) on Raahen kansalaistaloyhdistys Jyty ry:n käytössä.20 
Friemanin talo (6) puolestaan Raahen kaupungin omistuksessa, ja Reinin talo 
(8) on Koulutuskeskus Brahen omistuksessa. 21

PEKKATORIN RAKENNUKSET

Kuva 15.  Pekkatorin rakennukset
Kuva: Bea Walta 2020

1. Langin talo (1811-1812)

2. Langin talo, sivurakennus (1811-1812)

3. Fontellin talo (1813)

4. Montin talo (1811)

5. Kivi-Sovion talo eli Hansa talo (1849)

6. Friemanin tallo (1812)

7. Hedmansonin talo (1811)

8. Reinin talo (1870)
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2. 3.

4.

5.

6.7.
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EHDOTUS

Yleistä

Kehittämisideoita miettiessä minulle tärkeimmiksi arvoiksi nousi yhteisöl-
lisyys ja viihtyvyys. Näiden arvojen pohjalta pyrin lisäämään käyttömuka-
vuutta viheraluein ja luomaan turvallisen oleskeluympäristön vähentämällä 
autoliikennettä. 

Umpikulmaisuus palautetaan aidoin ja portein Pekkatorille samanalaiseksi, 
kuin se on ollut alun perinkin.  Pekkatorilla moottoriajoneuvojen läpiajo 
kielletään, mutta tonteille ajoa torin kulmista ei voi kokonaan poistaa 
hallitsevankorttelirakenteen takia. Pekkatori säilyttää siis liikenneympyrä-
funktionsa, mutta vähennetyllä liikenteellä. 

Viheralueita lisätään ja muotokieli tulee pitkälti vanhojen viheralueiden 
muodoista. Viheralueiden lisääminen liikenneympyrän maisemaan peh-
mentää sen luonnetta. Istutukset ja matalat puut sijoitetaan torin kulmiin 
korostamaan entisestään umpikulmaisuutta.

Kun oleskelutiloja korostetaan ja laajennetaan kohti Pekka-patsasta, saa 
Pekkatorin asukkaat myös privaatimman tilan ikkunoidensa alle.  Autolii-
kenteen vähetessä sekä korostamalla oleskelualualueita Pekkatorista tulee 
houkuttelevampi oleskelupaikka.

Kuva 16. Pekkatorin kehittämisidea
Kuva: Bea Walta 2020

Materiaalit

Pekkatorin päällysmateriaalina on tällä hetkellä kahdenlaista kiveystä erot-
tamassa jalankulun ja autoliikenteen. Lisäksi alueella on mukulakiveystä 
aukion kulmissa sekä Pekka-patsaan luona. 

Suunnitelmassani käytän kaikkia näitä kolmea kiveystyyliä (kiveys A-C). 
Materiaalit sopivat mielestäni paremmin Pekkatorin luonteelle kuin vaikka 
asfaltti.  Erityisesti mukulakiveys tuo luonnonmukaisuutta alueelle. Kiveyk-
set asetellaan kuvan 16 osoittamalla tavalla.

pensas

matala puu

valaisin A

valaisin B

kaivo

puistonpenkki

aita

nurmikko

kiveys A

kiveys B

kiveys C
          =  Valaisin A
Kuva: Bea Walta 2020

          =  Olemassaolevat puupenkit istuvat hyvin Pekkatorille
Kuva:Jenni Saarikoski 2020

          =  Vuodelta 1812 kaupungin yhteinen kaivo, jonka ylläpitoon             
Hedmanson lupautui 10 ensimmäiseksi vuodeksi. Tämä kaivo oli käy-
tössä vielä 1960-luvun alussa 

Kuva: Bea Walta 2020

Kiveys A, mukulakiveys
Kuva: Bea Walta 2020

Kiveys B
Kuva: Bea Walta 2020

Kiveys C
Kuva: Bea Walta 2020
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Vaihtoehtoinen ajoreitti

Pekkatori toimii tällä hetkellä yleisenä liikenneympyränä, mikä vaikeuttaa 
oleskelua alueella sekä lisää autojen vilinää. On siis perusteltua, että auto-
liikennettä torilla vähennetään. Läpiajo Pekkatorinkautta kielletään liiken-
nemerkein, mutta tonteille ajo sekä huoltoajo sallitaan. Läpiajavien autojen 
tulee käyttää vaihtoehtoista ajoreittiä, kuten esimerkissä oikealla. 

Nykyinen päätie kulkee Kirkkokatua pitkin. Tulevaisuudessa etelä-poh-
jois-suuntainen liikenne kääntyy etelästä tullessa Fellmanin puistokadulle ja 
sieltä puolestaan kohti pohjoista Kauppakadulle tai mahdollisesti Rantaka-
dulle. Kauppakatu jatkuu pohjoisen suuntaan aina joelle asti, jolloin päätie 
kääntyy itään Pitkänkarinkadulle ja sieltä jälleen pohjoiseen Kirkkokadulle. 
Tiet ja risteykset ovat tarpeeksi leveitä rekoille. 

Keltaiset ympyrät merkitsevät moottoriajoneuvon kieltäviä merkkejä, 
mutta lisäkilvin on ohjeistettu että tontille ajo sekä huoltoajo on sallittu. 
Koska talot on sijoiteltu tiukasti ja lähelle toisiaan Pekkatorin läheisyydes-
sä, tämä tonttiliikenne on mahdollista vain torin kulmista jatkossakin. 

Umpikulmaisuuden palauttaminen

Pääikehitysideani on palauttaa Pekkatori takaisin umpikulmaiseksi aukioksi. 
Pekkatorin kulmia on alun perin reunustanut puuaidat. Nykyään aidat on 
purettu, ja kulmien takaa pilkistää jätekatokset ja parkkipaikat. Erityisen 
pahasti on kärsinyt lounaiskulma.  Avatuit kulmat aiheuttavat sen, että Pek-
katorin ilme on lössähtänyt. Mutta mikä pahinta, historiallinen ja ainutlaa-
tuinen umpikulmainen torityyppi on uhattuna.

Ehdotan, että Pekkatorin koillis- kaakkois- ja lounaiskulma suljetaan sa-
mankaltaisin puuaidoin, jotka olivat käytössä ennen alkuperäisten purka-
mista. Luoteiskulmaa rajaa umpinainen rakennus, joten tälle kulmalle ei 
tarvitse aitaa lisätä.

Huoltoajon ja pihalleajon säilyessä aidat varustetaan integroiduin portein, 
jotka eivät erotu aidasta. Portti laitetaan kiinni hakasella, joka on nopea ja 
helppo avata. 

LounaiskulmaKoilliskulma

Kaakkoiskulma Luoteiskulma

Kuva x. Aita, korkeus 150 cm

Moottoriajoneuvoliikenne kielletty,

lisäkilvellä ilmaistaan pihoilleajon 
olevan sallittu

Vaihtoehtoista reittiä opastava tienviit-
takyltti

Ehdotettu ajoreitti

=

=

=
Kuva 187 Uusi ajojärjestely pohjois-eteläsuunnassa

Kuva 18 Aitojen mahdollinen sijoittelu
Kuva: Bea Walta 2020
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Kuva 187 Uusi ajojärjestely pohjois-eteläsuunnassa
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Viher- ja oleskelualueet

Tavoitteenani on tehdä Pekkatorista viihtyisämpi ja oleskelulle mieluisam-
pi.  Näen siksi perustelluksi viheralueiden lisäämisen ja laajentamisen, sillä 
silloin oleskelu alueella on mieluisampaa. Lisäksi entisaikoina Pekkatoria 
reunustikin laajemmat istutukset, ja siksi viheralueiden lisääminen on toi-
saalta myös palauttavaa. 

Viheralueita laajennetaan Pekkatorin jokaisessa kulmassa, sekä lisätään 
erikseen viherkaistale ympäröimään Pekka-patsasta. Näin oleskelualueet 
automaattisesti laajentuvat ja keskittyvät yhä enemmän Pekka-patsaan 
juureen keskeiselle torin paikalle.

Torin kulmia hallitsee tällä hetkellä pensasaidat. Kun viheralue laajentuu, 
ehdotan että tilalle voisi asettaa nurmikkoa. Tällöin viheralueen ylläpito 
on  helppoa kaupungille, ja nurmea voi käyttää esimerkiksi piknik tarkoi-
tukseen. Suojaa oleskelualueen ja rakennuksen väliin tuovat pienet koris-
tepensaat sekä matalat puut. Puut asetellaan tiivistetysti kylmia kohden, 
jolloin ne omalta osaltaan korostavat torin umpikulmaisuutta. 

Istumapaikkoja on nykyään varattu Pekkatorin jokaiseen kulmaan. Nykyi-
set penkit istuvat puuisen materiaalinsa ansiosta hyvin alueelle. Penkkejä 
kuitenkin tulisi lisätä erityisesti Pekka-patsaan juurelle, jotta suurempi 
määrä ihmisiä pystyisi niistä hyötymään. Istuma-alueet tulee jatkossakin 
olla mukulakivillä päällystettyjä. 

Valaistus

Pekka-patsasta ympäröi neljä perinteisen näköistä lyhtypylvästä. Öisin ne 
valaisevat kauniisti Pekka-patsasta. Lisäksi Pekkapatsaaseen on kohdistettu 
spottivalot. 

Talojen julkisivujen valaiseminen voisi luoda tunnelmaa Pekkatorille, mutta 
toisaalta asukkaat eivät välttämättä siitä tykkäisi. Jos julkisivuja aletaan va-
laisemaan, olisi se tehtävä niin että lopputulos miellyttää kaikkia osapuolia. 

Pekkatorin liikenneympyrää ympäröi nykyään kiveenupotetut valaisimet, 
jotka auttavat erityisesti autoilijoita havaitsemaan liikenneympyrän si-
jainnin. Koska autoliikenne torilla vähenee, pidän perusteltuna että nämä 
kiviset ja modernit valaisimet korvataan esimerkiksi maahan upotetuilla 
valoilla. 

Samantyyppisiä lamppuja kuin Pekka-patsasta lisätään oelskelualueisiin 
torin kulmiin.  Tavoitteenani on korostaa ja kehittää koko Pekkatoria, joten 
mielestäni samankaltaisten lyhtypylväiden lisääminen kulmiin luo entistä 
tunnusomaisemman ja muusta Puu-Raahesta erottuvamman kokonaisuu-
den.

Kuva 19. Koilliskulman tunnelmaa talvella
Kuva: Bea Walta 2020
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Pekka-Patsas

Pekkapatsaan jalustalla lukee Pehr Brahe kultaisin kirjaimin. Nykyään 
kirjoitus on haalistunut eikä sitä juurikaan näe, ja se tulisi ehostaa entiseen 
samannäköiseksi kuin se on ollutkin. 

Lisäksi Pekkatorille tulisi lisätä plakaatti, joka kertoo torin arvosta sekä 
historiasta. Plakaatin voi sijoittaa esimerkiksi Pekka-patsaan viereen omalle 
telineelle, tai sitten Pekka-patsaan jalustalle nojaamaan.

Pekkatori

Tämä Pekkatori on merkittävä ja ainutlaatuinen
1800-luvulta periytynyt umpikulmainen tori. Pietari 
Brahen patsas on xx Runebergin veistämä taideteos 

vuodelta 1888.

Pekkatori

Tämä Pekkatori on merkittävä ja ainutlaatuinen
1800-luvulta periytynyt umpikulmainen tori. Pietari 
Brahen patsas on xx Runebergin veistämä taideteos 

vuodelta 1888.

Tapahtumat

Raahessa on paljon tapahtumia ympäri vuoden, ja Pekkatorin asemaa 
tapahtumatorina tulee korostaa. Joulun odotus alkaa, kun Pekkatori saa 
suuren joulukuusensa. Raahessa järjestetään myös muuta joulun ajan 
tapahtumia, kuten Annanpäivät sekä Seminaarin Joulu -tapahtuma. Tapahtu-
mien keskiö tulisi keskittää Pekkatorille, sillä suunnitelmani johdosta alue 
soveltuu yleisökokouksille ja tapahtumille entistä paremmin.

Kesä alkaa Pekanpäivillä Pietari Brahen kunniaksi. Tässä vuotuisessa tapah-
tumassa Pekka-patsas kukitetaan. Raahen kesää hallitsee musiikki, ja Pek-
katorilla voisi järjestää tunnelmallisia kesäkonsertteja. 

Syksyllä alkaa Taiteiden yö, ja Pekkatorille voisi hyvin pystyttää pieniä ins-
tallaatioita ja näin saada paikallisetkin vierailemaan torilla. Syksyllä Pekka-
torilla vietetään myös Vanhanajan Viljapäivän markkinoita.

Joitain tapahtumia vietetään museonrannassa. Pekkatori ja museoranta si-
jaitsevat todella lähellä toisiaan, ja mielestäni tapahtumat kuten Syysmark-
kinat ja Raahen Pimiät -tapahtuma voisi hyvin yhdistää suureksi, molemmat 
alueet käsitteleviksi tapahtumiksi. 

Viitteet
1 Raahen kaupunki, Vuotuiset tapahtumat, Raahe.fi 6.9.2020 https://www.raahe.fi/

tietoa-raahesta/vuotuiset-tapahtumat  Viitattu 10.12.2020

Kuva 20. Kultainen kirjoitus jalustalla
Kuva: Leena Harju, Raahen seutukunnan kuvat

Kuva 22.  Viljanpäivän markkinat
Kuva: Leena Harju, Raahen seutukunnan kuvat

Kuva 21. Plakaattiehdotus
Kuva: Bea Walta

Plakaatti on hyvä lisätä myös Pekkatorilla sijaitsevalle Hedmansonin kaivol-
le. Harva raahelainenkaan välttämättä tietää, mikä kaivon tarina on ja siksi 
olisikin tärkeää että kaivon arvo myös huomioidaan.
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LOPUKSI

Pekkatori on harvinainen ja ainutlaatuinen historiallinen turiaukio, ja sen 
perintöä ja muotokieltä tulee varjella. Tässä kehityssuunnitelmalla otan 
kantaa Pekkatorin viihtyvyyten, käyttäjäkokemukseen ja elämykseen 
viheralueiden, valaistuksen, ja oleskelutilojen parantamisella. 

LÄHTEET

Helaakoski, Anna. Arkista elämää puuidyllissä, Kaleva 3.4.2006, https://www.kaleva.
fi/arkista-elamaa-puuidyllissa/2082412

Lilius, Henrik. Raahen Pekkatori, Raaheseura ry:n julkaisusarja nro. 4, 2006

Raahen kaupunki,  Vuotuiset tapahtumat, Raahe.fi 6.9.2020 https://www.raahe.
fitietoa-raahesta/vuotuiset-tapahtumat 

Kuva 23. Joulu Pekkatorilla
Kuva: Tarmo Somero, 2019, Raahen seutukunnan kuvat

Viirret, Raili. Kappale kauneinta Suomea rapistuu huolestuttavasti, Raahen Seutu 
15.9.2017, https://www.raahenseutu.fi/kappale-kauneinta-suomea-rapistuu-hu-
olestuttavasti/350417

Vähäkangas, Kirsti.  Jou lu ik ku na 3: Han sas sa kum mit te lee lai van va rus ta jan leski ja 
kaup pias Olivia Wil hel mii na, Raahen Seutu 3.12.2019, https://www.raahenseutu.
fi/jouluikkuna-3-hansassa-kummittelee-laivanvarustaja/402351
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KAUPUNKITILAN SÄILYTTÄMISEN 
OHJEISTUS

Anni Saviaro

Tarkoituksenani on luoda helposti lähestyttävä ohjeistus Vanhan Raahen 
perinteisen kaupunkitilan säilyttämisen avuksi. Ohjeistuksella on tarkotus 
lisöksi tuoda näkökulmia vanhan Raahen kaupunkitilan ymmärtämisen 
avuksi erityisesti kiinteistöjen omistajille, mutta myös kaupunkisuunnitte-
lun parissa työskenteleville. Kiinteistöjen omistajilla tarkoitan sekä julkisia 
että yksityisiä kiinteistöjen omistajia. Esimerkiksi oman tontin rajaamisella 
ja rakennuksen koolla sekä paikalla on merkittävä vaikutus julkisen kau-
punkitilan jäsentymiseen ja tunnelmaan. Julkisella kaupunkitilalla on tärkeä 
merkitys Vanhan Raahen identiteetin sekä historiallisen, maisemakuvallisen 
ja rakennustaiteellisen kokonaisuuden säilymisen ja vaalimisen kannalta. 
Sen säilyttämiseen voi jokainen kiinteistön omistaja omalta osaltaan pienil-
läkin toimilla vaikuttaa.

Käytän ohjeistuksen muodostamisessa hyväksi Christopher Alexanderin 
yhdessä Sara Ishikawan, Murray Silversteinin, Max Jacobsonin, Ingrid Fiks-
dahl-Kingin sekä Shlomo Angelin luomaa ”Pattern Laguagea”, josta käytän 
tässä työssä termiä mallinkieli1. Heidän teoksensa ei ole sinänsä tieteellinen 
julkaisu, mutta moniin heidän esittämiinsä havaointoihin ovat myöhemmin 
päätyneet muut kaupunkisuunnittelun ammattilaiset kuten esimerkiksi 
Allan B. Jacobs2 tai Jan Gehl3. Alexanderin työryhmän teoksessa A Pattern 
Laguage esitetty järjestelmä/kieli tarjoaa tavan tuoda rakennettuun ym-
päristöön vaikuttavia piirteitä esiin helposti ymmärrettävällä tavalla. En 
noudata mallinkieltä suoraa, mutta otan siitä piirteitä tämän ohjeistuksen 
avuksi.  Mallinkielen käyttämiseen tässä ohjeistuksessa on vaikuttanut 
lisäksi Juho Rajaniemen diplomityö ”Oi viivy, olet kaunis niin!” eli taantuvan 
yhdyskunnan suunnittelu, jossa Rajaniemi on käyttänyt apunaan sovellusta 
mallinkielestä4.

Julkiseen kaupunkitilaan vaikuttavat tekijät ja 
-malliratkaisut

Tuon esiin kaupunkitilaan vaikuttavia tekijöitä erillaisten malliratkaisujen 
avulla. Tärkeinä kaupunkitilaan vaikuttavina tekijöinä tuon esiin seuraavat: 

1) Päärakennuksen sijainti 
2) Rakennusten mittakaava 
3) Tontin rajautuminen 
4) Rakennusten suhde toisiinsa 
5) Yksityisyyden asteet 
6) Siirtyminen yksityisyyden asteiden välillä 
7) Katutilan jäsentyminen / positiivinen ulkotila 
8) Näkymälinjat 
9) Pihapiirien suojaisuus 
10) Kävely-ympäristö 
 
Pohjaan näiden tekijöiden valikoimisen ja työn argumentit tällä kurssil-
la toteutettujen analyysien, paikan päällä tekemieni havaintojen, Raahen 
kaupungin toimittaman aineiston, Alexanderin työryhmän teoksen, Jan 

Ohjeistus malliratkaisujen avulla

A) POSITIIVINEN ULKOTILA JA KATUTILAN JÄSENTYMINEN

1. valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Positiiviseksi ulkotilaksi mielletään ulkotila, jolla on erillinen ja selkeä 
muoto, mikä on yhtä selkeä kuin rakennuksen sisällä sijaitsevan huoneen 
muoto. Negatiiviseksi ulkotilaksi mielletään taas muodoton ja hankalasti 
hahmotettava tila, jonka rajoja ei ole selkeästi nähtävissä. Julkisen kau-
punkitilan ja katutilan kannalta sen muoto ja jäsentyminen voidaan nähdä 
yhtä tärkeänä kuin sitä ympäröivien rakennuksien muoto. Kun sisällä 
rakennuksessa tiloja rajaavat seinät, voidaan ulkotilassa rakennukset, aidat 
ja puut nähdä tilaa rajaavina elementteinä. Positiivisen julkisen ulkotilan 
hahmottaa usein jo alueen kartasta: jos tiemerkinnät poistaisi ja jättäisi 
vain rakennukset jäljelle, hahmottuisiko julkinen kaupunkitila? Mallinkie-
lessä esitetään, että ihmiset tuntevat olonsa miellyttäväksi ”positiivisessa” 
selkeästi rajatussa ulkotilassa ja ihmiset käyttävät mielummin näitä tiloja 
kuin negatiivisia jäsentymättömiä tiloja. 

3. Taustatietoja perinteestä:

 Vanhassa Raahessa julkinen kaupunkitila on perinteisesti ollut rakennuk-
sin ja aidoin selkeästi rajattu. Julkisen kaupunkitilan on pystynyt selkeästi 
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Suunnittelu. Oulu: J. Rajaniemi.

Gehlin toimittaman Ihmisten kaupunki -teoksen sekä kaupunkisuunnittelun 
opintojeni perusteella. Otan osan näistä tekijöitä tarkempaan tarkasteluun 
malliratkaisujen avulla. Nämä tärkeät tekijät limittyvät toisiinsa ja yhteen 
malliratkaisuun vaikuttaa useampi tekijä.

Jokaisessa malliratkaisussa tuon esiin malliratkaisua hahmottavan valoku-
van/piirroksen vanhasta Raahesta, malliratkaisun vaikutuksen ja merkityk-
sen kaupunkitilaan, taustatietoja malliratkaisun käytön perinteestä vanhas-
sa Raahessa, ohjeen malliratkaisun käyttöön. Tavassa käytän esimerkkinä 
mallinkieltä sekä Rajaniemen diplomityössään käyttänyttä sovellusta. 

Vanhalle Raahelle ominaisen kaupunkitilan säilymisen ohjeistuksen  
toteutan seuraavien malliratkaisujen avulla:

A) KATUTILAN JÄSENTYMINEN/POSITIIVINEN ULKOTILA 
B) PÄÄRAKENNUKSEN SIJAINTI JA RAKENNUKSIEN MITTAKAAVA 
C) RAKENNUSTEN SUHDE TOISIINSA JA TONTIN RAJAAMINEN 
D) YKSITYISYYDEN ASTEET JA SIIRTYMINEN NIIDEN VÄLILLÄ

Kuva 1. Näkymä Brahen-
kadulta. Kuva: Rosaliina 
Järvinen 2020.

Vasemmalta lukien: 
Kuva 2. Aksonometrioi-
ta Raahen kaupungin 

arkistosta.
Kuva 3.  Rakeisuuskaa-

vio Raahesta vuonna 
2020. Kuva: Anni 

Saviaro 2020.

hahmottamaan. Julkista kaupunkitilaa on muodostunut ja muodostettu 
rajaamalla katutila rakennusten avulla. Modernistinen kaupunkisuunnittelu 
on osin hajoittanut tätä tapaa suuremmilla vapaasti sijoitetuilla rakennuk-
silla ja esimerkiksi pysäköintikentillä.

4. Ohje:

Suunnittelulla tulisi pyrkiä muodostamaan selkeästi rajattua katutilaa ja 
positiivista ulkotilaa. Luo tilalle aina jokin rajaus esimerkiksi rakennuksen, 
aitojen tai puiden avulla.  Vältä ulkotilan jäsentelyssä niin sanottuja ”vuoto-
kohtia”, jossa tilan rajaus ja jäsentyminen katoaa.
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lisöksi tuoda näkökulmia vanhan Raahen kaupunkitilan ymmärtämisen 
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noudata mallinkieltä suoraa, mutta otan siitä piirteitä tämän ohjeistuksen 
avuksi.  Mallinkielen käyttämiseen tässä ohjeistuksessa on vaikuttanut 
lisäksi Juho Rajaniemen diplomityö ”Oi viivy, olet kaunis niin!” eli taantuvan 
yhdyskunnan suunnittelu, jossa Rajaniemi on käyttänyt apunaan sovellusta 
mallinkielestä4.

Julkiseen kaupunkitilaan vaikuttavat tekijät ja 
-malliratkaisut

Tuon esiin kaupunkitilaan vaikuttavia tekijöitä erillaisten malliratkaisujen 
avulla. Tärkeinä kaupunkitilaan vaikuttavina tekijöinä tuon esiin seuraavat: 

1) Päärakennuksen sijainti 
2) Rakennusten mittakaava 
3) Tontin rajautuminen 
4) Rakennusten suhde toisiinsa 
5) Yksityisyyden asteet 
6) Siirtyminen yksityisyyden asteiden välillä 
7) Katutilan jäsentyminen / positiivinen ulkotila 
8) Näkymälinjat 
9) Pihapiirien suojaisuus 
10) Kävely-ympäristö 
 
Pohjaan näiden tekijöiden valikoimisen ja työn argumentit tällä kurssil-
la toteutettujen analyysien, paikan päällä tekemieni havaintojen, Raahen 
kaupungin toimittaman aineiston, Alexanderin työryhmän teoksen, Jan 

Ohjeistus malliratkaisujen avulla

A) POSITIIVINEN ULKOTILA JA KATUTILAN JÄSENTYMINEN

1. valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Positiiviseksi ulkotilaksi mielletään ulkotila, jolla on erillinen ja selkeä 
muoto, mikä on yhtä selkeä kuin rakennuksen sisällä sijaitsevan huoneen 
muoto. Negatiiviseksi ulkotilaksi mielletään taas muodoton ja hankalasti 
hahmotettava tila, jonka rajoja ei ole selkeästi nähtävissä. Julkisen kau-
punkitilan ja katutilan kannalta sen muoto ja jäsentyminen voidaan nähdä 
yhtä tärkeänä kuin sitä ympäröivien rakennuksien muoto. Kun sisällä 
rakennuksessa tiloja rajaavat seinät, voidaan ulkotilassa rakennukset, aidat 
ja puut nähdä tilaa rajaavina elementteinä. Positiivisen julkisen ulkotilan 
hahmottaa usein jo alueen kartasta: jos tiemerkinnät poistaisi ja jättäisi 
vain rakennukset jäljelle, hahmottuisiko julkinen kaupunkitila? Mallinkie-
lessä esitetään, että ihmiset tuntevat olonsa miellyttäväksi ”positiivisessa” 
selkeästi rajatussa ulkotilassa ja ihmiset käyttävät mielummin näitä tiloja 
kuin negatiivisia jäsentymättömiä tiloja. 

3. Taustatietoja perinteestä:

 Vanhassa Raahessa julkinen kaupunkitila on perinteisesti ollut rakennuk-
sin ja aidoin selkeästi rajattu. Julkisen kaupunkitilan on pystynyt selkeästi 

Viitteet

1 Alexander, Christopher, et al. A. 1977. Pattern Language: Towns, Buildings, Con-
struction. New York, USA: Oxford University Press.

2 Jacobs, Allan B. 1993. Great Streets. Cambridge (Mass.), USA: MIT Press. 
3 Gehl, Jan, et al. 2010. Cities for People. Washington, USA: Island Press.
4 Rajaniemi, Juho. 1997. Oi Viivy, Olet Kaunis Niin! Eli Taantuvan Yhdyskunnan 

Suunnittelu. Oulu: J. Rajaniemi.

Gehlin toimittaman Ihmisten kaupunki -teoksen sekä kaupunkisuunnittelun 
opintojeni perusteella. Otan osan näistä tekijöitä tarkempaan tarkasteluun 
malliratkaisujen avulla. Nämä tärkeät tekijät limittyvät toisiinsa ja yhteen 
malliratkaisuun vaikuttaa useampi tekijä.

Jokaisessa malliratkaisussa tuon esiin malliratkaisua hahmottavan valoku-
van/piirroksen vanhasta Raahesta, malliratkaisun vaikutuksen ja merkityk-
sen kaupunkitilaan, taustatietoja malliratkaisun käytön perinteestä vanhas-
sa Raahessa, ohjeen malliratkaisun käyttöön. Tavassa käytän esimerkkinä 
mallinkieltä sekä Rajaniemen diplomityössään käyttänyttä sovellusta. 

Vanhalle Raahelle ominaisen kaupunkitilan säilymisen ohjeistuksen  
toteutan seuraavien malliratkaisujen avulla:

A) KATUTILAN JÄSENTYMINEN/POSITIIVINEN ULKOTILA 
B) PÄÄRAKENNUKSEN SIJAINTI JA RAKENNUKSIEN MITTAKAAVA 
C) RAKENNUSTEN SUHDE TOISIINSA JA TONTIN RAJAAMINEN 
D) YKSITYISYYDEN ASTEET JA SIIRTYMINEN NIIDEN VÄLILLÄ

Kuva 1. Näkymä Brahen-
kadulta. Kuva: Rosaliina 
Järvinen 2020.

Vasemmalta lukien: 
Kuva 2. Aksonometrioi-
ta Raahen kaupungin 

arkistosta.
Kuva 3.  Rakeisuuskaa-

vio Raahesta vuonna 
2020. Kuva: Anni 

Saviaro 2020.

hahmottamaan. Julkista kaupunkitilaa on muodostunut ja muodostettu 
rajaamalla katutila rakennusten avulla. Modernistinen kaupunkisuunnittelu 
on osin hajoittanut tätä tapaa suuremmilla vapaasti sijoitetuilla rakennuk-
silla ja esimerkiksi pysäköintikentillä.

4. Ohje:

Suunnittelulla tulisi pyrkiä muodostamaan selkeästi rajattua katutilaa ja 
positiivista ulkotilaa. Luo tilalle aina jokin rajaus esimerkiksi rakennuksen, 
aitojen tai puiden avulla.  Vältä ulkotilan jäsentelyssä niin sanottuja ”vuoto-
kohtia”, jossa tilan rajaus ja jäsentyminen katoaa.

GSEducationalVersion

Kuvat vasemmalta lukien:

Kuva 2. Aksonometrioita Raahen kaupungin arkistosta.

Kuva 3. Rakeisuuskaavio Raahesta vuonna 2020. Kuva: Anni Saviaro 2020.

Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 2020
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B) RAKENNUSTEN SUHDE TOISIINSA JA TONTIN RAJAAMINEN

1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Sillä, miten rakennukset sijaitsevat suhteessa toisiinsa, on merkitystä 
kaupunkitilan muodostumiselle. Vanhassa Raahessa samalla puolella tietä 
olevat rakennukset sijaitsevat hyvinkin lähekkäin toisiaan ja muodostavat 
yhdessä kadulle leimallisen ilmeen. Rakennusten etäisyys vastapäiseen 
rakennukseen kadun toisella puolella on sama kaikkien samalla kadulla si-
jaitsevien rennusten kohdalla rakennusten sijaitessa kiinni kadun reunassa. 
Yksityiset tontit on rakennusten lisäksi erotettu julkisesta kaupunkitilasta 
rakennusten lisäksi aidoin ja portein, jolloin katulinja ja julkinen kaupun-
kitila säilyy selkeänä. Rakennukset sekä aidat ja portit rajaavat tällöin 
välilleen sekeän katutilan eli rakennukset ja aidat muodostavat ulkotilaa. 
Rakennusten sijoitus lähekkäin kadunvarteen muodostaa lisäksi mielen-
kiintoisia ja kutsuvia tiloja ja näkymiä rakennusten väliin sekä saa ihmiset 
kohtaamaan toisiaan kadulla. Lyhyet, tiheään vaihtuvat julkisivut luovat 
katunäkymään mielenkiintoa ja jännitettä. 

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhan Raahen perinteisesti suhteellisen pieni tonttikoko on iso syy 

rakennusten sijoittumiseen niin tiiviisti toisiinsa nähden. Kaupungissa on 
edelleen nähtävissä Raahessa 1700-luvulla nousseita ihanteita suljetusta ja 
yhdenmukaisesta katukuvasta, jossa rakennukset sijoittuivat kadun varteen 
pitkä julkisivu vasten katua tavoitteena, että rakennuksen julksivu olisi 
tontin rajojen mittainen ja tonttirajojen päihin jäävät aukot olisi paikattuna 
aidoilla ja porteilla. Vanhan Raahen katukuvaan oleellisesti kuuluvaksi voi-
daan laskea kuuluvan korkeat lauta-aidat ja portit, jotka rajaavat katutilaa. 
Aitoja onkin käytetty katutilan rajaajina Raahessa jo 1600-luvulta lähtien.

4. Ohje:

Pyri säilyttämään ja pitämään kunnossa vanha katulinjassa kiinni oleva 
rakennus. Tyhjiä, rakentamattomia kohtia tontin katua vasten sijaitsevalla 
sivulla tulisi välttää. Tonttikokoa ei tulisi kasvattaa, jotta rakennusten koko 
tai tila kadunvarren rakennusten välillä ei kasva vaan ne säilyttävät jän-
nitteen välillään. Rakennusten väliin jäävä tila tulisi katulinjassa täydentää 
aidoin ja portein. Jos väliin jää tyhjä tontti, rakenna aita tontin rajaan. Aidat 
ja portit tulisi sijoittaa katulinjaan kiinni, jotta positiivinen ulkotila katuti-
lassa säilyy.

C) PÄÄRAKENNUKSEN SIJAINTI JA RAKENNUKSIEN MITTAKAAVA

 
 
1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Rakennusten sijoitus ja mittakaava vaikuttavat vahvasti muodostuvan 
ulkotilan rajautumiseen ja mittakaavaan. Maltillisen kokoiset yksi- ja kak-
sikerroksiset päärakennukset sijoitettuna kiinni tiehen rajaavat katutilan 
selkeästi ja luovat katutilaan vanhalle Raahelle tyypillisen pienipiirteisen 
mittakaavan. Rakennusten suhteellisen pieni koko luo kävelijälle mielen-
kiintoa ja katsottavaa katutilaan julkisivujen vaihtuessa tiheään. Rakennus-
ten sijoitustapa luo katunäkymästä kuitenkin yhtenäisen. Päärakennukset 
sijoitettuna kiinni katuun suojaavat myös pihoja kadulta mahdollisesti 
tulevalta melulta ja pölyltä sekä rajaavat piha-alueet selkeästi katutilasta.

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhassa Raahessa päärakennukset ovat historian saatossa sijoitettu lähes 
poikkeuksetta rakennuksen ”selkä” eli pitkä sivu katuun kiinni ja ovat ol-
leet nykyrakentamiseen verrattuna suhteellisen pieniä. Vanhan Raahen ny-
kyiselle ilmeelle leimallisinta on 1800-luvun perinne, jossa rakennuskanta 
on pääosin 1,5-kerroksista. Vanhan Raahen vanhin rakennus, vihreä Sove-
liuksen talo 1780-luvulta, on taas kaksikerroksinen ja Katinhännän alueen 

pohjois- ja koillisosan vanhin rakennuskanta on pääosin yksikerroksisia. 
Päärakennusten sijoittaminen kiinni katuun on luonut selkeästi rajatun 
julkisen katutilan, jossa alueella asuneet ovat voineet kohdata arjessa sekä 
mahdollistanut tiellä kulkevien katselun päärakennuksen sisältä käsin.

4. Ohje:

Pyri säilyttämään ja pitämään kunnossa vanha katulinjassa kiinni oleva 
päärakennus. Jos vanha päärakennus on purettu tai joudutaan syystä tai 
toisesta purkamaan, rakenna uusi päärakennus rakennuksen selkä kiinni 
katuun. Jos tontti sijaitsee teiden kulmassa sijoita rakennus katujen kul-
maan kiinni. Pyri säilyttämään ja vaalimaan rakennuksen mittakaavaa sekä 
mittasuhteita ja vältä kooltaan katulinjaan sopimattoman rakennuksen 
rakentamista.  Vanhassa Raahessa rakennusten sijainti määritetään asema-
kaavassa, mutta muutoksia kaavaan ei tulisi hakea päärakennuksen sijoit-
tamiseksi muualle kuin katulinjaan tai rakennuksen koon kasvattamiseksi 
ympäröivää rakennuskantaa suuremmaksi.

Vasemalta lukien:
Kuva 4. Näkymä Saaris-
tokadulta. Kuva: Hanna 
Turtinen 2020.
Kuva 5: Näkymä Brahen-
kadulta. Kuva: Rosaliina 
Järvinen 2020.

Vasemmalta lukien:
Kuva 6 ja 7. Piirrokset 

julkaisusta ’Raahe van-
ha kaupunki - ohjeita 

talonomistajille’, kansi ja 
s.37. Raahen kaupunki.

Kuva 8. Aita rakennusten 
välissä. Kuva: Anni Savia-

ro 2020.
Kuva 9: Näkymä  Cor-

tenkadun ja Kauppaka-
dun kulmasta. Kuva: Anni 

Saviaro 2020.
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B) RAKENNUSTEN SUHDE TOISIINSA JA TONTIN RAJAAMINEN

1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Sillä, miten rakennukset sijaitsevat suhteessa toisiinsa, on merkitystä 
kaupunkitilan muodostumiselle. Vanhassa Raahessa samalla puolella tietä 
olevat rakennukset sijaitsevat hyvinkin lähekkäin toisiaan ja muodostavat 
yhdessä kadulle leimallisen ilmeen. Rakennusten etäisyys vastapäiseen 
rakennukseen kadun toisella puolella on sama kaikkien samalla kadulla si-
jaitsevien rennusten kohdalla rakennusten sijaitessa kiinni kadun reunassa. 
Yksityiset tontit on rakennusten lisäksi erotettu julkisesta kaupunkitilasta 
rakennusten lisäksi aidoin ja portein, jolloin katulinja ja julkinen kaupun-
kitila säilyy selkeänä. Rakennukset sekä aidat ja portit rajaavat tällöin 
välilleen sekeän katutilan eli rakennukset ja aidat muodostavat ulkotilaa. 
Rakennusten sijoitus lähekkäin kadunvarteen muodostaa lisäksi mielen-
kiintoisia ja kutsuvia tiloja ja näkymiä rakennusten väliin sekä saa ihmiset 
kohtaamaan toisiaan kadulla. Lyhyet, tiheään vaihtuvat julkisivut luovat 
katunäkymään mielenkiintoa ja jännitettä. 

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhan Raahen perinteisesti suhteellisen pieni tonttikoko on iso syy 

rakennusten sijoittumiseen niin tiiviisti toisiinsa nähden. Kaupungissa on 
edelleen nähtävissä Raahessa 1700-luvulla nousseita ihanteita suljetusta ja 
yhdenmukaisesta katukuvasta, jossa rakennukset sijoittuivat kadun varteen 
pitkä julkisivu vasten katua tavoitteena, että rakennuksen julksivu olisi 
tontin rajojen mittainen ja tonttirajojen päihin jäävät aukot olisi paikattuna 
aidoilla ja porteilla. Vanhan Raahen katukuvaan oleellisesti kuuluvaksi voi-
daan laskea kuuluvan korkeat lauta-aidat ja portit, jotka rajaavat katutilaa. 
Aitoja onkin käytetty katutilan rajaajina Raahessa jo 1600-luvulta lähtien.

4. Ohje:

Pyri säilyttämään ja pitämään kunnossa vanha katulinjassa kiinni oleva 
rakennus. Tyhjiä, rakentamattomia kohtia tontin katua vasten sijaitsevalla 
sivulla tulisi välttää. Tonttikokoa ei tulisi kasvattaa, jotta rakennusten koko 
tai tila kadunvarren rakennusten välillä ei kasva vaan ne säilyttävät jän-
nitteen välillään. Rakennusten väliin jäävä tila tulisi katulinjassa täydentää 
aidoin ja portein. Jos väliin jää tyhjä tontti, rakenna aita tontin rajaan. Aidat 
ja portit tulisi sijoittaa katulinjaan kiinni, jotta positiivinen ulkotila katuti-
lassa säilyy.

C) PÄÄRAKENNUKSEN SIJAINTI JA RAKENNUKSIEN MITTAKAAVA

 
 
1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Rakennusten sijoitus ja mittakaava vaikuttavat vahvasti muodostuvan 
ulkotilan rajautumiseen ja mittakaavaan. Maltillisen kokoiset yksi- ja kak-
sikerroksiset päärakennukset sijoitettuna kiinni tiehen rajaavat katutilan 
selkeästi ja luovat katutilaan vanhalle Raahelle tyypillisen pienipiirteisen 
mittakaavan. Rakennusten suhteellisen pieni koko luo kävelijälle mielen-
kiintoa ja katsottavaa katutilaan julkisivujen vaihtuessa tiheään. Rakennus-
ten sijoitustapa luo katunäkymästä kuitenkin yhtenäisen. Päärakennukset 
sijoitettuna kiinni katuun suojaavat myös pihoja kadulta mahdollisesti 
tulevalta melulta ja pölyltä sekä rajaavat piha-alueet selkeästi katutilasta.

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhassa Raahessa päärakennukset ovat historian saatossa sijoitettu lähes 
poikkeuksetta rakennuksen ”selkä” eli pitkä sivu katuun kiinni ja ovat ol-
leet nykyrakentamiseen verrattuna suhteellisen pieniä. Vanhan Raahen ny-
kyiselle ilmeelle leimallisinta on 1800-luvun perinne, jossa rakennuskanta 
on pääosin 1,5-kerroksista. Vanhan Raahen vanhin rakennus, vihreä Sove-
liuksen talo 1780-luvulta, on taas kaksikerroksinen ja Katinhännän alueen 

pohjois- ja koillisosan vanhin rakennuskanta on pääosin yksikerroksisia. 
Päärakennusten sijoittaminen kiinni katuun on luonut selkeästi rajatun 
julkisen katutilan, jossa alueella asuneet ovat voineet kohdata arjessa sekä 
mahdollistanut tiellä kulkevien katselun päärakennuksen sisältä käsin.

4. Ohje:

Pyri säilyttämään ja pitämään kunnossa vanha katulinjassa kiinni oleva 
päärakennus. Jos vanha päärakennus on purettu tai joudutaan syystä tai 
toisesta purkamaan, rakenna uusi päärakennus rakennuksen selkä kiinni 
katuun. Jos tontti sijaitsee teiden kulmassa sijoita rakennus katujen kul-
maan kiinni. Pyri säilyttämään ja vaalimaan rakennuksen mittakaavaa sekä 
mittasuhteita ja vältä kooltaan katulinjaan sopimattoman rakennuksen 
rakentamista.  Vanhassa Raahessa rakennusten sijainti määritetään asema-
kaavassa, mutta muutoksia kaavaan ei tulisi hakea päärakennuksen sijoit-
tamiseksi muualle kuin katulinjaan tai rakennuksen koon kasvattamiseksi 
ympäröivää rakennuskantaa suuremmaksi.

Vasemalta lukien:
Kuva 4. Näkymä Saaris-
tokadulta. Kuva: Hanna 
Turtinen 2020.
Kuva 5: Näkymä Brahen-
kadulta. Kuva: Rosaliina 
Järvinen 2020.

Vasemmalta lukien:
Kuva 6 ja 7. Piirrokset 

julkaisusta ’Raahe van-
ha kaupunki - ohjeita 

talonomistajille’, kansi ja 
s.37. Raahen kaupunki.

Kuva 8. Aita rakennusten 
välissä. Kuva: Anni Savia-

ro 2020.
Kuva 9: Näkymä  Cor-

tenkadun ja Kauppaka-
dun kulmasta. Kuva: Anni 

Saviaro 2020.

B)
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B) RAKENNUSTEN SUHDE TOISIINSA JA TONTIN RAJAAMINEN

1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Sillä, miten rakennukset sijaitsevat suhteessa toisiinsa, on merkitystä 
kaupunkitilan muodostumiselle. Vanhassa Raahessa samalla puolella tietä 
olevat rakennukset sijaitsevat hyvinkin lähekkäin toisiaan ja muodostavat 
yhdessä kadulle leimallisen ilmeen. Rakennusten etäisyys vastapäiseen 
rakennukseen kadun toisella puolella on sama kaikkien samalla kadulla si-
jaitsevien rennusten kohdalla rakennusten sijaitessa kiinni kadun reunassa. 
Yksityiset tontit on rakennusten lisäksi erotettu julkisesta kaupunkitilasta 
rakennusten lisäksi aidoin ja portein, jolloin katulinja ja julkinen kaupun-
kitila säilyy selkeänä. Rakennukset sekä aidat ja portit rajaavat tällöin 
välilleen sekeän katutilan eli rakennukset ja aidat muodostavat ulkotilaa. 
Rakennusten sijoitus lähekkäin kadunvarteen muodostaa lisäksi mielen-
kiintoisia ja kutsuvia tiloja ja näkymiä rakennusten väliin sekä saa ihmiset 
kohtaamaan toisiaan kadulla. Lyhyet, tiheään vaihtuvat julkisivut luovat 
katunäkymään mielenkiintoa ja jännitettä. 

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhan Raahen perinteisesti suhteellisen pieni tonttikoko on iso syy 

rakennusten sijoittumiseen niin tiiviisti toisiinsa nähden. Kaupungissa on 
edelleen nähtävissä Raahessa 1700-luvulla nousseita ihanteita suljetusta ja 
yhdenmukaisesta katukuvasta, jossa rakennukset sijoittuivat kadun varteen 
pitkä julkisivu vasten katua tavoitteena, että rakennuksen julksivu olisi 
tontin rajojen mittainen ja tonttirajojen päihin jäävät aukot olisi paikattuna 
aidoilla ja porteilla. Vanhan Raahen katukuvaan oleellisesti kuuluvaksi voi-
daan laskea kuuluvan korkeat lauta-aidat ja portit, jotka rajaavat katutilaa. 
Aitoja onkin käytetty katutilan rajaajina Raahessa jo 1600-luvulta lähtien.

4. Ohje:

Pyri säilyttämään ja pitämään kunnossa vanha katulinjassa kiinni oleva 
rakennus. Tyhjiä, rakentamattomia kohtia tontin katua vasten sijaitsevalla 
sivulla tulisi välttää. Tonttikokoa ei tulisi kasvattaa, jotta rakennusten koko 
tai tila kadunvarren rakennusten välillä ei kasva vaan ne säilyttävät jän-
nitteen välillään. Rakennusten väliin jäävä tila tulisi katulinjassa täydentää 
aidoin ja portein. Jos väliin jää tyhjä tontti, rakenna aita tontin rajaan. Aidat 
ja portit tulisi sijoittaa katulinjaan kiinni, jotta positiivinen ulkotila katuti-
lassa säilyy.

C) PÄÄRAKENNUKSEN SIJAINTI JA RAKENNUKSIEN MITTAKAAVA

 
 
1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Rakennusten sijoitus ja mittakaava vaikuttavat vahvasti muodostuvan 
ulkotilan rajautumiseen ja mittakaavaan. Maltillisen kokoiset yksi- ja kak-
sikerroksiset päärakennukset sijoitettuna kiinni tiehen rajaavat katutilan 
selkeästi ja luovat katutilaan vanhalle Raahelle tyypillisen pienipiirteisen 
mittakaavan. Rakennusten suhteellisen pieni koko luo kävelijälle mielen-
kiintoa ja katsottavaa katutilaan julkisivujen vaihtuessa tiheään. Rakennus-
ten sijoitustapa luo katunäkymästä kuitenkin yhtenäisen. Päärakennukset 
sijoitettuna kiinni katuun suojaavat myös pihoja kadulta mahdollisesti 
tulevalta melulta ja pölyltä sekä rajaavat piha-alueet selkeästi katutilasta.

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhassa Raahessa päärakennukset ovat historian saatossa sijoitettu lähes 
poikkeuksetta rakennuksen ”selkä” eli pitkä sivu katuun kiinni ja ovat ol-
leet nykyrakentamiseen verrattuna suhteellisen pieniä. Vanhan Raahen ny-
kyiselle ilmeelle leimallisinta on 1800-luvun perinne, jossa rakennuskanta 
on pääosin 1,5-kerroksista. Vanhan Raahen vanhin rakennus, vihreä Sove-
liuksen talo 1780-luvulta, on taas kaksikerroksinen ja Katinhännän alueen 

pohjois- ja koillisosan vanhin rakennuskanta on pääosin yksikerroksisia. 
Päärakennusten sijoittaminen kiinni katuun on luonut selkeästi rajatun 
julkisen katutilan, jossa alueella asuneet ovat voineet kohdata arjessa sekä 
mahdollistanut tiellä kulkevien katselun päärakennuksen sisältä käsin.

4. Ohje:

Pyri säilyttämään ja pitämään kunnossa vanha katulinjassa kiinni oleva 
päärakennus. Jos vanha päärakennus on purettu tai joudutaan syystä tai 
toisesta purkamaan, rakenna uusi päärakennus rakennuksen selkä kiinni 
katuun. Jos tontti sijaitsee teiden kulmassa sijoita rakennus katujen kul-
maan kiinni. Pyri säilyttämään ja vaalimaan rakennuksen mittakaavaa sekä 
mittasuhteita ja vältä kooltaan katulinjaan sopimattoman rakennuksen 
rakentamista.  Vanhassa Raahessa rakennusten sijainti määritetään asema-
kaavassa, mutta muutoksia kaavaan ei tulisi hakea päärakennuksen sijoit-
tamiseksi muualle kuin katulinjaan tai rakennuksen koon kasvattamiseksi 
ympäröivää rakennuskantaa suuremmaksi.

Vasemalta lukien:
Kuva 4. Näkymä Saaris-
tokadulta. Kuva: Hanna 
Turtinen 2020.
Kuva 5: Näkymä Brahen-
kadulta. Kuva: Rosaliina 
Järvinen 2020.

Vasemmalta lukien:
Kuva 6 ja 7. Piirrokset 

julkaisusta ’Raahe van-
ha kaupunki - ohjeita 

talonomistajille’, kansi ja 
s.37. Raahen kaupunki.

Kuva 8. Aita rakennusten 
välissä. Kuva: Anni Savia-

ro 2020.
Kuva 9: Näkymä  Cor-

tenkadun ja Kauppaka-
dun kulmasta. Kuva: Anni 

Saviaro 2020.
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B) RAKENNUSTEN SUHDE TOISIINSA JA TONTIN RAJAAMINEN

1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Sillä, miten rakennukset sijaitsevat suhteessa toisiinsa, on merkitystä 
kaupunkitilan muodostumiselle. Vanhassa Raahessa samalla puolella tietä 
olevat rakennukset sijaitsevat hyvinkin lähekkäin toisiaan ja muodostavat 
yhdessä kadulle leimallisen ilmeen. Rakennusten etäisyys vastapäiseen 
rakennukseen kadun toisella puolella on sama kaikkien samalla kadulla si-
jaitsevien rennusten kohdalla rakennusten sijaitessa kiinni kadun reunassa. 
Yksityiset tontit on rakennusten lisäksi erotettu julkisesta kaupunkitilasta 
rakennusten lisäksi aidoin ja portein, jolloin katulinja ja julkinen kaupun-
kitila säilyy selkeänä. Rakennukset sekä aidat ja portit rajaavat tällöin 
välilleen sekeän katutilan eli rakennukset ja aidat muodostavat ulkotilaa. 
Rakennusten sijoitus lähekkäin kadunvarteen muodostaa lisäksi mielen-
kiintoisia ja kutsuvia tiloja ja näkymiä rakennusten väliin sekä saa ihmiset 
kohtaamaan toisiaan kadulla. Lyhyet, tiheään vaihtuvat julkisivut luovat 
katunäkymään mielenkiintoa ja jännitettä. 

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhan Raahen perinteisesti suhteellisen pieni tonttikoko on iso syy 

rakennusten sijoittumiseen niin tiiviisti toisiinsa nähden. Kaupungissa on 
edelleen nähtävissä Raahessa 1700-luvulla nousseita ihanteita suljetusta ja 
yhdenmukaisesta katukuvasta, jossa rakennukset sijoittuivat kadun varteen 
pitkä julkisivu vasten katua tavoitteena, että rakennuksen julksivu olisi 
tontin rajojen mittainen ja tonttirajojen päihin jäävät aukot olisi paikattuna 
aidoilla ja porteilla. Vanhan Raahen katukuvaan oleellisesti kuuluvaksi voi-
daan laskea kuuluvan korkeat lauta-aidat ja portit, jotka rajaavat katutilaa. 
Aitoja onkin käytetty katutilan rajaajina Raahessa jo 1600-luvulta lähtien.

4. Ohje:

Pyri säilyttämään ja pitämään kunnossa vanha katulinjassa kiinni oleva 
rakennus. Tyhjiä, rakentamattomia kohtia tontin katua vasten sijaitsevalla 
sivulla tulisi välttää. Tonttikokoa ei tulisi kasvattaa, jotta rakennusten koko 
tai tila kadunvarren rakennusten välillä ei kasva vaan ne säilyttävät jän-
nitteen välillään. Rakennusten väliin jäävä tila tulisi katulinjassa täydentää 
aidoin ja portein. Jos väliin jää tyhjä tontti, rakenna aita tontin rajaan. Aidat 
ja portit tulisi sijoittaa katulinjaan kiinni, jotta positiivinen ulkotila katuti-
lassa säilyy.

C) PÄÄRAKENNUKSEN SIJAINTI JA RAKENNUKSIEN MITTAKAAVA

 
 
1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Rakennusten sijoitus ja mittakaava vaikuttavat vahvasti muodostuvan 
ulkotilan rajautumiseen ja mittakaavaan. Maltillisen kokoiset yksi- ja kak-
sikerroksiset päärakennukset sijoitettuna kiinni tiehen rajaavat katutilan 
selkeästi ja luovat katutilaan vanhalle Raahelle tyypillisen pienipiirteisen 
mittakaavan. Rakennusten suhteellisen pieni koko luo kävelijälle mielen-
kiintoa ja katsottavaa katutilaan julkisivujen vaihtuessa tiheään. Rakennus-
ten sijoitustapa luo katunäkymästä kuitenkin yhtenäisen. Päärakennukset 
sijoitettuna kiinni katuun suojaavat myös pihoja kadulta mahdollisesti 
tulevalta melulta ja pölyltä sekä rajaavat piha-alueet selkeästi katutilasta.

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhassa Raahessa päärakennukset ovat historian saatossa sijoitettu lähes 
poikkeuksetta rakennuksen ”selkä” eli pitkä sivu katuun kiinni ja ovat ol-
leet nykyrakentamiseen verrattuna suhteellisen pieniä. Vanhan Raahen ny-
kyiselle ilmeelle leimallisinta on 1800-luvun perinne, jossa rakennuskanta 
on pääosin 1,5-kerroksista. Vanhan Raahen vanhin rakennus, vihreä Sove-
liuksen talo 1780-luvulta, on taas kaksikerroksinen ja Katinhännän alueen 

pohjois- ja koillisosan vanhin rakennuskanta on pääosin yksikerroksisia. 
Päärakennusten sijoittaminen kiinni katuun on luonut selkeästi rajatun 
julkisen katutilan, jossa alueella asuneet ovat voineet kohdata arjessa sekä 
mahdollistanut tiellä kulkevien katselun päärakennuksen sisältä käsin.

4. Ohje:

Pyri säilyttämään ja pitämään kunnossa vanha katulinjassa kiinni oleva 
päärakennus. Jos vanha päärakennus on purettu tai joudutaan syystä tai 
toisesta purkamaan, rakenna uusi päärakennus rakennuksen selkä kiinni 
katuun. Jos tontti sijaitsee teiden kulmassa sijoita rakennus katujen kul-
maan kiinni. Pyri säilyttämään ja vaalimaan rakennuksen mittakaavaa sekä 
mittasuhteita ja vältä kooltaan katulinjaan sopimattoman rakennuksen 
rakentamista.  Vanhassa Raahessa rakennusten sijainti määritetään asema-
kaavassa, mutta muutoksia kaavaan ei tulisi hakea päärakennuksen sijoit-
tamiseksi muualle kuin katulinjaan tai rakennuksen koon kasvattamiseksi 
ympäröivää rakennuskantaa suuremmaksi.

Vasemalta lukien:
Kuva 4. Näkymä Saaris-
tokadulta. Kuva: Hanna 
Turtinen 2020.
Kuva 5: Näkymä Brahen-
kadulta. Kuva: Rosaliina 
Järvinen 2020.

Vasemmalta lukien:
Kuva 6 ja 7. Piirrokset 

julkaisusta ’Raahe van-
ha kaupunki - ohjeita 

talonomistajille’, kansi ja 
s.37. Raahen kaupunki.

Kuva 8. Aita rakennusten 
välissä. Kuva: Anni Savia-

ro 2020.
Kuva 9: Näkymä  Cor-

tenkadun ja Kauppaka-
dun kulmasta. Kuva: Anni 

Saviaro 2020.
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D) YKSITYISYYDEN ASTEET JA SIIRTYMINEN NIIDEN VÄLILLÄ

 
 
1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Selkeästi hahmotettavat yksityisyyden asteet tekevät alueella liikkumises-
ta selkeää. Raja yksityisen ja julkisen tilan välillä on selkeä positiivisessa 
ulkotilassa ja selkeästi rajatussa katutilassa.  Katutilassa kulkijalle ei silloin 
ole epäselvää onko hän julkisessa tilassa vai jossain yksityisellä alueella. 
Siirtyminen julkisesta tilasta yksityiseen on vanhassa Raahessa monin 
paikoin selkeää erilaisten porttien avulla, jotka luovat myös mielenkiintoa 
katutilaan. Kadun reunassa kiinni oleva päärakennus sekä aidat ja portit 
kiinni katulinjassa luovat myös tonttien pihoille yksityisyyttä, suojaisuutta 
ja positiivista ulkotilaa.

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhassa Raahessa aidat ovat olleet tärkeässä roolissa yksityyden eri 
asteiden välillä jo 1600-luvulta lähtien. Korkeat lauta-aidat ja portit ovat 
tärkeä tekijä raahen katutilan tunnelman ja hahmottamisen kannalta. Portit 
ovat olleet tärkeä aihe myös tontin kokonaisjulkisivussa ja niitä on voitu 
koristella päärakennuksen julkisivun tapaan. Ne ovat perinteisesti umpinai-

sia ja noin aidan korkuisia sekä kaksipuolisia. Pielipylväät ovat olleet kor-
keat ja voineet sisältää koristeaiheita. 

4. Ohje:

Pyri huomioimaan selkeä rajaus eri julkisuusasteiden välillä. Pyri säilyttä-
mään ja pitämään kunnossa mahdollinen olemassa oleva vanha portti tai 
kunnosta vanha portti. Jos tontti on julkiseen katutilaan hyvin avoin, rajaa 
tonttia aidoin ja portein. Portin tulisi luoda yhtenäinen kokonaisuus pää-
rakennuksen ja mahdollisen aidan kanssa. Portin suunnittelun apuna olisi 
suotavaa käyttää käyttää vanhoja valokuvia ja rakkenuspiirustuksia. Portti 
voi olla aitaan sulautuva tai siitä selkeästi erottuva elementti. Portti voi 
myös olla toteutettu siten, että henkilöautolla mahtuu kulkemaan portista. 

Vasemalta lukien:
Kuva 10. Näkymä Rei-
ponkadulta Kuva: Anni 
Saviaro 2020.
Kuva 11: Piirrokset jul-
kaisusta ’Raahe vanha 
kaupunki - ohjeita talo-
nomistajille’, s.37. Raahen 
kaupunki. 
Kuva 12: Näkymä Ran-
takadulta. Kuva: Rosaliina 
Järvinen 2020.
Kuva 13: Näkymä Bra-
henkadulta. Kuva: Anni 
Saviaro 2020.

Lähdeluettelo: 

Viitteet

Alexander, Christopher, et al. A Pattern Language: Towns, Buildings, 
Construction. New York, USA, Oxford University Press, 1977

Jacobs, Allan B. Great Streets. Cambridge (Mass.), USA, MIT Press, 1993

Gehl, Jan, et al. Cities for People. Washington, USA, Island Press, 2010

Rajaniemi, Juho. Oi Viivy, Olet Kaunis Niin! Eli Taantuvan Yhdyskunnan 
Suunnittelu. Oulu, J. Rajaniemi, 1997 
 
Raahen kaupunki. Raahe vanha kaupunki, ohjeita talonomistajille. Raahen 
kaupungin arkisto
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D) YKSITYISYYDEN ASTEET JA SIIRTYMINEN NIIDEN VÄLILLÄ

 
 
1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Selkeästi hahmotettavat yksityisyyden asteet tekevät alueella liikkumises-
ta selkeää. Raja yksityisen ja julkisen tilan välillä on selkeä positiivisessa 
ulkotilassa ja selkeästi rajatussa katutilassa.  Katutilassa kulkijalle ei silloin 
ole epäselvää onko hän julkisessa tilassa vai jossain yksityisellä alueella. 
Siirtyminen julkisesta tilasta yksityiseen on vanhassa Raahessa monin 
paikoin selkeää erilaisten porttien avulla, jotka luovat myös mielenkiintoa 
katutilaan. Kadun reunassa kiinni oleva päärakennus sekä aidat ja portit 
kiinni katulinjassa luovat myös tonttien pihoille yksityisyyttä, suojaisuutta 
ja positiivista ulkotilaa.

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhassa Raahessa aidat ovat olleet tärkeässä roolissa yksityyden eri 
asteiden välillä jo 1600-luvulta lähtien. Korkeat lauta-aidat ja portit ovat 
tärkeä tekijä raahen katutilan tunnelman ja hahmottamisen kannalta. Portit 
ovat olleet tärkeä aihe myös tontin kokonaisjulkisivussa ja niitä on voitu 
koristella päärakennuksen julkisivun tapaan. Ne ovat perinteisesti umpinai-

sia ja noin aidan korkuisia sekä kaksipuolisia. Pielipylväät ovat olleet kor-
keat ja voineet sisältää koristeaiheita. 

4. Ohje:

Pyri huomioimaan selkeä rajaus eri julkisuusasteiden välillä. Pyri säilyttä-
mään ja pitämään kunnossa mahdollinen olemassa oleva vanha portti tai 
kunnosta vanha portti. Jos tontti on julkiseen katutilaan hyvin avoin, rajaa 
tonttia aidoin ja portein. Portin tulisi luoda yhtenäinen kokonaisuus pää-
rakennuksen ja mahdollisen aidan kanssa. Portin suunnittelun apuna olisi 
suotavaa käyttää käyttää vanhoja valokuvia ja rakkenuspiirustuksia. Portti 
voi olla aitaan sulautuva tai siitä selkeästi erottuva elementti. Portti voi 
myös olla toteutettu siten, että henkilöautolla mahtuu kulkemaan portista. 

Vasemalta lukien:
Kuva 10. Näkymä Rei-
ponkadulta Kuva: Anni 
Saviaro 2020.
Kuva 11: Piirrokset jul-
kaisusta ’Raahe vanha 
kaupunki - ohjeita talo-
nomistajille’, s.37. Raahen 
kaupunki. 
Kuva 12: Näkymä Ran-
takadulta. Kuva: Rosaliina 
Järvinen 2020.
Kuva 13: Näkymä Bra-
henkadulta. Kuva: Anni 
Saviaro 2020.

Lähdeluettelo: 

Viitteet

Alexander, Christopher, et al. A Pattern Language: Towns, Buildings, 
Construction. New York, USA, Oxford University Press, 1977

Jacobs, Allan B. Great Streets. Cambridge (Mass.), USA, MIT Press, 1993

Gehl, Jan, et al. Cities for People. Washington, USA, Island Press, 2010

Rajaniemi, Juho. Oi Viivy, Olet Kaunis Niin! Eli Taantuvan Yhdyskunnan 
Suunnittelu. Oulu, J. Rajaniemi, 1997 
 
Raahen kaupunki. Raahe vanha kaupunki, ohjeita talonomistajille. Raahen 
kaupungin arkisto

Kuvat vasemmalta lukien:

Kuva 10. Näkymä Reiponkadulta. Kuva: Anni Saviaro 2020.

Kuva 11. Piirrokset julkaisusta ”Raahe vanha kaupunki - ohjeita talonomistajille”, s. 37. 
Raahen kaupunki.
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D) YKSITYISYYDEN ASTEET JA SIIRTYMINEN NIIDEN VÄLILLÄ

 
 
1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Selkeästi hahmotettavat yksityisyyden asteet tekevät alueella liikkumises-
ta selkeää. Raja yksityisen ja julkisen tilan välillä on selkeä positiivisessa 
ulkotilassa ja selkeästi rajatussa katutilassa.  Katutilassa kulkijalle ei silloin 
ole epäselvää onko hän julkisessa tilassa vai jossain yksityisellä alueella. 
Siirtyminen julkisesta tilasta yksityiseen on vanhassa Raahessa monin 
paikoin selkeää erilaisten porttien avulla, jotka luovat myös mielenkiintoa 
katutilaan. Kadun reunassa kiinni oleva päärakennus sekä aidat ja portit 
kiinni katulinjassa luovat myös tonttien pihoille yksityisyyttä, suojaisuutta 
ja positiivista ulkotilaa.

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhassa Raahessa aidat ovat olleet tärkeässä roolissa yksityyden eri 
asteiden välillä jo 1600-luvulta lähtien. Korkeat lauta-aidat ja portit ovat 
tärkeä tekijä raahen katutilan tunnelman ja hahmottamisen kannalta. Portit 
ovat olleet tärkeä aihe myös tontin kokonaisjulkisivussa ja niitä on voitu 
koristella päärakennuksen julkisivun tapaan. Ne ovat perinteisesti umpinai-

sia ja noin aidan korkuisia sekä kaksipuolisia. Pielipylväät ovat olleet kor-
keat ja voineet sisältää koristeaiheita. 

4. Ohje:

Pyri huomioimaan selkeä rajaus eri julkisuusasteiden välillä. Pyri säilyttä-
mään ja pitämään kunnossa mahdollinen olemassa oleva vanha portti tai 
kunnosta vanha portti. Jos tontti on julkiseen katutilaan hyvin avoin, rajaa 
tonttia aidoin ja portein. Portin tulisi luoda yhtenäinen kokonaisuus pää-
rakennuksen ja mahdollisen aidan kanssa. Portin suunnittelun apuna olisi 
suotavaa käyttää käyttää vanhoja valokuvia ja rakkenuspiirustuksia. Portti 
voi olla aitaan sulautuva tai siitä selkeästi erottuva elementti. Portti voi 
myös olla toteutettu siten, että henkilöautolla mahtuu kulkemaan portista. 

Vasemalta lukien:
Kuva 10. Näkymä Rei-
ponkadulta Kuva: Anni 
Saviaro 2020.
Kuva 11: Piirrokset jul-
kaisusta ’Raahe vanha 
kaupunki - ohjeita talo-
nomistajille’, s.37. Raahen 
kaupunki. 
Kuva 12: Näkymä Ran-
takadulta. Kuva: Rosaliina 
Järvinen 2020.
Kuva 13: Näkymä Bra-
henkadulta. Kuva: Anni 
Saviaro 2020.

Lähdeluettelo: 

Viitteet

Alexander, Christopher, et al. A Pattern Language: Towns, Buildings, 
Construction. New York, USA, Oxford University Press, 1977

Jacobs, Allan B. Great Streets. Cambridge (Mass.), USA, MIT Press, 1993

Gehl, Jan, et al. Cities for People. Washington, USA, Island Press, 2010

Rajaniemi, Juho. Oi Viivy, Olet Kaunis Niin! Eli Taantuvan Yhdyskunnan 
Suunnittelu. Oulu, J. Rajaniemi, 1997 
 
Raahen kaupunki. Raahe vanha kaupunki, ohjeita talonomistajille. Raahen 
kaupungin arkisto

Kuva 12. Näkymä Reiponkadulta. Kuva: Rosaliina Järvinen 2020.

Kuva 13. Näkymä Brahenkadulta. Kuva: Anni Saviaro 2020.
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D) YKSITYISYYDEN ASTEET JA SIIRTYMINEN NIIDEN VÄLILLÄ

 
 
1. Valokuva/piirros:

2. Vaikutus ja merkitys kaupunkitilalle: 

Selkeästi hahmotettavat yksityisyyden asteet tekevät alueella liikkumises-
ta selkeää. Raja yksityisen ja julkisen tilan välillä on selkeä positiivisessa 
ulkotilassa ja selkeästi rajatussa katutilassa.  Katutilassa kulkijalle ei silloin 
ole epäselvää onko hän julkisessa tilassa vai jossain yksityisellä alueella. 
Siirtyminen julkisesta tilasta yksityiseen on vanhassa Raahessa monin 
paikoin selkeää erilaisten porttien avulla, jotka luovat myös mielenkiintoa 
katutilaan. Kadun reunassa kiinni oleva päärakennus sekä aidat ja portit 
kiinni katulinjassa luovat myös tonttien pihoille yksityisyyttä, suojaisuutta 
ja positiivista ulkotilaa.

3. Taustatietoja perinteestä:

Vanhassa Raahessa aidat ovat olleet tärkeässä roolissa yksityyden eri 
asteiden välillä jo 1600-luvulta lähtien. Korkeat lauta-aidat ja portit ovat 
tärkeä tekijä raahen katutilan tunnelman ja hahmottamisen kannalta. Portit 
ovat olleet tärkeä aihe myös tontin kokonaisjulkisivussa ja niitä on voitu 
koristella päärakennuksen julkisivun tapaan. Ne ovat perinteisesti umpinai-

sia ja noin aidan korkuisia sekä kaksipuolisia. Pielipylväät ovat olleet kor-
keat ja voineet sisältää koristeaiheita. 

4. Ohje:

Pyri huomioimaan selkeä rajaus eri julkisuusasteiden välillä. Pyri säilyttä-
mään ja pitämään kunnossa mahdollinen olemassa oleva vanha portti tai 
kunnosta vanha portti. Jos tontti on julkiseen katutilaan hyvin avoin, rajaa 
tonttia aidoin ja portein. Portin tulisi luoda yhtenäinen kokonaisuus pää-
rakennuksen ja mahdollisen aidan kanssa. Portin suunnittelun apuna olisi 
suotavaa käyttää käyttää vanhoja valokuvia ja rakkenuspiirustuksia. Portti 
voi olla aitaan sulautuva tai siitä selkeästi erottuva elementti. Portti voi 
myös olla toteutettu siten, että henkilöautolla mahtuu kulkemaan portista. 

Vasemalta lukien:
Kuva 10. Näkymä Rei-
ponkadulta Kuva: Anni 
Saviaro 2020.
Kuva 11: Piirrokset jul-
kaisusta ’Raahe vanha 
kaupunki - ohjeita talo-
nomistajille’, s.37. Raahen 
kaupunki. 
Kuva 12: Näkymä Ran-
takadulta. Kuva: Rosaliina 
Järvinen 2020.
Kuva 13: Näkymä Bra-
henkadulta. Kuva: Anni 
Saviaro 2020.

Lähdeluettelo: 

Viitteet

Alexander, Christopher, et al. A Pattern Language: Towns, Buildings, 
Construction. New York, USA, Oxford University Press, 1977

Jacobs, Allan B. Great Streets. Cambridge (Mass.), USA, MIT Press, 1993
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Kuva 1. Saaristokatu kuvassa vasemmalla alhaalta Rantakadulta lähtien. Ilmakuva 
kaakkoon, 1930-luvun alkupuolelta. Raahen kaupunginarkisto.

KUISTIT JA LAAJENNUKSET 
SAARISTOKADULLA

Elina Turpeinen

yleisimpiä ennen vuotta 1850. Tämän jälkeen umpikuistit ovat yleistyneet 
avokuistien rinnalla ja jälleenrakennuskauden tyyppitalojen myötä tulivat 
myös lopulta tulleet suositummiksi. Avokuisti voidaan rajata pilarien lisäksi 
kaiteilla ja kaiteen eteen voi sijoittua myös penkki tai penkit.

Tyypillinen kuisti Saaristokadulla 
 
Useimmiten Saaristokadulla kadunvarsirakennuksen sisäänkäyntiin liittyy 
rakennuksesta ulkoneva, umpinainen kuisti puskurivyöhykkeenä kylmän 
ulkotilan ja lämpimän sisätilan välissä. Rakennuslupakuvissa on esimerkkejä 
myös sisäänvedetyistä kuisteista. Portaat voivat sijoittua umpikuistin eteen 
tai olla osittain tai kokonaan sen sisäpuolella. Oven edessä voi tällöin olla 
vain yksi tai kaksi porrasaskelmaa tai yksittäinen askelkivi. Vaikka empiren 
ihanteisiin kuuluu symmetrisyys, ei se kuitenkaan sido tätä käytännöllistä 
rakennusosaa eli kuistia, jonka luonteva sijoittuminen on myös lähempänä 
rakennuksen toista päätyä kuin keskikohtaa huoneluvun ja niiden järjes-
tyksen mukaan. Ovet todennäköisesti vaakapaneloituja tai peiliovia. 

Tyylillisesti kuisti toistaa kadunvarren rakennusosan värejä ja listoituksen 
yksityiskohtia, eli vanhan rakennuskannan osalta yksinkertaista empireä 
tai nikkarityyliä (uusrenessanssia). Saaristokadun alkuperän ja hengen 
mukaisesti myös kuistin tyyli on ennemmin yksinkertainen, eikä niinkään 
koristeellinen tai esimerkiksi kartanoiden tai suurien maatilojen tapaan 
suurieleisesti vaurautta korostava. Toisaalta huonosti säätä kestävät ko-
risteosat on tehty ennemmin juuri vain pienelle kuistille. Eri aikakausien 
tyylipiirteet ovat myös osa kuistien luonnetta ja tuo oman persoonallisen 
lisän historialliseen kerrostuneisuuteen. Esimerkiksi kuistin ikkunakehät 
voivat kertoa ajankohdasta, jolloin se on tehty tai muutettu.

Tyypillisin kuistin pohjamuoto Saaristokadulla on suorakulmainen, kuva 
2. Lisäksi jäljellä on ainakin yksi kuisti, jonka pohjamuoto on 6-kulmainen 
eli sveitsilästä (uusgoottilaista) tyyliä edustava. Lisäksi rakennusvalvonnan 
lupakuvissa on 1960-luvulta toinen esimerkki Saaristokadun ja Kirkkoka-
dun kulmatontilla 6-kulmaisesta suorakulmaiseksi muutetusta kuistista. 
6-kulmainen kuistin pohjamuoto olikin suosiossa 1800-luvun puolivälissä. 
Yleensä kuistin päällä on satulakate tai katon lappeesta hieman loivem-
massa kulmassa jatkuva pulpettikatto, tai loivaa aumakattoa mukaileva 
kolmilappeinen kate.  
 
Perustukset ovat pienellekin kuistille tärkeät. Oletettavasti pehmeän maa-
pohjan takia myös kuisteihin kohdistuu Raahessa vajoamisesta johtuvaa 
rasitusta. On tärkeää varmistaa, ettei vino kuisti ja sen kate ohjaa sadeve-
siä julkisivua kohti. Museoviraston korjauskortissa kerrotaan myös tästä. 
Pienikin kuisti tarvitsee oman sadevedenpoiston, erittäin tyylikkäästi sen 
voi toteuttaa koko saumapeltikaton alalla yhtenäisesti jalkaränneillä.

Saaristokadun kuistien ja erilaisten laajennusosien kehittymisestä on 
vanhojen valokuvien sekä maistraatin ja rakennusvalvonnan lupakuvien 
perusteella nähtävissä selvästi, että kuistit ovat ensin kasvaneet leveyttä 
ja yleensä rakennuksen korottamisen myötä ja samalla mukaillen myös 
korkeutta. Aiemmin yksikerroksiset ja matalat kuistit ovat siis ullakon 
korotuksen myötä voineet kasvaa myös kaksikerroksisiksi, kuvat 2&3. 
Lupakuvien lisäksi 1930-luvun ilmakuvista näkee myös kuistien ja pihara-
kennuksien luonnetta laajana aikakautensa otoksena, kuva 6.  

Saaristokadulla on aina sen historian aikana ollut asumista (kuva 1) ja vaik-
ka asumisen tavat ja muodot ovat muuttuneet paljon viime vuosikymme-
ninä on tärkeää löytää ja tutkia keinoja nykyaikaisen elämisen muodolle ja 
-tavoille tässä ainutlaatuisessa ympäristössä Vanhassa Raahessa. Tavoitteena 
on säilyttää Saaristokadun oma, erityinen identiteetti ja henki samalla, kun 
se on edelleen elävä ja viihtyisä kotikatu sen asukkaille tänä päivänä ja 
tulevaisuudessa.

Saaristokadulla sisäänkäynnit ovat suomalaisille vanhoille puukaupungeille 
tyypillisesti sisäpihan puolelta. Tämä on merkittävä osa Vanhan Raahen 
katukuvaa ja sen säilymistä jatkossa tyylillisesti yhtenäisenä ja eheänä, eli 
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakuvallisesti arvokkaana 
kokonaisuutena. Erityistä juuri Saaristokadulla on katurakenteen säilymi-
nen kapeana ja matalana 1600-luvun muotoisena, huolimatta ja poiketen 
1800-luvulla Suomessa vallinneista kaupunkirakentamisen ja palomääräys-
ten tyypillisistä tavoista, sekä tietysti sen säästyminen vuoden 1810 kau-
punkipalolta. Katutilan luonne on yhteydessä myös pihan puolelle, kuistien 
ja laajennuksien osalta. On Saaristokadun identiteetille merkittävää, miten 
sisäpihalla kadunvarren rakennuksien muoto ja mittasuhteet jatkuvat. 

Pohdin kuistien ja laajennuksien ratkaisuja erityisesti 1800-luvulla tai 
1900-luvun alkupuoliskolla rakennettujen asuinrakennusten osalta, useat 
näistä ovat myös asemakaavassa SR- ja SH-merkinnöillä suojeltuja. Samat 
periaatteet koskevat myös kaikkea vanhaa, ennen 1900-luvun puoliväliä 
rakennettuja ja ilman suojelumerkintää olevia rakennuksia. Samoja asioita 

on hyvä huomioida kaiken Saaristokadun pihoilla tapahtuvan rakentamisen 
osalta. Tutkimuskohteena on ollut erityisesti Saaristokatu, mutta samat 
seikat ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä myös muilla Vanhan Raahen 
asuinkaduilla.

Nykyinen voimassa oleva asemakaava on osoittanut tonteille paljon 
rakennusoikeutta, joka on vaikuttanut myös rakentamiseen pihojen puo-
lella.  Yhä 1930-luvun ilmakuvista on nähtävissä, että Saaristokadun alueella 
rakennuskanta on asettunut kortteleihin väljästi ja ilme on kaikkiaan hyvin 
vehreä. Ajan myötä osa kuisteista ovat muuttuneet varsinaisen pääraken-
nuksen laajennusosiksi. Laajennusosat voivat olla jo kadun varressa olevaa 
rakennusosaa suurempia ja tämä on haaste myös kadun puolella kaupunki-
kuvallisen eheyden, eli sen ilmeen ja luonteen säilymisen kannalta. 

Vanhoja rakennuksia korjatessa ja laajentaessa tulisi huomioida korkeus ja 
mittasuhteet, sekä ehdottomasti pyrkiä säilyttämään kaikki yhä olemassa 
olevat kapeat rakennuksen rungot sekä tähän asti säilynyt yksikerroksi-
suus, jotka ovat erityisen arvokkaita ja osin jo katoavia piirteitä Saaristo-
kadulla. Esitän luonnoksen Saaristokadun henkeen ja luonteeseen sopivien 
laajennuksien sijoittamisen osalta niillä tonteilla, joille on merkitty voimas-
sa olevaan asemakaavaan rakennusoikeutta.

Kuistien historiasta

Ensimmäisiä tiedettyjä oveneteisrakennelmia on savutuvan yhteyteen 
tehty pisteporstua, josta on kirjallinen lähde vuodelta 1656. Sitäkin on 
käytetty tuvan jatkeena ja lisätilana. Kuisti on puolestaan erityisesti katet-
tu oveneteisrakennelma. Se on kehittynyt askelkiven tai portaiden päälle 
tehdyn katteen yhteyteen jota kannattelevat pilarit. Avokuistit ovat olleet 

ELINA TURPEINEN

KUISTIT JA LAAJENNUKSET
SAARISTOKADULLA
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1900- LUVUN ALKUPUOLISKON TYYPILLINEN 
KOROTETTU JA LAAJENNETTU KUISTI

Kuva 4 ja 5 alaosa. 
Lyhyet ja leveät kuistit ovat harvinaisia ja vaalittavia. Erittäin sopiva kuisti-
tyyppi suojeltuun, kapearunkoiseen ja korotettuun, noin puolitoistakerrok-
siseen asuinrakennukseen.

1,5–2-kerroksinen asuinrakennus, jossa korkea ja leveä umpikuisti. 

Korkea, mutta päärakennuksen harjaa matalampi satulakatto, katon 
lappeesta jatkuva pulpettikatto tai kolmilappeinen aumakatto.  
 
Umpiovi useimmiten kadun suuntaisella ulkoseinän sivulla.  

Suorakulmainen kuistin pohjamuoto, syvyyttä leveämpi, mutta sy-
vyys ei enempää kuin puolet rakennuksen rungon syvyydestä.

Ikkunat oven yläpuolella ja sivuilla, mahdollisesti myös sivuseinillä tai 
toisella niistä.

Portaat voivat olla sisä- tai ulkopuolella. 

1900-LUVUN ALKUPUOLEN TYYPILLINEN KUISTI 
 
Kuvien 2 ja 3 purettavaksi merkityt osat ja valokuva 6. 
Pienet kuistit ovat jo harvinaisia ja ehdottomasti vaalittavia kuisteja! 
Tämä kuistityyppi sopii erinomaisesti suojeltuun, yksikerroksiseen 
kapearunkoiseen asuinrakennukseen.

Yksikerroksinen asuinrakennus, jossa yksikerroksinen ja matala um-
pikuisti, nelikulmainen pohjamuoto. Satulakate tai katon lappeesta 
jatkuva pulpettikatto, umpiovi usein ulkoseinän suuntaisella sivulla.  
 
Umpiovi useimmiten kadun suuntaisella ulkoseinän sivulla.   
 
Pieni, sulkeutunut ja kadunvarsirakennusta matalampi hahmo,  
alle räystäskorkeuden tai vähintään alle harjakorkeuden. 
 
Kapea, ei juuri tilaa ikkunoille oven sivuilla, ikkuna oven yläpuolella 
ja mahdollisesti kuistin sivuseinillä. Enintään noin puolet rakennuk-
sen rungon syvyydestä.

Portaat usein kuistin sisäpuolella, edessä askelkivi.

Vastaavia kuisteja voidaan olettaa kansatieteellisen tutkimuksen perusteel-
la olleen avokuistien ohella Saaristokadulla myös jo1800-luvun puolella.

LÄHTÖTILANNE, 

LYHYT JA KAPEA 

RUNKO

LÄHTÖTILANNE KOROTUS JA KUISTIN LAAJENNUS

KUISTIN  

LAAJENNUS  

PIDENTÄMÄLLÄ 

RUNGON  

PIDENTÄMINEN,  

KUISTIN LEVENNYS

Kuva 2. Laajennus 1940. Kuisti levenee ja nousee, oven päälle mahtuu ikkuna, sisäpuo-
liset portaat. Vanhat puretut rakennusosat vihreällä, uudet punaisella ja pysyvät osat 
mustalla. Ote rakennuslupapiirustuksista. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.

Kuva 4. Laajennus ja korotus tontin kulmassa ja kaksi erilaista kuistia. Lupapiirustukset, 
H. Grönlund 18.6.1913. Raahen kaupungin maistraatti.  

Kuva 5. Aksonometrinen havainnollistus ja esimerkkejä eri aikakausien tyypillisistä muu-
tosvaiheista. 

Kuva 3. Laajennus 1941. Kuisti levenee, oven molemmille sivuille ja ylle mahtuu ikkunat, 
porrasnousu ullakolle ja kuistin ulkopuoliset portaat. Vanhat puretut rakennusosat vihre-
ällä, uudet punaisella ja pysyvät osat hailakalla kynällä. Ote rakennuslupapiirustuksista. 
Raahen kaupungin rakennusvalvonta.
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Kuva 7. Tyypillinen korotus ja laajennus runkoa pidentämällä. Laajennus- ja korotuslupa-
piirustukset, Johan Nummela 2.7.1923. Raahen kaupungin maistraatti. 

Kuisteista laajennuksiin

Kadunvarsirakennuksen rungon jatkaminen esimerkiksi yhdellä huoneella 
on ollut tyypillinen tapa laajentaa asuinrakennusta 1900-luvun alkupuo-
liskolla, myös ennen korottamista ja sen yhteydessä, kuva 7. Vuoden 1986 
Vanhan Raahen oppaassa talonomistajille on tuotu esille jo mittasuhtei-
den merkitys (seuraavalla sivulla kuva 8), joka on yhä ajankohtaista. Tulee 
huomioida rakennuksen rungon ja katon mittasuhteet. Räystäskorkeuden 
pitäisi olla vähintään 2/3 tai puolet talon rungon syvyydestä (eli rakennuk-
sen leveys kadun linjasta lähtien tontille päin) räystäältä harjakorkeuteen.   
 
Sisävessojen ja kylpyhuoneiden yleistyttyä 1900-luvulla kuistin yhteyteen 
on muodostunut myös näille toiminnoille tila ja aiempi kuisti onkin näin 
kasvanut vielä lisää kehittyen entisestään laajennukseksi. Jos korotuksen 

myötä on syntynyt toinen asuinkerros, on kuistin yhteydessä silloin myös 
tilaa portaille yläkertaan. Sauna olisi yhä viisasta pitää perinteiseen puuta-
loasumisen tapaan piharakennuksissa, mutta kuisti on jo olemassa olevana 
laajennuksena luonteva paikka märkätiloille, jolloin alkuperäisiä rakennuso-
sia ei altistu yhtä helposti mahdollisille kosteusvaurioille. 

Leveä ja korkea kuisti poikkeaa alkuperäisen hahmon pienistä ja umpinai-
sista kuisteista jo mittasuhteiltaan merkittävästi, mutta tontilla sen sijoit-
tuminen rakennuksen keskelle on myös paremmin toimiva katunäkymän 
osalta; rungon syvyys näkyvältä osalta pysyy kapeana myös katukuvassa. 
Kapea kadunvarren rakennuksen runkosyvyys on mittasuhteiltaan myös 
hyvin herkkä tässä arvokkaassa ja vaalittavassa, eli kapeassa ja pienimitta-
kaavaisessa katutilassa.

 

Kuva 6. Saaristokadun pihoja ja kuisteja. Katinhäntä 1930-luvun alkupuoli. Valokuva Raahen kaupunginarkisto.
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Kuva 9. Vuosien 1971 ja 2020 Saaristokadun katujulkisivupiirrosten osien vertailua päällekkäin, sinisellä vuoden 1971 profiili ja harmaalla 2020 muutokset siihen verrrattaessa. 

Kuva 8. Uusien ja vanhojen talojen mittasuhteiden vertailua. Vanha Raahe talonomista-
jan opas1986, Raahen kaupungin kaavoitus. 

Laajentamisen eri suunnat

Korottamisen ja rungon pidentämisen jälkeen on Saaristokadun varrella 
ollut vielä ollut yksi suunta laajentaa eli pidemmälle tontille päin. 1980-lu-
vulla mittasuhteiden osalta uudisrakentamisessa on suosittu ja ohjeistettu 
silloin ajanmukaisempaa, leveämpää runkoleveyden rakentamista jonka 
myötä kerroskorkeudet ovat myös nousseet, jotta on voitu säilyttää räys-
täskorkeuden ja rungon mittasuhteiden yhteinäisyys.  
 
Vaikka korottaminen on ollut luonnollinen tapa laajentaa rakennuksia ylös-
päin 1900-luvun alkupuolella ja se on osa kerroksellista rakennushistoriaa, 
se ei kuitenkaan enää ole sopiva vaihtoehto kun halutaan vaalia ja säilyttää 
Saaristokadun autenttista ilmettä ja erityistä 1600-luvulta asti poikkeuksel-
lisesti säästynyttä katutilaa. 

1900-luvun alkupuolen valokuvissa katukuva on yhtenäinen, matala ja tiivis. 
Ero tämän päivän katunäkymään on kuitenkin merkittävä, vaikka seitse-
mänkymmentäluvun jälkeen ei ole tapahtunut voimakasta rakennusmasso-
jen korkeuden kasvua, kuva 9. 

Katulinjan tiiviyttä ja tonttien sekä rakennusten välien rajaamista aidoilla 
on käsitelty aiemminkin, mutta ei yhtä paljon nostettu esille rakennusten 
korkeuden ja rungon syvyyden merkitystä kaupunkikuvallisessa kokonai-
suudessa ja erityislaatuisen kulttuuryiympäristön eheyden säilymisessä. 

Vaikka räystäslinjojen ei tarvitse kohdata aivan tarkalleen samassa ko-
rossa (kuva 8), joka olisikin aika vaikeaa toteuttaa tyylikkäästi kaarevasti 
päihin laskevalla ja keskipaikkeilta nousevalla kadulla, näkyy selvä ero jo 
ullakkohuoneellisten rakennusten korkeudessa katunäkymää tarkastel-
lessa. Kadunvarren rakennusten korkeus onkin yhtä herkkä ominaisuus 
mittasuhteissa, kuten rakennusten runkosyvyyskin. Eri aikojen vallitsevien 
tyylien kautta on kuitenkin täysin ymmärrettävää, miksi 1980-luvulla 
räystäskorkeus on ollut huomion keskipisteessä kadun ilmeen vaalimisen 
suhteen, kun parina sitä edeltävänä vuosikymmenenä hurjaan suosioon on 
noussut erilaiset tasakattoratkaisut.

REIPONKATUKIRKKOKATUKAUPPAKATU

KAUPPAKATUKIRKKOKATU

KATUJULKISIVUPROFIILI SAARISTOKATU 
2. kaupunginosa, korttelit 6 ja 5

KATUJULKISIVUPROFIILI SAARISTOKATU 
1. kaupunginosa, korttelit 2 ja 3

RANTAKATU
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Kuva 10. Erilaisia runkosyvyyksiä, pohjamuotoja ja rakennuskorkeuksia vertailussa kadunvarren rakennuksien suhteen. Alarivissä vastaavat pohjamuodot pienennettynä vasemmalta oikealle kuten katunäkymän aksonometriassa alhaalta edestä vasemmalta ylös oikealle  
Harmaalla koko ajoradan leveys 6m. Keskimmäinen rakennus joka esimerkissä sama. 
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OSAN RAKENNUKSIEN RUNKOA PIDENNETTY JA KOROTETTU LISÄKSI KORKEAMPIA 1,5-2 KERROKSISIA RAKENNUKSIA  
ISOMMALLA RAKENNUSALALLA JA RUNKOSYVYYDELLÄ

EDELLISTÄ VIELÄ KORKEAMPIA RAKENNUKSIA JA  
LEVEÄMMÄLLÄ RUNKOSYVYYDELLÄ  

Havainnollistuksessa aksonometriassa eri runkosyvyyksiä, rakennuskor-
keuksia ja -aloja, kuva 10.   
 
Vasemmalla ensimmäisenä eri runkopituuksia ja korkeuksia joka vastaa 
1900-luvun alkupuolen tilannetta.  
 
Keskellä edelliseen verrattuna kasvaneita runkosyvyyksiä, joka toinen 
rakennus yhä kapearunkoinen.  
 
Oikealla vielä edellisestä pidemmälle kasvaneita rakennusaloja ja kor-
keuksia. Jokaisessa esimerkissä keskimmäinen talo on sama ja edustaa 
lyhyttä, 3 huoneista ja matalaa, korottamatonta rakennusta. 
 

 
 

Metrimääräisinä jo pienet muutokset, esimerkiksi 2 metrin lisäys, rungon 
syvyyden mitassa, eli rakennuksen leveydessä katulinjasta lähtien, näkyvät 
poikkeamina ja historiallisesta luonteesta selkeästi erottuvina katukuvassa.  
Saaristokadun vanhan rakennuskannan rungon tyypillinen syvyys on kapea, 
noin 5–6 metriä.  
 
Saman kuvan eri vaiheiden välillä voi vertailla, miten kadulle epäluonte-
van syvän runkosyvyyden lisäksi L-muotoisia massoja tarkastellessa voi 
huomata, että yhtenäisenä jatkuva rakennuksen päädyn ja laajennusosan 
seinäpinta ei istu kadun henkeen luontevasti.  Tämä on havaittaessa myös 
inventoinnin valokuva-aineistossa. Kuten myös sen, että kapea runkosy-
vyys rakennuksen lyhyissä päädyissä on luontevimmann näköinen ilman 
aukotusta, eli ikkunoita asuinkerroksessa; joka taas voi olla hankala toteut-
taa isomman rakennusalan kasvaneessa runkosyvyydessä samalla täyttäen 
vaatimukset asuinhuoneiden ikkunoiden vähimmäispinta-alasta.  

Voimakkaasti neliömäinen rakennuksen jalanjälki ja erityisesti yhtä kerros-
ta korkeampana alkaa muistuttaa mittasuhteiltaan enemmän jälleenraken-
nuskauden talojen hahmoa, eikä se ole luonteva asuinrakennuksen ilme 
Vanhan Raahen historiallisessa katukuvassa.  
 
Kapeille ja pitkille tonteille on myös muodostunut rakennuksia, jotka ovat 
melkein tontin koko leveyden peittäviä. Tämä vie yhä etäämmäs Saaristo-
kadun väljästä ja vehreästä luonteesta joka näkyy vielä 1930-luvun ilmaku-
vissa. 
 
Rakennusosien korkeuden ero saman tontin sisällä on myös merkittävässä 
osassa tätä mittasuhteiden kokonaisuutta. 1930-luvun ilmakuvista näkyy 
selvästi, miten rakennusmassat laskevat kadulta tontille päin, talousraken-
nusten ollessa selvästi kadun varren rakennuksia matalampia. Tämä hierar-
kia korkeuksissa on erittäin tärkeää säilyttää jatkossakin.
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Kuva 13. Kulmatontin laajennusosa 1918. Raahen maistraatin arkisto.Kuva 12. Pseudovinkkeli Reiponkadun kulmassa. Valokuva Hanna Turtinen 2020.Kuva 11. Kauppakadun kulman pseudovinkkeliportaali. Valokuva Elina Turpeinen 2020.

yksityiskohtien osalta. Saaristokadun ja Kauppakadun kulmassa vanhan ja 
uudisosan yhteydessä oleva sisäänveto antaa pilastereille ja pseudovink-
kelikulmalle tilaa. Samalla tavalla voidaan muotoilla ja käsitellä luontevasti 
laajennusosaa pihan puolella joka liittyy kadunvarren päärakennukseen.   
 
Kulmatontilla sisäkulmaa on suljettu jo vuonna 1918 kahdella kohtaaval-
la kuistilla (kuva 13) ja samaa mallia voi hyödyntää nytkin laajennuksissa. 
Laajennuksen ja kuistin sijoittuessa päädystä sisennetysti saadaan aikaan 
rungon päätyihin rakentamaton ”suoja-alue”, joka mahdollistaa kapean 
rungon erottumisen ja saumattoman liittymisen katunäkymään.  
 
Kuvissa 14 ja 15 havainnollistettuna kapeaan rakennuksen runkoon liitty-
viä kuisteja ja laajennuksia. Kadun puolelta mittasuhteet säilyvät eheänä 
kokonaisuutena, vaikka korkeudessa olisikin pientä vaihtelua. 

Ehdotus rakennusoikeuden käyttämisestä täydennys- 

ja laajennusrakentamisessa 
 
Ehdotus (kuva 16) on laadittu kuva-aineistojen analyysien ja niistä tehtyjen 
edellisten havaintojen pohjalta. Samassa rakeisuuskartassa ehdotuksen 
kanssa on esitetty myös väreillä nykyisiä rakennusten korkeuksia ja niiden 
rakennusajankohtaa. Voi huomata, että kaikkein matalin ja vanhin, lyhytrun-
koinen rakennuskanta on jo nyt hyvin uhatussa asemassa. Jos Saaristoka-
dun rakennuskannan korkeudet kasvavat vielä tästä, se on merkittävä uhka 
historiallisesti arvokkaalle 1600-luvun katutilan mittasuhteille. Näin ollen 
nykyistä voimassa olevaan kaksikerroksista rakennusoikeutta tulisi tar-
kastella hyvin kriittisesti samalla, kun tonttien täyteen rakentamista tulisi 
myös välttää. Talousrakennuksien sopusuhtaisia korkeuksia ja sijoittelua 
tonteilla olisi hyvä tutkia myös tätä ehdotusta yksityiskohtaisemmin.

Kauppakadun kulmassa komeat pseudovinkkelikulmaiset talot porttiaihee-
na auttavat ratkaisemaan rakennusmassojen korkeuserojen suhteen myös 
laajennuksissa, kuva 11. Esimerkiksi rungon ja laajennuksen katkaiseminen 
päärakennuksen puolella pilasterilla ja pienikin sisäänveto laajennuksen 
osalla rungon päädyn tasasta tuo mittasuhteisiin ja kokonaishahmoon 
rytmiä ja korostaa niiden välistä hierarkiaa, kuva 12. 

Rakennusalan sijainti tontilla

Kadunvarren päärakennus saa aina kohota hieman korkeammalle, do-
minanttina, kun talousrakennuksiin rinnastuvat umpiseinäiset osat ovat 
selvästi harjakorkeudeltaan matalampia ja toissijaisessa osassa myös 

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

Kuva 14. Esimerkki rakennusaloista katunäkymässä. Alarivissä vastaavat pohjamuodot 
pienennettynä vasemmalta oikealle, kuten katunäkymän aksonometriassa alhaalta 
edestä vasemmalta ylös oikealle. Harmaalla koko ajoradan leveys 6m.

Kuva 15. Rungon kapeuden säilyttäviä tapoja sijoittaa laajennus tai kuisti, rakentamaton suoja-alue sinisellä katkoviivalla Harmaalla koko ajoradan leveys 6m.
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1 1/2–2 KERROKSINEN

 

KAKSIKERROKSINEN TAI 

KORKEAMPI

On myös huomioitavaa, että asumisen tavat ovat taas muuttuneet, ehkä 
Saaristokadun historiaa kunnioittavampaan suuntaan; isoista oma-kotita-
loista pienemmäksi, joka osaltaan puoltaa jatkossakin kapeaa ja matalaa 
rakentamista Saaristokadulla.

Inventoinnissa ei ole tutkittu pihoja ja niiden kasvillisuutta, eli rakennus-
massojen sijoittelua onkin harkittu lähinnä vain mittasuhteiden osalta ja  
historiallisen kaupunkikuvallisen ilmeen säilyttäen tai sitä edistäen. Vanha 
puusto ja alueelle tyypillinen ja perinteinen pihakasvillisuus tulisi huomioi-
da vielä erikseen lisärakentamista harkittaessa. 
 
Inventoinnissa ja kuva-aineiston analyysissa on perehdytty erityisesti 
Saaristokadun varren rakennuksiin ja tontteihin. Samat, esimerkiksi pseu-
dovinkkelikulman periaatteet ja soveltaminen eivät ole ideaaleja suoraan 
korttelin sisäosien laajennusrakentamisen suhteen ja se olisi hyvä tutki-
muksen aihe. Saaristokadun varren kortteleiden luonne on historiallisesti 
ollut väljempi ja vehreämpi (kuva 1), kuin esimerkiksi lähempänä Pekkato-
ria, jossa rakennukset ovat myös korkeampia. On erittäin toivottavaa, että 
tätä erityistä Saaristokadun henkeä voitaisiin harkiten vaalia myös tulevai-
suudessa. 

Olisiko joissakin nykyajan ratkaisuissa myös sovellettavaa Saaristokadulle? 
Onko aitasta etätyöhuoneeksi? Tai voisiko esimerkiski liikkuva pientalo-
asuminen olla tutkimuksen kohteena, jolloin väljemmille tonteille voisi saa-
da nykyajan syytinkiläisiä ja vuokralaisia ilman pysyviä kiinteitä rakenteita? 
Minkälainen olisi nykyaikainen siirrettävä puutalo joka sopii myös histo-
riallisesti arvokkaalle alueelle? Työskentelyn ja asumisen yhdistäminen on 
muuttunut monilla nopeasti kuluvana vuonna, ehkä uudet etätyöskentely-
tavat mahdollistavat useammalle työn ja elämisen lähellä merta ja luontoa. 
 
LÄHTEET 

Korhonen, Teppo. Kuisti: Kansatieteellinen Tutkimus - The Porch: An Ethnological Study. 
Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1991

Korjauskortisto Kuistin korjaus, Museovirasto, 2000 Saatavilla verkossa: 
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/korjausko-
rtti-10.pdf

 Lilius, Henrik, Tove Riska, ja Eddy Hawkins. Suomalainen Puukaupunki: Trästaden I Fin-
land - The Finnish Wooden Town. Rungsted Kyst; Hfors: Anders Nyborg a/s : Akateem-
inen kirjakauppa, distr, 1985

Raahen kaupungin rakennusvalvonnan lupakuvat, maistraatin arkisto, kaavoituksen   
aineistot ja kaupunginarkiston valokuvat.

Kuva 16. Ehdotus tontin rakennusalan käyttämisestä ja olemassa olevan rakennuskan-
nan korkeus ja arvio rakentamisen ajankohdasta. Vaalean harmaalla voimassa olevan 
asemakaavan mahdollistama rakennusalue.
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Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 2020
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JENNI SAARIKOSKI

PIHAPIIRIEN KASVILLISUUDEN HOITO

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 1JENNI SAARIKOSKI

PIHAPIIRIEN KASVILLISUUDEN HOITO

Kasvillisuus vaikuttaa huomattavasti kaupunkikuvaan ja historiallisessa ym-
päristössä autenttisuuden vaikutelmaan. Raahen vanhan kaupungin alueella 
kasvillisuus painottuu kortteleiden sisäpihoille. Kurkistus rakennusten 
lomista pihoille osoittaakin niiden runsaan ja rehevän vehreyden, joka 
rikastuttaa myös kadulla kulkevaa. Alue on lehtipuuvaltaista, minkä johdos-
ta näkymät vaihtelevat vuodenaikojen mukaan niin yksityisillä pihoilla kuin 
kadullakin.

Historiallisena miljöönä Vanhan Raahen kasvillisuudella on oma tarinan-
sa, merkityksensä ja arvonsa ja sitä tulisi vaalia rakennusten tavoin, jotta 
alueen kokonaisvaikutelma säilyisi ehyenä ja autenttisena. Tärkeää on sa-
malla  huomioida istutusten sijainnit rakennuksiin nähden, jotta kasvillisuus 
ei vaikuta rakennusosien kuntoon heikentävästi. Pihapiirin asianmukainen 
ylläpito sekä mittavien muutostoimenpiteiden välttäminen varmistavat 
historiallisen tunnelman säilymisen.

Eniten puutalokaupungin ilmettä muuttavat isokasvuiset puut, kuten 
vaahterat ja koivut, joista jälkimmäisiä alueella esiintyy runsaasti. Nämä 
lajit tuottavat myös paljon siemeniä, mikä lisää pihojen kasvillisuutta vuo-
sien saatossa. Ahtaissa tiloissa kasvaessaan isot puut saattavat vaurioittaa 
rakennuksia. Ne myös vaikuttavat pihojen valo- ja kosteusolosuhteisiin. 
Myös uusien puiden istuttamiseen tulisi suhtautua harkiten. Asukkaiden 
olisi syytä huomata, että tiiviisti rakennetulla alueella puut vaikuttavat 
välittömän ympäristönsä lisäksi naapuripihojen olosuhteisiin, sekä kaupun-
kikuvaan.

Ohjeistuksen laatimisen aikana ei ole ollut käytössä  Raahen vanhasta 
kaupungista tehtyä pihainventointia tai kasvillisuuskartoitusta, vaan tukena 
on ollut Rauman vanhan kaupungin vastaavat aineistot.  Tieto pihapiirissä 
kasvavista perinnekasveista ja asukkaiden ymmärrys niiden historiallisesta 
kontekstista edesauttaisi kasvilajien säilymistä. Laaditut hoito-ohjeet ovat 
yleisluonteisia, puutalokaupungille soveltuvia ohjeistuksia. 

 
 
 

Jenni Saarikoski

Kuva 1. Pihapiirien vehreys rikastuttaa asuk-
kaiden lisäksi myös kadulla kulkevia. Kuva: 
Rosaliina Järvinen 2020.
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Istutusten hoito

Pihojen asianmukainen hoito varmistaa istutettujen ja kasvatettujen piir-
teiden ja kasvillisuustyyppien säilymisen. Elollinen kasvimateriaali lisääntyy 
ja uusiutuu itsestään kaiken aikaa. Yksivuotiset lajit uusiutuvat jopa vuo-
sittain. Spontaanin uudistumisen lisäksi kasvusto kaipaa toisinaan myös 
uusimista. Vain pitkäikäisimmät puut voivat saavuttaa kaupugin vanhimpien 
rakennusten iän, joten ajoittainen uudelleen istuttaminen on tarpeen. Toi-
saalta jotkin pensas- ja perennalajit ovat hyvin pitkäikäisiä ja voivat säilyä 
paikallaan vuosisatoja. Puutarhan tyylipiirteet ja kasvusto saadaan säily-
mään hyvin jatkuvalla hoidolla. Toisinaan myös perusteellisempi ’kohennus’ 
ja ’kunnostus’ voi olla tarpeen.

Näin pihan vanhat ja alkuperäiset ominaispiirteet saadaan säilytettyä, vaik-
ka niitä edustavat kasviyksilöt olisivatkin uusittuja. Esimerkiksi vanhan, elin-
kaarensa päähän tulleen puun korvaaminen samaa lajia edustavalla taimella 
on historiallisen tyylipiirteen säilyttävä teko. On hyvä huomioida, että 
Vanhassa kaupungissa on mahdollisesti paikallisiin olosuhteisiin sopeutu-
nut kasvikanta, joka maantieteellisellä sijainnillaan erottaa sen esimerkiksi 
muista Suomen historiallisista puukaupungeista tehden siitä ainutlaatuisen. Kuva 2. Rantakadun varren asuintalon piha-

piiri.  Kuva: Anni Saviaro 2020.
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Kasvillisuuden sijainti suhteessa rakennuksiin

Vanhan Raahen katukuva on perinteisesti puuton kasvillisuuden keskit-
tyessä pääosin pihoille ja puistoihin. Runsaasti siemeniä tuottavat puut 
kuten koivut leviävät kuitenkin herkästi niin sisäpihoilla kuin pihapiirien 
ulkopuolellekin. Taimia olisi suotavaa karsia ennen kuin ne kasvavat, jolloin 
niiden hävittäminenkin on helpompaa.

Kasvillisuus voi hallitsemattomana peittää näkymiä tai vaikuttaa puura-
kenteiden kestävyyteen heikentävästi. Istutusten, kuten puiden, pensaiden 
ja kukkapenkkien liian läheinen sijainti rakennukseen aiheuttaa jatkuvaa 
kosteusaltistumista. Olisikin hyvä varmistaa, ettei kasvillisuus ole kiinni 
seinäpinnassa vaurioittamassa sen pintakäsittelyä ja vaarantamassa sen 
kestävyyttä. Lisäksi liian lähellä kasvavan puun suuriksi kasvaneet juuret 
tuhoavat rakennusten perustuksia, mitä on työlästä korjata jälkikäteen.

Kuva 2. Pihapiirien runsaat istutukset ovat 
leimallisia vanhoille puutalokaupungeille. 
Kuva: Rosaliina Järvinen 2020.

Kuvat 3 ja 4. Puiden taimia kasvaa kiinni 
julkisivupinnassa Brahenkadulla ja Reiponka-
dulla. Kuvat: Jenni Saarikoski 2020.
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Kuva 6 (oik). Luonnontilaisilla pihoilla al-
kuperäisiä kasvilajeja on todennäköisesti 
runsaasti. Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 
2020.

Maaperä

Jotta Vanhan Raahen pihojen alkuperäisyyttä ja ominaispiirteitä saadaan 
suojeltua ja vaalittua, kasvien sijainnin ja hoidon ohella huomiota on syytä 
kiinnittää myös maaperään. Vanhoille kasvullisille pinnoille ja istutusalueille 
on kehittynyt erityinen maaperäeliöstö, joka voi historiallisessa kaupun-
kiluonnossa olla hyvinkin rikas ja monipuolinen. Myös eliölajiston voidaan 
siis nähdä olevan osa konkreettista säilynyttä kulttuuriperintöä.

Kaupunkipihojen maaperä ja etenkin vanhojen puutarhojen kasvualusta on 
vuosisatojen kehityksen tulosta. Sen elolliset prosessit ovat vakiintuneet 
ja monimuotoiset, mistä syystä maan muokkaaminen tulee tehdä harkiten. 
Kerran perusteellisesti muokattua maa-ainesta ei voida enää myöhemmin 
palauttaa entiselleen ja myös alkuperäisiä kasvilajeja saatetaan menettää 
muutostöiden myötä. 

Kuva 5. Puu- ja pensaslajien kirjo vanhan 
kaupungin pihapiireissä on laaja. Kuva: Anni 
Saviaro 2020.
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Lukuvinkkejä
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Lähteet

Raportti Vanhan Rauman pihakasvien kartoituksesta kesällä 2017. https://
www.rauma.fi/wp-content/uploads/2018/03/Vanhan-Rauman-pihakas-
vein-kartoitus-1.pdf 
 
Vanha Rauma: Säilyttämisestä ja tekemisestä. https://www.vanharauma.fi/
wp-content/uploads/sites/16/2018/06/Vanha-Rauma-sailyttamisesta-ja-te-
kemisesta-20.6.2018-PDF-versio.pdf

Vanhan Rauman pihat, pihainventointi 2017: Kehitys talouspihoista ja kasvi-
maista asuinpihoiksi ja pihapuutarhoiksi. https://www.rauma.fi/wp-content/
uploads/2018/03/Vanhan-Rauman-pihat-Pihojen-inventointi-2017.pdf

Kuva 7. Pihapiirien runsaat istutukset ovat 
leimallisia vanhoille puutalokaupungeille.  
Kuva: Rosaliina Järvinen 2020. 

<Takaisin
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Kuva: Hanna Turtinen 2020



295295451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020 TUUKKA PUSSINEN
RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 1           TUUKKA PUSSINEN

Kuvat 2,10. Rosaliina Järvinen 2020     Kuva 5.  Google 2009 
Kuva 9.  Anu Syrjäpalo 2014      Loput kuvat.  Tuukka Pussinen 2020

1. 2.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

Vesikattojen huolto-ohje 
Vanha Raahe Tuukka Pussinen

Vanhassa Raahessa on käytetty kolmea kattotyyppiä: huopakattoa, 
peltistä konesaumakattoa ja tiilikattoa. Huopakatto on ollut yleisin 
työväen asuinrakennuksissa ja piharakennuksissa. Pelti- ja tiilikattoja on 
tehty arvokkaampiin rakennuksiin, esimerkiksi julkisiin rakennuksiin ja 
varakkaiden ihmisten koteihin. Tässä huolto-ohjeessa nostetaan esiin 
historiallisten rakennusten kunnostamisessa huomioitavia seikkoja, 
joita tulee pohtia ja suunnitella ennen korjaushankkeeseen ryhtymistä. 
Historiallisesti merkittävän rakennuksen ulkonäkö tulee säilyttää, vaikka 
sen korjauksessa sovellettaisiin nykyaikaisia menetelmiä. Esimerkiksi 
yhteen rakennettujen talojen ja laajennusten keskenään erilaiset 
kattokulmat ovat historiaa säteileviä oikkuja, jotka kertovat talkootöistä, 
joita ei sen kummemmin ole suunniteltu. Vanhan Raahen tapauksessa 
katemateriaaleja on vaihdettu paljon. Monessa alun perin vaatimattomassa 
työväen asumuksessa on huopakaton tilalla nykyisin pelti- tai tiilikatto. 
Tämän huolto-ohjeen tärkein tehtävä on herättää ajatuksia ja mielenkiinto 
historian vaalimista kohtaan. Ohje sisältää myös rautalankamallit eri 
katetyyppien rakentamisesta ja katon oikaisusta. Vanhoille rakennuksille 
ei ole yleispätevää korjaustapaa.Vanha rakennus on yksilö, niin tulee sen 
korjaussuunnitemankin olla. Rakennuksen arvolle sopivasta korjauksesta 
saa neuvoja rakennusvalvonnasta.
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Kuva 12 ja 13. Tuukka Pussinen 2020 
Kuva 14. Annika Taipale 2020 
Kuva 15. Rosaliina Järvinen 2020 
Kuva 16. Piippu, jalkaränni, suppilo, vanhan mallinen 
syöksytorvi ja sen kiinnike. Rauman kaupunki 2018.

Kuva 17 ja 18. Kuvia jalkarännistä. Katemateriaalina on maalattu sinkkipelti 
Tuukka Pussinen 2020.

12. 13.

14.

15.

Piiput

Vanhat savupiiput on tehty tiilistä. Tiilipiippujen näkyviä osia vaivaa 
rapautuminen, tiilien lohkeilu ja saumauksen kariseminen. Tämä on 
normaalia piipun ikääntymisprosessissa. Pahasti rapautunut piippu on 
paloturvallisuusriski. Huonokuntoisia piippuja on kattoremonttien 
yhteydessä monesti pellitetty tai rapattu. Pellittämisellä ostetaan 
vanhalle piipulle hieman lisäaikaa ja julkisivukuvaan tulee aikakauteen 
kuulumaton lisäosa. Niinpä kattoremontin yhteydessä olisi perusteltua 
muurata mahdollisesti huonokuntoinen piippu uudestaan ja jättää pellitys 
tekemättä. Piipunhatun lisääminen vanhaan tiilipiippuun on perusteltua.  
Se pitää piippua kuivana, etenkin silloin kun tulisijaa ei käytetä.

Vesikattovarusteet

Vanhan Raahen tapauksessa, varsinkin vaatimattomilla työväenalueilla 
kuten Reiponkadulla, vesikattovarusteita ei ole ollut ollenkaan. 
Yleisenä katemateriaalina on ollut huopa sen edullisen hinnan takia. 
Konesaumakatollisten rakennuksiin on usein liitetty vesikattovarusteet. 
Räystäälle tehtävät jalkarännit ovat perinteinen ja oikea valinta 
historialliseen rakennukseen. Jalkaränni korvaa nykyaikaiset 
sadevesikourut ja toimii myös lumiesteenä. Jalkaränni ohjaa sadevedet 
lappeen alanurkille suppiloihin, joiden perässä on pyöreät syöksyputket. 
Mitä arvokkaampaa rakennusta tarkastellaan, sitä koristeellisempia 
suppilot ovat. Jos kattolape on leveä, voi sillä olla kaksikin jalkaränniä ja 
yksi syöksyputki keskellä julkisivua. Syöksyputkia varten seiniin on lyöty 
puolikaaren muotoiset kiinnikkeet. Puolikaaren päissä on koukut, joiden 
väliin sidotaan rautalankaa, joka pitää syöksytorven paikoillaan.

Piiput Vesikattovarusteet



297297451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020 TUUKKA PUSSINEN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 3           TUUKKA PUSSINEN

Työn aikainen suojaus

Vanhan katon purkamisen jälkeen auki oleva katto on syytä suojata. Paras 
ja halvin konsti tähän on pressut. Pressujen kiinnityksessä käytetään 
ilmastointiteippiä, nauloja ja lautoja, jotka naulataan tai ruuvataan 
pressujen päälle, kohtisuoraan harjaa päin. Laudat estävät tuulipussin 
syntymisen ja suojauksen irti repeämisen. Pressut limitetään veden 
valumissuunnan mukaan eli räystäällä oleva pressu jää alimmaksi ja harjalla 
oleva päällimmäiseksi. Hyvin tehty pressutus on nopea aukaista työtä 
aloitettaessa ja sulkea töiden loppuessa tai sään muututtua.

Myös maassa olevat rakennusmateriaalit on suojattava niin hyvin kuin 
mahdollista. Sahatavara pinotaan korokkeiden, esimerkiksi puupöllien 
tai siirtolavojen päälle niin, että rakennusmateriaalit eivät koske maahan. 
Kun sahatavarat on pinottu, pino peitetään ympäriinsä pressulla. 
Pressunhelmojen ja kasan päälle nostellaan painoja, jottei tuuli vie 
suojausta mennessään. Ihannepaikka sahatavaran tilapäissäilömiselle 
on tyhjä autokatos. Kattoremonttia tehdessä kannattaa tehdä maassa 
kaikki niin valmiiksi kuin pystyy, koska kaltevalla katolla työskentely on 
huomattavasti hankalampaa kuin tasaisella maalla. Esimerkiksi sahatavaran 
ja huopakaistat voi katkoa oikeisiin mittoihin maassa. 

Kuva 19. Oikaistu räystäs ja nykyaikainen aluskate. Kuva: Mika Leminen 2020. 
Kuva 20. Kattolappeen oikaisu, kiilausvaihe. Kuva: Mika Leminen 2020.

19.

20.

Katon oikaisu

Mutkalle painuneita kattolappeita voidaan oikaista. Kattoremontin 
yhteydessä korjataan mahdolliset virheet alakattorakenteissa ja heikkoja 
rakenteita vahvistetaan. Oikaisuun ryhtyminen kannattaa kuitenkin harkita 
tarkkaan. Häviääkö osa rakennuksen historiasta suoran katon myötä? 
Vanha rakennus voi olla kokonaan kallellaan tai seinät vinossa eri suuntiin. 
Tällaisessa rakennuksessa luotisuora katto näyttäisi luonnottomalta. Jos 
koko katto oikaistaan, se kasvattaa katteen korkeutta vähintään 10cm, 
mikä vääristää vanhan rakennuksen mittasuhteita. Normaali käytäntö 
on, että kattopohja oikaistaan laittamalla uudet kattoruoteet vanhojen 
ruoteiden päälle. Katto saadaan suoraksi laittamalla kiiloja vanhojen ja 
uusien kattoruoteiden väliin. Historialliselle rakennukselle näin ei saisi 
tehdä, koska katto nousee niin paljon, että rakennuksen ilme muuttuu. 
Jos vanhan rakennuksen aluskattorakennetta täytyy vahvistaa tai oikaista, 
pitäisi vanhat ruoteet purkaa ja tehdä kiilaus kattotuolien ja ruoteiden 
välistä tai oikaista notkahtaneet aluskattorakenteet. Mitä vähemmän katon 
poikkileikkauksen korkeus kasvaa, sitä vähemmän joudutaan kiilaamaan. 

Oikaisun pääperiaatteet 

Tässä kappleessa kuvailtuja toimintamalleja voi soveltaa historiallisen 
rakennuksen saneerauksessa. Aluksi katto tarkastetaan silmämääräiseti, 
katsotaan räystäät, harjalinjat ja lappeet. Parhaiten poikkeamat erottuvat 
tähystämällä katteen kulmakohdista. Nurkat tarkistetaan roikkumisen 
varalta. Räystäät ja jiirit on yleensä tehty liian kevyesti ja ne antavat reilusti 
periksi niiden päällä kävellessä. Ne joudutaan lähes aina vahvistamaan. Kun 
vanha kate on purettu, katto katsotaan suoraksi langalla. Lappeen nurkkiin 
lyödään naulat, joiden välille pingoitetaan kaksi lankaa. Kaksi lankaa 
muodostavat ristin. Narua kiilataan naulojen juuresta ylös sen verran, 
että se on koko pituudeltaan irti kattoruoteista. Joka nurkalta kiilataan 
saman verran, jotta katosta saadaan suora. Kun lanka on katon kanssa 
tasan, sitä kiilataan vielä puoli senttiä ylöspin. Kiilat isketään tähän kiinni. 
Tämän jälkeen lanka laitetaan pystyyn kiilojen välille räystäältä harjalle, 
molemmissa lappeen päädyissä erikseen.  Reunimmaiset pystyjuoksut 
kiilataan joka ruoteen kohdalta pystylangan mukaan. Kiilauksen jälkeen 
reunimmaiset pystyjuoksut ovat paikoillaan samassa tasossa. Tämän jälkeen 
pystyjuoksujen välille pingoitetaan ohjurilangat vaakaan 600-800mm jaolla 
riippuen katon jyrkkyydestä. Loput lappeen pystyjuoksut kiilataan näiden 
ohjurilankojen mukaan päädyissä olevien pystyjuoksujen kanssa samaan 
tasoon. Kun kaikki pystyjuoksut on kiinnitetty, lyödään niiden päälle ristiin 
koolaus vaakaan. Nyt katon alusrakenteet ovat suorassa ja lopullisen 
katteen voi asentaa. Kuvaillulla menetelmällä päästään yhden senttimetrin 
toleranssiin, joka muodostuu pitkällä lapepinnalla niin pieneksi, ettei 
ihmissilmällä heittoa erota.

Katon oikaisu
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Kolmiorimakatto

Kolmiorimakatto on vanhin Suomessa käytetty huopakattotyyppi. 
Tämä johtuu siitä, ettei siihen tarvitse liiman kaltaisia kiinnitystahnoja. 
Huopakatoissa käytettävät bitumiliimat on keksitty monta kymmentä 
vuotta myöhemmin. Kolmiorimakaton kaltevuus on oltava 1:3 tai 
jyrkempi. Katon rimoituksella pyritään symmetriseen lopputulokseen. 
Nyrkkisääntönä rimojen väliin jätetään 680mm keskeltä keskelle mitattuna. 
Kolmiorimojen pituus on noin -60cm lappeen mitasta. Keskikohta, jonka 
mukaan työ aloitetaan, merkataan harjalle ja räystäälle, jolloin asennus 
lähtee etenemään suoralinjaisesti. Rimojen jakaminen aloitetaan keskeltä 
kattoa, joko rimalla tai huopakaistan keskikohdalla. Näin molemmille 
päätyräystäille jää yhtä leveät huopakaistat. Kolmiorimojen päät viistetään 
ala- ja yläpäästään 20 senttimetrin matkalta niin, että riman liittyminen 
tasaiseen katepintaan olisi mahdollisimman sulava. Viisteet on nopein 
tehdä maassa pöytäsirkkelillä. Perinteisesti viisteet on veistetty kirveellä.  
Jos riman pituus ei riitä ja sitä joudutaan jatkamaan, liitoskohtaan ei saa 
jäädä porrastusta. Mahdollisesti erikokoisten rimojen liitoskohta tasataan 
höyläämällä tai kirveellä vuolemalla. Huopakaistat ja rimat kannattaa tehdä 
valmiiksi maassa, jotta katolla ei tarvitse tehdä kuin itse asennus.

Kun huopakatot kehittyivät, alettiin kaikki huopakatot tehdä tuplahuovalla. 
Kolmirimakatossakin alettiin rimat lyömään alushuovan päälle. Tällöin 
kolmiorima jäi kauttaaltaan huovan ympäröimäksi, mikä alkoi lahottaa 
rimaa. Nykyisin on palattu perinteiseen ja toimivaan malliin, jossa rimat 
lyödään suoraan puisen aluslaudoituksen päälle. Alushuopa laitetaan 
vain jiireihin.  Vanhoissa rakennuksissa vesikatto voi olla historiallisesti 
kerrostunut. Kolmiorimakatto voi olla pärekaton päällä ja aluslaudoituksen 
sijaan pärekaton päällä on rakennuslevyjä. Huovat limitetään niin, että 
vesi valuu aina limityksen yli alaspäin. Tällöin vesi ei pääse valumaan 
huopien liitoskohdasta ullakolle. Eli räystäällä oleva huopakaista on 
alimmaisena ja harjan huopakaista ylimmäisenä. Huopakaistat kiinnitetään 
aluslaudoitukseen yläpäästään naulaamalla, alapäät liimataan alempien 
huopakaistojen päälle. Naulaus jätetään näkyviin vain kolmiorimojen 
kyljissä ja räystäillä. Huopa täytyy naulata kolmiorimaan tarpeeksi ylös, 

jotta pohjaan painetulle kulmaukselle jää elämisvara. Jos naulat ovat 
alhaalla lähellä taitosta, lämpöliike repii naulojen juureen reikiä ja katto 
alkaa vuotaa. Oikea naulauskohta on riman kyljen keskilinja. Muut naulat 
jäävät ylemmän huovan alle piiloon.

Ensimmäisenä asennetaan räystäskaista lappeen leveyden suuntaisesti 
vaakaan. Sen yläreuna jää noin 65cm räystään reunasta. Kolmiorima 
asennetaan kohtisuoraan harjaa ja räystästä päin. Se limitetään 15cm 
räystäskaistan päälle ja jätetään 15cm vajaaksi harjalta. Kolmiorimojen 
pituus on karkeasti lappeenmitta miinus 60cm.  Valtaosalla lapetta eli 
kolmiorimojen kohdalla huopakaistat asennetaan pystyyn. Pystykaistat 
asennetaan rimojen väliin. Niitä ei vedetä kolmioriman harjan yli, 
pystykaistat katkaistaan loppumaan kolmioriman harjalle. Kun molemmin 
puolin rimaa on asennettu pystykaistat, kolmioriman päälle asennetaan 
120mm leveä rimakaista, joka peittää kolmioriman harjalle jäävän 
pystykaistojen liitoksen alleen. Rimakaista kiinnitetään rimaan naulaamalla. 
Ennen kuin rimakaista naulataan, sen alle nouseva pystykaistan reuna 
painetaan aivan kolmioriman ja aluskatteen kulmaan kiinni. Tämä 
onnistuu esimerkiksi asettamalla laudan pätkä kulmaukseen ja polkemalla 
sen päälle. Kylmällä ilmalla pohjaan painettu taitos nousee ylös ja 
kiristyy. Rimakaistojen alapään kiinnitys on kehittynyt vuosien saatossa.  
Varhaisimmissa rimakatoissa rimakaistan alapää vain naulattiin suoraan 
räystäslappeeseen, mikä aina lopulta synnytti vuotopaikan. Seuraavassa 
versiossa huopakaistan pää kiinnitettiin kuumaa pikeä käyttäen 
räystäshuopaan. Nykyisin rimakaistojen alapäät kiinnitetään liimalla. 
Nykyaikainen vaihtoehto ei muuta katon ulkonäköä ja pitää parhaiten 
vettä. Siksi se on suositeltavin. Rimakaistojen liimattavien alapäiden 
pituudella voi vaikuttaa kattodetaljikkaan. Katon harjalle tuleva harjakaista 
asennetaan vaakaan. Se naulataan kiinni vain päätyräystäisiin, muualta se 
liimataan kiinni kattoon. Pystykaistojen alapäät kiinnitetään räystäskaistaan 
myös liimalla. Pysty- ja rimakaistojen jälkeen harjalle asennetaan 50cm 
leveä harjakaista, joka ulottuu kolmiorimojen yläpäiden yli noin 25cm 
päähän harjasta molemmilla lappeilla. 

Kuva 22. Rimakatto Kuva:  Rosaliina Järvinen 2020.

Huopakate

Huopakate vaatii aina aluskatteeksi täyslaudoituksen. Tasaisimman ja 
suorimman lopputuloksen saa raakaponttilaudasta. Laudoituksen reunat 
pyöristetään joka räystäältä ja kaikista paikoista, joissa huopaan joudutaan 
tekemään tiukkoja taitoksia. Terävät kulmat voivat aiheuttaa huopaan 
repeämän. Pyöristykset on helppo tehdä maassa sirkkelillä tai paikallaan 
höylällä tai pyörösahalla. Nykypäivänä valmiissa huopakatossa on kaksi 
huopakerrosta. Ensiksi asennetaan pehmeämpipintainen alushuopa, jonka 
päälle laitetaan varsinainen kulutuspintainen huopa. Yksi huopakerros 
on vajaa neljä milliä paksu. Neljän millin kasvu katon poikkileikkauksessa 
ei muuta rakennuksen ilmettä. Tuplahuovan voi asentaa historiallisesti 
merkittävään rakennukseen. Tuplahuopa parantaa katon vesitiiviyttä, joten 
sen asentaminen on järkevää.

Huopakattoa ei asenneta sateella. Sen lämpöliikkeet ovat suuret. 
Liian kuumalla kelillä ja tiukalle asennettu huopa irtoaa räystäältä 
kylmäkutistumisen takia, kun keli viilenee. Tumma huopa imee itseensä 
lämpöä helposti ja kuumalla kelillä suorassa auringonpaisteessa huopa 
pehmenee. Tällöin se ei kestä astumista vaan huopaan jää kengänjälkiä 
ja kuulutuspinnan sirote paljastaa bitumin altaan. Kylmällä kelillä huopa 
on taas niin jäykkää, että se halkeilee taitettaessa. Ihanne asennuskeli 
olisi sateeton ja pilvinen +18 astetta lämmin päivä. Lämpöliikkeiden takia 
huovalle on jätettävä kutistumisvaraa. Mitä kuumemmalla kelillä huopa 
asennetaan, sitä enemmän kutistumisvaraa jätetään. Kutistumisvara 
räystäälle jätetään työntämällä huopaa aluskatteesta irti pari milliä ennen 
naulausta. Huopa jää pussille, joka katoaa kylmällä kelillä näkyvistä. 
Oikeanlaisten naulojen valinta kasvattaa huopakaton ikää. Huovan 
lämpöliike aiheuttaa pumppaavaa painetta naulaan. Pitkällä naulalla 
on suurempi kitkavoima pumppausliikkeen vastustamiseksi. Siksi on 
hyvä käyttää niin pitkiä nauloja kuin mahdollista. Jos naulan kanta 
pääsee nousemaan, syntyy sen alle vuotokohta. Räystään syrjässä ja 
kolmiorimojen asennuksessa naulan ihannemitta on 38mm.

Huopakatto vaatii säännöllistä huoltoa. Huopakaton karhea pinta kerää 
roskia, jotka pitävät katteen märkänä altaan. Kosteat paikat luovat 
kasvualustan sammalelle, joka puolestaan vaurioittaa kattoa. Ehkäisevä 
huoltotoimenpide on onneksi helppo. Huopakatto täytyy harjata kerran 
vuodessa. Paras ajankohta harjaukselle on syksyllä, sen jälkeen kun puut 
ovat tiputtaneet lehtensä. Harjauksen aikana tulee tarkastettua katteen 
yleiskunnon ja piipunjuuret.

Kuva 23. Pystykaistan asennus. Kuva: Kerabit 2018.

Kuva 21. Rimakaistan asennus. 
Kuva: Kerabit 2018.

Huopakate
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Jotta korjauspalan ylä- ja alapää saadaan tiiviiksi, tehdään niihinkin tuplatut 
saumat, mutta vaakaan. Tuplasauma taitetaan aina kohti räystästä, näin vesi 
valuu sen yli. Korjauspalan on oltava samaa metallia kuin vanhan katon. 
Jos materiaali on eri, korroosio käy metalleista epäjalomman kimppuun. 
Ajan mittaan epäjalompaan metalliin syöpyy reikä ja katto alkaa vuotaa.  
Tämä on huomioitava kaikkien metallisten rakennusosien kanssa, jotka 
ovat kosketuksissa peltikatteeseen. Nykyaikaisissa pelleissä on lieviä 
taitoksia vahvistava pintaprofiili. Tällainen profiili ei ole korjauksessa 
hyväksyttävää. Vanhat konesaumakatot ovat sileää peltiä, joten sitä 
käytetään myös korjauksissa. Pellin pinnoitukseen on myös kiinnitettävä 
huomiota. Nykyisin kattopelleissä on muovipinnoite, joka ei kuulu 
vanhaan rakennukseen. Kun vanhaan kattoon tehdään uusia läpivientejä, 
ne tehdään RT-ohjeita soveltaen siten, että katon alkuperäinen ilme säilyy. 
Jos kate maalataan, se pitäisi tehdä graffitimaalilla, joka on perinteinen 
öljypohjainen maali. Nykyaikaisia vesikattovarusteita ei kannata suosia, 
jos tavoittelee rakennuksen historiaa kunnioittavaa lopputulosta. 
Sadevesikourujen ja lumiesteiden sijaan konesaumatulle peltikatolle 
ajanmukainen vaihtoehto on jalkaränni.  Jos kattovarusteita uusitaan, ne 
pitäisi tehdä alkuperäisen mallin mukaan, jotta katon alkuperäinen ilme 
säilyisi. Nykyaikaiset viranomaisvaatimukset pitää kuitenkin huomioida. 
Jos kattoremontti on suuri, piiloon jääviä nykyaikaisia konesaumakatteen 
parannuksia kannattaa harkita. Aluskate ja peltisaumojen väliin tuleva kitti 
lisäävät katon tiiviyttä, mutta eivät ole välttämättömiä.

Konesaumakaton työvaiheet

Konesaumatun peltikatteen rakenne on nykyisin seuraava. Kattotuolien 
ja aluslaudoituksen väliin asennetaan aluskate. Aluskate on paksua 
muovia. Se nidotaan kattotuoleihin kiinni. Aluskate jätetään hieman 
pussille, jotta siitä muodostuu kourumainen. Aluskate vedetään harjalta 
räystäälle asti vähintään 200mm julkisivuverhouksen yli. Jos aluskatetta 
joudutaan jatkamaan, jatkopala tuodaan vähintään 200mm harjalta 
tulevan aluskatteen alle ja sauma teipataan ilmastointiteipillä. Jos kate 
pääsee vuotamaan, vesi valuu sitä pitkin pois ullakkotilasta. Aluslaudoitus 
naulataan kattotuoleihin aluskatteen läpi. Aluksi kattotuolien suuntaisesti 
lyödään pystyrimat ja niiden päälle harvalaudoitus. Joka toinen lautaväli 
on tyhjä. Harjalle ja räystäälle tulee umpilaudoitus 300-500mm matkalle. 
Myös kaikki jiirinpohjat umpilaudoitetaan. Konesaumakatteen pellit 
ovat valmiiksi muotoon mankeloituja. Niiden molemmissa reunoissa on 
erilaiset pokkaukset, jotka käyvät toistensa päälle. Pokkauksista alempaan 
kiinnitetään peltiset klemmarit, jotka naulataan aluslaudoitukseen kiinni. 
Kun pelti on naulattu kiinni alakattorakenteeseen, levitetään kitti naulatun 
pokkauksen päälle. Seuraava pelti nostetaan kitatun pokkauksen päälle. 
Tämän jälkeen tapahtuu saumaus, jossa pellit taitetaan kaksi kertaa. 
Päällekkäisten pokkausten päälle saa pujotettua rissan, joka taittaa sauman 
koko lappeen matkalta. Kun sauma on taitettu kerran, se tuplataan eli 
taitetaan edellinen taitos toisen kerran ympäri. Tuplaustaitokselle on oma 
rissa. Harja, räystäät ja läpiviennit ovat aina käsityötä. Niiden liitokset 
taitellaan käsin nuijimalla peltiä erilaisia kulmarautoja vasten.

Kuva 24 ja 25. Vanhan raahen konesaumattuja peltikattoja.
Kuvat: Rosaliina Jörvinen 2020.

24.

25.

Konesaumattu peltikatto

Konesaumakatto on vakiintunut nimitys tuplasaumatulle peltikatolle. 
Konesaumattu peltikatto on yli sata vuotta vanha keksintö ja sen 
asennusperiaate ei ole tähän päivään mennessä juurikaan muuttunut. 
Konesaumakaton räystäät, harja, jiirit ja piiput ovat aina käsityötä, jonka 
takia tämä katevaihtoehto on vielä tänäkin päivänä kallis. Lappeen pitkät 
peltisaumat voi taitella käsin nuijimalla peltiä erilaisia kulmarautoja 
vasten. Ne voi saumata myös mekaanisilla rissoilla. Rissojen metallirullat 
taittavat sauman kiinni, kun rissaa työnnetään saumaa pitkin. Lappeen 
pystysaumoille on myös koneita, jotka ajavat itse jokaisen peltisauman 
läpi. Kaikilla kolmella menetelmällä lopputulos on sama ulkonäöllisesti 
ja teknisesti eli peltisaumat taitellaan samalla tavalla. Rissoja ja 
saumauskonetta käyttämällä päästään tasalaatuisempaan lopputulokseen 
kuin käsin tekemällä. Nuijiessa pellin pinnoitteen lievä vahingoittuminen 
on todennäköisempää kuin muilla menetelmillä. Yleisimmin peltien 
saumauksessa käytetään työnnettäviä rissoja. Täysin mekaanisten rissojen 
siirtely ja käyttäminen on katolla nopeinta.

Suojaamattoman eli mustan pellin käyttö on loppunut 1920-luvulla, jolloin 
sinkitty pelti ajoi sen ohi. Musta pelti täytyy aina maalata tai öljytä, muuten 
se alkaa ruostua. Sinkkipellissä mustan pellin päällä on sinkkikerros, joka 
estää epäjalompana itse peltiä hapettumasta. Nykyaikaisen sinkkipellin 
voi maalata heti asennuksen jälkeen, se on kuitenkin pestävä huolellisesti 
ennen maalausta. Jos haluaa pelata varman päälle, kannattaa katon antaa 
hapettua muutama vuosi ennen maalaamista. Tällöin tehdasrasvat ovat 
varmasti huuhtoutuneet pois ja hapettumisreaktion karhentamaan pintaan 
maali tarttuu paremmin. Muovipinnoitteet kattopeltien päällysteenä 
yleistyivät 1970-luvulla. 

Peltikattojen vuotojen aiheuttaja on korroosio. Ruostumisen voi panna 
alulle mekaaninen kuluminen ja tai katolle kerääntyneet roskat. Jään ja 
lumen poisto tai vain katolla käveleminen voi puhkaista korroosiosuojan. 
Vettä voi kerääntyä katon taitoksiin tai kondensoitua pellin alle. Myös 
katolle kerääntyneet puunroskat ja muu eloperäinen aines seisottaa vettä 
allaan. Eloperäinen aines on syytä poistaa harjaamalla säännöllisesti. Pieniä 
reikiä voi paikata öljykittitäytöllä. Jos pelti on käsitetty bitumituotteella, 
myös polyesteri- ja lasikuitukangas toimivat. Paras vaihtoehto on kuitenkin 
taitella saumat auki ja laittaa vuotavaan paikkaa ehjä pala peltiä.

Historiallisesta konesaumakatosta ei korjata kuin osa, josta se vuotaa. 
Vanhan katteen toimintaperiaate ja ulkonäkö on säilytettävä. Saumoja auki 
taittelemalla voi poistaa vain rikkinäisen palan, esimerkiksi jiirinpohjan ja 
jättää loput katosta alkuperäiskuntoon. Jos pitkällä kattolappeella on reikä, 
peltiä ei tarvitse uusia koko matkalta. Pellin tuplatut saumat taitellaan auki 
poistettavan osan koko matkalta. Tämän jälkeen vaurioitunut osa leikataan 
peltisaksilla irti ja poistetaan. Uudesta palasta tehdään poistettua palaa 
pitempi. Sivuilta uusi pala tuplataan vanhoihin pystysaumoihin. 

Konesaumattu peltikatto
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Puhdistetun tiilikaton harjan päälle voi asentaa kuparisen sammalnauhan. 
Sammalnauha on noin 150mm kupariverkko, josta liukenee sateella 
kuparia, joka estää sammalenkasvun. Sammalkaista pysyy paikoillaan 
teipeillä ja toimii myös huopakaton kanssa. 

Tiillikaton rakentaminen

Nykyään tiilikaton aluskatteena käytetään pahvia tai kovalevyjä, koska 
ne eivät päästä vettä lävitseen ja ovat hengittäviä. Muovinen aluskate 
on tiilikatolle liian tiivis ja huopaa kannattaa käyttää vain jiirien pohjissa. 
Aluskatetta ei vedetä harjaan kiinni. Yläpäät jätetään auki, jotta rakenne 
pääsee tuulettumaan. Aluskatteen päälle asennetaan ruoteet. Tiilikatossa 
ruoteita tulee kaksi kerrosta. Alemmat tulevat pystyyn räystäältä harjalle, 
kattotuolien suuntaisesti. Päällimmäiset tiiliruoteet asennetaan poikittain 
lappeen leveyden suuntaisesti. Tiiliruoteiden tulee olla niin tukeva, etteivät 
ne taivu katolla liikuttaessa. Jos ne taipuvat, tiili ottaa vastaan ruoteille 
tarkoitetun paineen ja hajoaa. Tiilikate pysyy paikoillaan painonsa ansiosta.  
Ruoteiksi on valittava vähäoksaista ja rakenteellisesti vahvaa puutavaraa. 
Ruoteet jaetaan tiilietenemän mukaan niin, että tiilen ala- ja yläpää 
sattuvat ruoteen päälle. Ruoteet naulataan niin pitkillä nauloilla, että ne 
yltävät alemman ruoteen läpi sen alla olevaan rakenteeseen. Jos vanhaan 
lappeeseen tehdään muutoksia, se on pyrittävä mitoittamaan tiilijaolle 
sopivaksi. Leikattuja kattotiiliä on vältettävä. Poltettujen tiilien muoto on 
harvoin vakio, joten asentaja joutuu valitsemaan ja sovittelemaan niitä 
paikoilleen. Tiilet ladotaan aluksi vaakaan alaräystäälle ja toiselle pystyyn 
päätyräystäälle. Tämän jälkeen ladonta aloitetaan alanurkasta räystäille 
ladottujen tiilirivien kulmasta ja edetään kolmiomaisesti kohti vastapäisen 
päätyräystään ja harjan nurkkaa. Kattotiilien yläpäässä on reikä naulalle 
tai taitos joka ottaa ruoteen sivuun kiinni. Naula jää piiloon ylemmän 
kattotiilen alle, jota limitetään alemman päälle. Katteen jiirit tehdään 
pellistä, joka vaatii alleen umpilaudoituksen. Piippujen läpivienteihin tulee 
myös pellitys. Jos tilanne sitä vaatii, voidaan koko piippukin pellittää. Piipun 
pellitys ei kuitenkaan ole sopiva vaihtoehto historialliseen rakennukseen.

Lähteet 
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kokoelmapalvelut/Julkaisut/korjauskortti-6.pdf

museovirasto.fi [verkkoaineisto] Peltikaton korjaus [luettu 30.11.2020] 
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museovirasto.fi [verkkoaineisto] Huopakaton korjaus [luettu 30.11.2020] 
Saatavissa: https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
korjauskortti-4.pdf

vanharauma.fi [verkkoaineisto] Vanha Rauma – säilyttämisestä ja 
tekemisestä -asukasopas[luettu 30.11.2020] Saatavissa: https://www.
vanharauma.fi/tutkimukset-ja-julkaisut/vanhan-rauman-asukasopas/ 

ukipolis.fi [verkkoaineisto] Perinteisen kolmiorimakatteen asennus, Ritva 
Laurila [luettu 30.11.2020] Saatavissa: https://asiakas.kotisivukone.com/
files/ukipolis.kotisivukone.com/perinteisen_kolmiorimahuopakatteen_
asennusohje___________.pdf

kerabit.fi [verkkoaineisto] Kolmiorimakatteen asennusohje [luettu 
30.11.2020] Saatavissa: https://www.kerabit.fi/Download/21944/
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kerabit.fi [verkkoaineisto] huopakaton asennus Katepal [luettu 
30.11.2020] Saatavissa: https://www.katepal.fi/kattoremontti/bitumikaton-
asennus-ja-bitumikatteen-kaeyttoe/

Korjausohjetta varten haastateltu kattopeltiseppä Mika Leminen 
22.11.2020.

Korjausohjetta varten haastateltu rakennusmestari ja perinnerakentaja 
Jukka Halonen 1.12.2020.

Kuva 27. Sammaloitunut tiilikatto. Kuva:  Tuukka Pussinen 2020.

Kuva 26. Tiilikatto. Rosaliina Järvinen 2020.

Tiilikate

Vanhalla tiilikatteella on yleensä huomattava rakennushistoriallinen 
merkitys. Varsinkin harvinaisista tiilistä tehty katto liittyy usein 
oleellisesti koko rakennuksen arkkitehtuuriin. Tällaiset katot on pyrittävä 
säilyttämään. Jos rikkoutuneita tiiliä ei ole paljon, myös paikkaaminen on 
mahdollista. Kun vauriot ovat laajemmat, katto täytyy latoa uudelleen. 
Vanhat katonlappeet eivät ole ikinä aivan suorakulmaisia, tästä syystä 
tiilien ladontajärjestys on syytä suunnitella tarkasti.  Jos vaurioituneita 
tiiliä on paljon ja tiilityyppiä ei enää valmisteta, ladotaan vanhat tiilet 
rakennuksen arvokkaimmalle julkisivulle. Toinen lape voidaan tehdä 
uudemmista tiilistä, joita on vielä saatavilla. Kun uusia tiiliä hankitaan, 
kannattaa tiiliä ostaa reilusti, että varastoon jää paikkatiiliä katon 
varaosiksi. Tiililaattojen materiaali pitää pyrkiä säilyttämään alkuperäisenä. 
Mahdolliset katon puiset koristeosat on pyrittävä säilyttämään ja 
kunnostamaan. Räystästiiliä ja räystäslautoja ei tule muuttaa nykyaikaisiksi 
peltilistoiksi. Räystäslaudat ovat tiilikatossa kulutustavaraa, kymmenen 
vuoden uusimisväli on normaali. Jos räystäslaudat tehdään sydänpuisesta 
mäntylaudasta, niiden käyttöikää saa nostettua. Kattovarusteet voivat 
itsessään olla tärkeä osa arkkitehtuuria. Jos kattovarusteita täytyy 
uusia, ne tulee teettää vanhan mallin mukaisesti viranomaismääräykset 
huomioon ottaen. Jos historiallisen rakennuksen katto on kunnossa, 
uusimistoimenpiteitä ei tule aloittaa. Uudelleenladonnan yhteydessä 
ulospäin näkymätöntä aluskattorakennetta on hyvä vahvistaa ja korjata 
sen virheitä. Heikkoja kattoruoteita voi vaihtaa vahvempiin ja tiilien alle 
voidaan lisätä nykyaikainen aluskate, jos aluskatetta ei ennestään ole. 
Jos katossa on kerroksellisuutta, tiilen alla olevaa historiallista päre- tai 
huopakattoa ei tule vaihtaa nykyaikaiseen aluskatteeseen.

Suomessa pakkanen rapauttaa kattotiilet pikkuhiljaa. Tiilkaton 
kuntoarvioinnissa tarkistetaan seuraavat: vuotopaikat ullakkotilassa, 
aluskattorakenteiden kunto, kattotuolien taipuminen ja lahoviat ja 
räystäiden lahoviat. Katolla kävellessä tarkistetaan lohkeilleet kattotiilet 
ja arvioidaan niiden rapautumisaste, tarkistetaan pellitykset jiireissä ja 
läpivientien kohdalla sekä puhdistetaan kerääntyneet roskat ja tarkistetaan 
tiilet niiden alta. Yleisin tiilikaton ongelma on tiilen särkyminen. Märät 
tiilet voivat lohjeta jäätyessään. Pohjoislape on suurimman jäätymisriskin 
alaisena, koska se saa vähiten auringon kuivattavaa vaikutusta. Pakkasen 
kovuudella ei ole vaikutusta, ratkaisevaa on jäätymisten ja sulamisten 
lukumäärä. Katolla liikkuminen hajottaa myös tiiliä. Joustavat ruoteet ja 
väärä astumispaikka voivat aiheuttaa hajoamisen. Tiilien keskelle ei saa 
ikinä astua vaan askeleet pitää kohdistaa tiilen päihin. Yksittäisiä tiiliä 
on helppo vaihtaa. Jos rapautuneita tiiliä on paljon, on katto syytä latoa 
uudestaan. Jos tiilikatto on notkolla, notkahduksen on todennäköisesti 
aiheuttanut lumikuorma. Rakenteiden painumat eivät ole ongelma, jos 
rakenteet eivät ole menneet rikki. Lievästi notkahtanutta tiilikatetta voi 
oikaista alapuolelta kiilaamalla. Tiilikaton vuodon voi aiheuttaa myös 
liiallinen loivuus. Tässä tapauksessa katto pitäisi latoa uudestaan ja asentaa 
aluskate, kun tiilet ovat purettuna. Kattotillet sammaloituvat helposti.
Paksun sammalkerroksen alla on todennäköisesti hyvin rapautunut tiili 
ja sammalta ei kannata poistaa. Vähäinen sammal ei taas ole syy lähteä 
uusimaan kattoa.  Sammalen saa pois harjaamalla tai painepesurilla. 

Tiilikate

<Takaisin
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Tässä ohjeistuksessa keskitytään vanhojen rakennusten säilytettäviin 
arvoihin ja niiden huomioimiseen korjauksia tehdessä. Rakennusten arvoja 
ja yksityiskohtia on helpompi säilyttää, kun tiedetään mitä vaalitaan. Tässä 
ohjeistuksessa annetaan yleisiä ohjeita siitä, mitä korjauksia ja remontteja 
tehdessä on hyvä ottaa huomioon. Jokaisella vanhalla rakennuksella on 
oma historiansa ja jokainen rakennus ja korjaustarve on aina yksilöllinen. 
Tästä syystä jokaiseen tilanteeseeen sopivia tarkkoja rakennusohjeita ei 
ole, vaan yhteisten arvojen ja niiden säilyttämisen pohjalta valitaan parhaat 
ratkaisut.

Vanhaa remontoidessa on hyvä tarkastella lähtötilannetta ja miettiä, mitä 
muutoksilla tavoitellaan. Vanhoissa rakennuksissa on omat rajoituksensa, 
arvostettavat ominaisuutensa sekä historia, eikä muutoksilla saavuteta 
uudisrakentamisen tasoa eikä sitä tule tavoitella. Korjauksia ja muutos-
töitä tehdessä on hyvä keskustella omaan tilanteeseen parhaiten sopivista 
ratkaisuista alan ammattilaisen kanssa.

Alueen arvojen ja hengen säilyttämiseen vaaditaan panosta ja yhteistyötä 
niin kiinteistönomistajilta, käyttäjiltä kuin kaupungiltakin. Vanhojen raken-
nusten ylläpito vaatii työtä ja hieman vaivannäköä, se on jokaisen vanhassa 
rakennuksessa asuvan tiedostettava. Tässä ohjeistuksessa keskitytään 
erityisesti Saaristokadun alueen ominaispiirteisiin ja säilytettäviin arvoihin, 
mutta monet asiat ovat yhteisiä koko Vanhan Raahen alueella. 

VANHAN RAAHEN JA SAARISTOKADUN ARVOT

Vanha Raahe on hyvin säilynyt ja kokonaisuutena merkittävä suomalainen 
puukaupunki. Alueen säilyttäminen ja kunnossapito on tärkeää ja vaatii 
työtä sekä Vanhan Raahen arvojen ymmärrystä. Vanhassa Raahessa on yhä 
nähtävissä vanhoille puukaupungeille tyypillinen rajattu katutila. Raken-
nukset on rakennettu lähelle toisiaan katurajaan kiinni ja väleihin on tehty 
aitoja sekä portteja. Rajattu katutila on yksi tärkeä vaalittava asia alueella. 

Saaristokatu on vanha työläisten, merimiesten ja käsityöläisten katu. Sen 
vaikutus näkyy esimerkiksi vanhojen rakennusten pienemmässä mitta-

kaavassa ja vähäisempänä yksinkertaisena koristeluna. Talot edustavat 
kuitenkin taidokasta puurakentamista ja käsityötä pienipiirteisin detal-
joinnein. Rakennuksista on löydettävissä empiren, uusrenessanssin ja 
jugendin tyyleille tyypillisiä piirteitä. 

Alueen rakennuskannassa ja rakennusten julkisivuissa on tapahtunut ajan 
myötä monia muutoksia ja esimerkiksi rakennusten yksityiskohtien ja 
väritysten kirjo on laajentunut. Osaltaan jokaisen rakennuksen ominais-
piirteet ja pienet eroavaisuudet ovat pientalovaltaiselle puutalokaupungille 
ominainen ja säilytettäväkin piirre. 

Lähtökohtaisesti rakennuksille on parasta säilymisen kannalta pysyä 
käytössä. Rakennusten suojelun ja jatkuvan elämän ei tarvitse olla toisiaan 
poissulkevia. Rakennuksissa voidaan asua ja tehdä muutoksia säilyttäen 
ja vanhaa arvostaen. Jokainen tontti muodostaa oman kokonaisuutensa 
ja yhdessä ne luovat monipuolisen ja mielenkiintoisen miljöön. Jokaisella 
yksittäisellä rakennuksella on kuitenkin tärkeä rooli kokonaisuudessa 
ja niiden tärkeät arvot tulee säilyttää, jotta alueen alkuperäinen henki 
saadaan säilytettyä. 

YLEISESTI KORJAAMISESTA JA UUDISTAMISESTA

Alueen arvojen ja erityispiirteiden tunnistaminen ei tarkoita sitä, että 
jokainen rakennus tulisi tyylikorjata alkuperäisten piirteiden mukaiseksi. 
Tyylikorjauksissa menetetään aina pala aitoutta ja historiaa.  Autentti-
suuden vaatimus ei rajoitu pelkästääm alkuperäiseen ilmeeseen, vaan 
koskee myös myöhempiä muutoksia ja lisäyksiä, jotka itsessään sisältävät 
historiallista arvoa. Tehdyt muutokset ovat osa rakennusta ja sen historiaa. 
Eri rakennusvaiheisiin on syytä perehtyä ennen korjaustöihin ryhtymistä. 
Myös olemassa oleva tilanne ja toteutettavat korjausvaiheet on hyvä 
dokumentoida esimerkiksi valokuvaamalla.

On hyvä tehdä korjaustoimenpiteitä heti, kun huomaa jonkin vaurion 
tai ongelman. Yleensä korjaustoimenpiteet ovat helpompia, halvempia 
ja vähemmän näkyviä, kun ne tehdään heti ongelman ilmettyä. Pitkälle 
edenneet vauriot voivat aiheuttaa merkittäviä korjaustoimenpiteitä, joissa 
on haastavampaa säilyttää vanhaa.  Tärkeää on tehdä korjauksia vain tarvit-
taessa eikä vain varmuuden vuoksi. Kun vanhoissa rakennuksissa esiintyy 
tarvetta korjauksille, on hyvä pyrkiä kunnostamaan olemassa olevaa vain 
tarvittavilta osin. Vanhan kunnostaminen on aina ensisijainen vaihtoehto 

ja vain välttämättömissä tilanteissa uusiminen.  Vanhaa korjatessa on hyvä 
hyödyntää perinteisiä rakentamisen tapoja ja vanhaa kunnioittavia materi-
aaleja. 

Rakennukset eivät ole tälläkään hetkellä täysin alkuperäisessä asussaan, 
vaan muutoksia on tapahtunut ajan saatossa. On tehty laajennuksia, 
remontteja ja värityksen muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet ilmeeseen. 
Nämäkin muutokset ovat osaltaan tärkeitä ja kertovat historiasta. 
Kuitenkin jo tehtyjä ja tulevia muutoksia tutkittaessa on hyvä pohtia 
kunnioittavatko ne rakennusten alkuperäistä ilmettä ja ympäristön autent-
tisuutta. Tarvittaessa aiempia korjauksia, jotka eivät sovi rakennuksen 
tai kadun luonteeseen, voidaan muuttaa tulevien remonttien yhteydessä 
paremmin rakennuksen autenttista ilmettä tukeviksi. 

Saaristokatua, Oulun Yliopisto Arkkitehtiosasto, 1971. Raahen kaupungin arkisto. 

Kuva Saaristokadulta, Hanna Turtinen, 2020.

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 1           HANNA TURTINEN 

Hanna Turtinen

JULKISIVUT, IKKUNAT, AIDAT JA 
PORTIT

Tässä ohjeistuksessa keskitytään vanhojen rakennusten säilytettäviin 
arvoihin ja niiden huomioimiseen korjauksia tehdessä. Rakennusten arvoja 
ja yksityiskohtia on helpompi säilyttää, kun tiedetään mitä vaalitaan. Tässä 
ohjeistuksessa annetaan yleisiä ohjeita siitä, mitä korjauksia ja remontteja 
tehdessä on hyvä ottaa huomioon. Jokaisella vanhalla rakennuksella on 
oma historiansa ja jokainen rakennus ja korjaustarve on aina yksilöllinen. 
Tästä syystä jokaiseen tilanteeseeen sopivia tarkkoja rakennusohjeita ei 
ole, vaan yhteisten arvojen ja niiden säilyttämisen pohjalta valitaan parhaat 
ratkaisut.

Vanhaa remontoidessa on hyvä tarkastella lähtötilannetta ja miettiä, mitä 
muutoksilla tavoitellaan. Vanhoissa rakennuksissa on omat rajoituksensa, 
arvostettavat ominaisuutensa sekä historia, eikä muutoksilla saavuteta 
uudisrakentamisen tasoa eikä sitä tule tavoitella. Korjauksia ja muutos-
töitä tehdessä on hyvä keskustella omaan tilanteeseen parhaiten sopivista 
ratkaisuista alan ammattilaisen kanssa.

Alueen arvojen ja hengen säilyttämiseen vaaditaan panosta ja yhteistyötä 
niin kiinteistönomistajilta, käyttäjiltä kuin kaupungiltakin. Vanhojen raken-
nusten ylläpito vaatii työtä ja hieman vaivannäköä, se on jokaisen vanhassa 
rakennuksessa asuvan tiedostettava. Tässä ohjeistuksessa keskitytään 
erityisesti Saaristokadun alueen ominaispiirteisiin ja säilytettäviin arvoihin, 
mutta monet asiat ovat yhteisiä koko Vanhan Raahen alueella. 

VANHAN RAAHEN JA SAARISTOKADUN ARVOT

Vanha Raahe on hyvin säilynyt ja kokonaisuutena merkittävä suomalainen 
puukaupunki. Alueen säilyttäminen ja kunnossapito on tärkeää ja vaatii 
työtä sekä Vanhan Raahen arvojen ymmärrystä. Vanhassa Raahessa on yhä 
nähtävissä vanhoille puukaupungeille tyypillinen rajattu katutila. Raken-
nukset on rakennettu lähelle toisiaan katurajaan kiinni ja väleihin on tehty 
aitoja sekä portteja. Rajattu katutila on yksi tärkeä vaalittava asia alueella. 

Saaristokatu on vanha työläisten, merimiesten ja käsityöläisten katu. Sen 
vaikutus näkyy esimerkiksi vanhojen rakennusten pienemmässä mitta-

kaavassa ja vähäisempänä yksinkertaisena koristeluna. Talot edustavat 
kuitenkin taidokasta puurakentamista ja käsityötä pienipiirteisin detal-
joinnein. Rakennuksista on löydettävissä empiren, uusrenessanssin ja 
jugendin tyyleille tyypillisiä piirteitä. 

Alueen rakennuskannassa ja rakennusten julkisivuissa on tapahtunut ajan 
myötä monia muutoksia ja esimerkiksi rakennusten yksityiskohtien ja 
väritysten kirjo on laajentunut. Osaltaan jokaisen rakennuksen ominais-
piirteet ja pienet eroavaisuudet ovat pientalovaltaiselle puutalokaupungille 
ominainen ja säilytettäväkin piirre. 

Lähtökohtaisesti rakennuksille on parasta säilymisen kannalta pysyä 
käytössä. Rakennusten suojelun ja jatkuvan elämän ei tarvitse olla toisiaan 
poissulkevia. Rakennuksissa voidaan asua ja tehdä muutoksia säilyttäen 
ja vanhaa arvostaen. Jokainen tontti muodostaa oman kokonaisuutensa 
ja yhdessä ne luovat monipuolisen ja mielenkiintoisen miljöön. Jokaisella 
yksittäisellä rakennuksella on kuitenkin tärkeä rooli kokonaisuudessa 
ja niiden tärkeät arvot tulee säilyttää, jotta alueen alkuperäinen henki 
saadaan säilytettyä. 

YLEISESTI KORJAAMISESTA JA UUDISTAMISESTA

Alueen arvojen ja erityispiirteiden tunnistaminen ei tarkoita sitä, että 
jokainen rakennus tulisi tyylikorjata alkuperäisten piirteiden mukaiseksi. 
Tyylikorjauksissa menetetään aina pala aitoutta ja historiaa.  Autentti-
suuden vaatimus ei rajoitu pelkästääm alkuperäiseen ilmeeseen, vaan 
koskee myös myöhempiä muutoksia ja lisäyksiä, jotka itsessään sisältävät 
historiallista arvoa. Tehdyt muutokset ovat osa rakennusta ja sen historiaa. 
Eri rakennusvaiheisiin on syytä perehtyä ennen korjaustöihin ryhtymistä. 
Myös olemassa oleva tilanne ja toteutettavat korjausvaiheet on hyvä 
dokumentoida esimerkiksi valokuvaamalla.

On hyvä tehdä korjaustoimenpiteitä heti, kun huomaa jonkin vaurion 
tai ongelman. Yleensä korjaustoimenpiteet ovat helpompia, halvempia 
ja vähemmän näkyviä, kun ne tehdään heti ongelman ilmettyä. Pitkälle 
edenneet vauriot voivat aiheuttaa merkittäviä korjaustoimenpiteitä, joissa 
on haastavampaa säilyttää vanhaa.  Tärkeää on tehdä korjauksia vain tarvit-
taessa eikä vain varmuuden vuoksi. Kun vanhoissa rakennuksissa esiintyy 
tarvetta korjauksille, on hyvä pyrkiä kunnostamaan olemassa olevaa vain 
tarvittavilta osin. Vanhan kunnostaminen on aina ensisijainen vaihtoehto 

ja vain välttämättömissä tilanteissa uusiminen.  Vanhaa korjatessa on hyvä 
hyödyntää perinteisiä rakentamisen tapoja ja vanhaa kunnioittavia materi-
aaleja. 

Rakennukset eivät ole tälläkään hetkellä täysin alkuperäisessä asussaan, 
vaan muutoksia on tapahtunut ajan saatossa. On tehty laajennuksia, 
remontteja ja värityksen muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet ilmeeseen. 
Nämäkin muutokset ovat osaltaan tärkeitä ja kertovat historiasta. 
Kuitenkin jo tehtyjä ja tulevia muutoksia tutkittaessa on hyvä pohtia 
kunnioittavatko ne rakennusten alkuperäistä ilmettä ja ympäristön autent-
tisuutta. Tarvittaessa aiempia korjauksia, jotka eivät sovi rakennuksen 
tai kadun luonteeseen, voidaan muuttaa tulevien remonttien yhteydessä 
paremmin rakennuksen autenttista ilmettä tukeviksi. 
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JULKISIVUJEN TYYLIPIIRTEET JA 
VÄRITYS 

Julkisivujen värit, materiaalit ja tyylipiirteet ovat vaihdelleet eri aikakausina. 
Julkivuihin on vaikuttanut kautta aikojen kansainväliset tyylisuuntaukset, 
maalien ja pigmenttien saatavuus sekä käyttäjien omat makumieltymykset. 

Raahessa tyylisuuntaukset eivät noudata välttämättä tarkkoja ajanjaksoja, 
vaan ne ovat tulleet arkkitehtuuriin vähitellen ja aiemmat vaikutteet ovat 
jatkaneet uusien tyylien rinnalla. Eri suuntauksien tyylipiirteitä on yleisesti 
pientalorakentamisessa myös yhdistelty. Vahvimmin Vanhan Raahen 
väritykseen ja detaljointiin on vaikuttanut 1800-luvun empire ja uusrenes-
sanssi. Empiren tyyli on ollut Raahessa vallitsevin 1800-luvulla ja osittain 
vielä 1900-luvun vaihteessakin. Uusrenessanssin, nikkarityylin ja jugendin 
vaikutteet ovat vaikuttaneet yksityiskohtiin ja väritykseen, mutta empiren 
vaikutus on moninpaikoin ollut edelleen nähtävissä. Yksityiskohdat ovat 
Raahessa olleet yleisesti hyvin vähäeleisiä ja pienipiirteisiä, mutta niiden 
vaikutus julksivujen ilmeeseen on silti suuri. 

Rakennusten julkisivujen detaljoinnin ja värityksen on hyvä kuvastaa 
rakennusajankohtaa tai muuta historiallista vaihetta. Julkisivuvärityksen 
suunnittelussa on syytä pitäytyä ympäristön ja rakennusajankohdan 
tyypillisissä värityksissä. 1800-luvun alkupuoliskolla rakennettujen tai tätä 
vanhempien rakennusten kohdalla se tarkoittaa, että julkisivut maalataan 
mieluiten empiren vaalein värein. Jäljempänä empiren värityksen tarkempi 
kuvaus. 1800-luvun loppupuoliskolla tai 1900-luvun alussa rakenne-
tuissa rakennuksissa on suositeltavaa suosia uusrenessanssin ja jugendin 
värityksiä. Näiden tarkempi kuvaus jäljempänä. Värejä ei pidä historialli-
sessa miljöössä lähteä vaihtamaan sattumanvaraisesti.

Rakennuksiin on tehty kautta aikojen myös niin sanottuja ajanmukaistuksia 
ja väritykset ovat muuttuneet.  Vaikka rakennus edustaisi Raahessa vallit-
sevaa empiren tyyliä, mutta siihen on ajan saatossa tehty muutoksia, voi 
näitä empiren jälkeisiä tyylipiirteitä joissain tapauksissa olla perusteltua 
käyttää värityksen suunnittelun pohjalla. Jokaisen rakennuksen kohdalla 
on pohdittava kyseisen rakennuksen tyyli- ja värityshistorian vaiheita ja 
tehtävä päätökset niihin pohjautuen. Mikäli nykyinen väritys ei ole raken-
nuksen arvoa ja historiaa kunnioittava eikä rakennuksen tarkemmasta 
värityshistoriasta ole tietoa, on yleensä perusteltua palata rakennusajan-
kohtaa vastaavaan tyypilliseen väritykseen. Värityksiä voidaan selvittää 
vanhoista julkisivuista myös raaputtamalla maalikerroksia esiin hyvin 
säilyneistä kohdista, esimerkiksi pohjoispuolen räystään alta.

Vanhan puukaupungin katujulkisivussa on suotavaakin pyrkiä rakennusten 
välisiin pieniin vaihteluihin. Rakennukset ovat kautta aikojen olleet hieman 
eri värisiä ja sävyisiä, mikä luo osaltaan vanhalle puutalomiljöölle ominaista 
ilmettä. Liian samankaltaisia tai liian räikeitä poikkeavia värityksiä tulee 
välttää. Päärakennuksen tulisi aina olla väritykseltään hierarkisesti pihara-
kennusten yläpuolella. 

Maalipinnan kunnon tarkkailu ja kunnostaminen tarvittaessa ovat tärkeitä 
julkisivujen säilymisen kannalta. Maalauksessa on hyvä käyttää aiemminkin 
käytettyjä perinteisiä maalityyppejä. Vanhoissa rakennuksissa maalina suosi-

tellaan käyttämään öljymaaleja. Pellavaöljypohjaiset maalit ovat vanhoille 
rakennuksille ominaisimpia ja vastaa parhaiten historiallisia maaleja. Pella-
vaöljymaalit tarttuvat hyvin puun pintaan ja ikääntyvät kauniisti, joten 
niiden uudelleenmaalaus on helppoa. Maalityyppejä ei tulisi sekoittaa 
keskenään, joten on tärkeää selvittää millä maalilla pinta on aiemmin 
maalattu.

Mikäli vanhaa maalia joudutaan poistamaan seinäpinnasta, tulee se tehdä 
mahdollisimman kevyin keinoin vahingoittamatta puuverhouksen pintaa. 
Esimerkiksi hiekkapuhallusta ei tule käyttää, koska se pilaa vanhan puuma-
teriaalin pinnan. Julkisivuverhousta maalatessa on hyvä muistaa maalata 
myös lautojen päät, koska se parantaa verhouksen pitkäaikaiskestävyyttä. 

EMPIRE 1810 - (1870)

Empiren julkisivuille tyypillistä on symmetria, leveästä höylätystä laudasta 
tehty vaakavuoraus ja julkisvua jäsentävät selkeät listoitukset sekä pilas-
teriaiheet. Leveä vaakavuoraus pysyi raahelaisissa rakennuksissa tyypilli-
simpänä lähes koko 1800-luvun. Empirelle tyypillistä on jäljitellä puuark-
kitehtuurissakin arvokkaamman kivirakennuksen ilmettä, esimerkiksi 
puiset harkotetut nurkkapilasteriaiheet ovat olleet yleisiä. Vanhan Raahen 
ja etenkin Saaristokadun empiren piirteisiin kuuluu vahvasti rakennusten 
verrattain matala hahmo, vahva räystäslinja sekä symmetrinen sopusuh-
tainen mittakaava ja aukotus. 

1700-luvun puolivälin jälkeen puukaupungeissa alettiin jo punamullata 
taloja. Raahessakin on saattanut olla jo1700-luvun puolella joitakin 
puna- tai keltamullattuja taloja. 1800-luvulla öljymaalit alkoivat kuitenkin 
yleistyä ja punamultaus alettiin kokea vanhanaikaisena. Punamulta kiellet-
tiinkin monissa kaupungeissa päärakennuksissa 1800-luvun puolivälissä. 
Öljymaalien käyttöä puolsi myös empirelle tyypillisen leveän höylätyn 
verhouslaudan käyttö, koska punamulta ei pysynyt höylätyllä pinnalla. 
Rakennusten julksivuihin, etenkin katujulkisivuun, alettiin panostamaan 
aiempaa enemmän ja harmaat maalaamattomat rakennukset haluttiin pois 
kaupunkikuvasta. 

Pihan puoleiset julkisivut ja talousrakennukset saatettiin edelleen 
punamullalla, osittain siksi, että öljymaalit olivat hyvin arvokkaita. Vanhassa 
Raahessa ja Saaristokadulla on ollut yleistä näihin päiviin asti punamullata 
talousrakennuksia ja vain päärakennukset ovat mukailleet ajan trendejä 
värityksen ja maalaamisen suhteen. 

Empiren ominaisin piirre värityksessä on vaaleat ja kevyet sävyt ja seinän 
pääväriä vaaleammaksi maalatut yksityiskohdat.  Keltaisen sävyt, erityisesti 
okran keltainen, valkoinen sekä vaaleat harmaan sävyt olivat tyypillisiä. 
Harmaan sävyinä käytettiin kylmemmän sävyistä kimröökinsinertävää 
harmaata, lämpimämpää umbralla sävytettyä savenharmaata sekä vihreän-
harmaata. Pilasteriaiheet ja ikkunakehät maalattiin tyypillisimmin valkoi-

siksi tai vaalean harmaiksi. Toisinaan myös sileäpintainen ullakkovyöhyke 
saatettiin maalata valkeaksi.

Empire otti vaikutteita kiviarkkitehtuurista ja antiikista. Tästä johtuen 
seinäpinnalle tyypillisin väritys oli vaalean keltainen, jolla jäljiteltiin 
hiekkakivipinnan ilmettä ja valkoisilla yksityiskohdilla jäljiteltiin marmorin 
valkeutta. Tämä keltaisen ja valkoisen yhdistelmä on ajalle hallitsevin.  

Ajan edetessä empiren väriskaala laajeni ja esimerkiksi vaalean vihreästä 
tuli keltaisen ohella erittäin ominainen väri empiren arkkitehtuurissa. 
Vaaleanpunaista käytettiin myös, vaikkakin harvemmin. Sinisen sävyt eivät 
olleet ajalle tyypillisiä ja sininen väri oli hyvin harvinainen, koska sinipig-
mentti oli tuolloin kallista. Empiren aikaan punaista väriä vältettiin päära-
kennuksissa, koska se muistutti liikaa punamultausta.   

UUSRENESSANSSI 1870 - (1900)

Empireä seurasi kertaustyylit ja runsaampien värivaihtoehtojen ja 
tummien sävyjen aika. Uusrenessanssin suurin muutos empireen 
verrattuna oli yksityiskohtien maalaaminen seinäpintaa tummemmilla 
väreillä ja sävyillä. Uusrenessanssin tyylipiirteisiin kuului varustaa vaaleat 
seinät tummin kehyksin ja tummat seinät vaalein kehyksin. Uusrenes-
sanssi ei siis tarkoittanut aina seinäpintaa tummepia yksityiskohtia, vaan 
yksityiskohdat saattoivat edelleen olla seinäpintaa vaaleammat. Tärkeää 
oli korostaa yksityiskohtia kontrastein, nurkat, pilasterit ja ikkunakehät 
haluttiin näkyviksi. Julkisivuissa käytettiin eri värejä yhdessä. Värityksessä 
oli tyypillistä käyttää myös vain yhtä väriä, josta tehtiin vaalennoksia sävy 
sävyyn. Rakennuksen eri osat maalattiin tällä tummemmalla ja vaaleam-
malla sävyllä.

Väriskaala laajeni uusien pigmenttien paremman saatavuuden seurauksena.  
Värit olivat tummempia ja syvempiä.  Rakennukset olivat monivärisiä 
mutta sävyt olivat silti hillittyjä. Umbran sävyt sellaisenaan tai polttettuina 
olivat tyypillisiä. Harmaan sävyistä käytettiin kellanharmaita, ruskeanhar-
maita ja vihertävänharmaita. Harmaan sävyillä jäljiteltiin edelleen erilaisia 
kivilajien sävyjä ja kiviarkkitehtuuria. Muutoin aitojen materiaalien imitointi 
alkoi vähentyä ja esimerkiksi sininen rakennuksen päävärinä tai yksityis-
kohdissa yleistyi uusrenessanssin myötä. Punaisen sävyt palasivat päära-
kennusten väritykseen.  Varsinkin yksityiskohdissa käytettiin esimerkiksi 
terrakotan punaista.

Uusrenessanssin aikaan myös koristeaiheiden määrä ja monimuotoisuus 
julkisivuissa kasvoi. Tyypillisiä ovat runsaat listoitukset ja eri suuntaiset 
laudoitusalueet julkisivuissa. Seinäpinnat jaettiin tyypillisesti kolmeen 
osaan: ullakkovyöhykkeeseen, varsinaiseen seinäosaan ja alavyöhykkeeseen. 
Puuarkkitehtuurissa ja etenkin pientalovaltaisella Raahen alueella ja Saaris-
tokadulla koristelut olivat edelleen yleisesti vaatimattoman yksinkertaisia, 
mutta kuitenkin merkittäviä. 
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JUGEND 1900 - (1920)

Jugendin aikaan uusrenessanssin väriperinne alettiin kokea raskaaksi. 
1900-luvun taitteessa monivärisyys alkoi väistyä ja seinäpintoja alettiin 
jälleen maalata yksivärisiksi. Julkisivujen väritykset vapautuivat tiukoista 
säännöistä ja muuttuivat itsenäisemmiksi arkkitehtonisiksi elementeiksi, 
joita voitiin toteuttaa melko vapaasti.  Värien kasvaneet sävytysmahdolli-
suudet vaikuttivat myös osaltaan väriskaalan laajenemiseen ja värityksen 
vapautumiseen. Todella voimakkaita ja yllätyksellisiä värivaihteluita ei julki-
sivuissa kuitenkaan tähän aikaan yleensä toteutettu.

Jugend pyrki keveyteen ja luonnollisuuteen muodoissa ja värityksessä. 
Ruskean eri sävyt ja roosa tulivat mukaan julkisivuvärityksiin. Sininen, 
valkoinen, keveät vihreän sävyt sekä vaalean ja tumman keltainen olivat 
tyypillisiä. Punertavat sävyt olivat myös hyvin käytettyjä.

Jugendin aikaan julkisivujen jakaminen pilasterein ja vaakalistoin yksin-
kertaistui ja jopa poistui kokonaan. Uusrenessanssin aikana tulleet 
erisuuntaiset julkisivupaneloinnit jatkoivat kuitenkin osana arkkitehtuuria. 
Nikkarityylin perinne jatkuu myös jugendin ohella. Vuorilaudoitusten 
koristeluissa käytettiin esimerkiksi eläin- ja kasviaiheita. Vanhassa Raahessa 
on vain vähän säästyneitä jugend-taloja.

Monet aiemmin empiren värein ja sävyin maalatut rakennukset on 
saatettu tässä vaiheessa muodistaa ja maalata uusrenessanssin opein. Näitä 
on myöhemmin saatettu kuitenkin maalata ”aidoiksi” eli esimerkiksi kelta-
valkoisiksi empireä mukaillen. Uusrenessanssin väritys voi olla rakennuk-
selle myös säilytettävä piirre ja aito historian kertomus, vaikka rakennus 
alunperin olisi ollut empiren tyyliin maalattu.  
 

NIKKARITYYLI

Uusrenessanssin ohessa syntyi myös niin sanottu nikkarityyli. Se vaikutti 
etenkin rakennusten koristeaiheisiin ja yksityiskohtiin. Se vei julkisivujen 
koristellisuuden uusiin ulottuvuuksiin ja nimenomaan puuarkkiteh-
tuurin ehdoilla. Nikkarityylille tyypillisiä ovat lehtisahalla tai vannesahalla 
muotoillut laudat ja sorvatut koristeaiheet sekä poratut muodot. 

Värit noudattelivat pääpiirteittäin uusrenessanssin oppeja. Tyypillistä oli 
esimerkiksi suuret kotrastit ja vaalean pohjan päällä olevat värikkäät 
listoitukset. Nikkarityyli on ollut vahvimmillaan 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun taitteessa. 

Saaristokadun julksivuja, joissa on nähtävissä historian eri vaiheita. Keskimmäisessä rakennuksessa on edelleen empiren tyylipiirteiden mukainen 
hyvin leveä vaakaverhoilu ja uusrenessanssin tyylinen väritys, jossa koristeaiheet ovat seinäpintaa tummemmat. Oikean puolimmaisessa talossa julki-
sivuverhouslauta on todennäköisesti jossain vaiheessa vaihdettu kapeampaan, mutta väritys on empirelle hyvin tyypillinen keltainen seinä ja valkeat 
yksityiskohdat. Kuva Hanna Turtinen, 2020.

Saaristokadun julkisivuja 1920-luvulla. Monissa taloissa on nähtävissä leveä vaakaverhous, mutta myös varhaisempaa 
pystyverhoilua esiintyy. Kuva Samuli Paulaharju, 1923.
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JULKISIVUT

Vanhassa Raahessa on hyvin vähän 1700-luvulta säästyneitä rakennuksia 
tai rakennuksen osia. Saaristokadulla on parissa rakennuksessa säilynyt 
vanhimpia osia 1700-luvulta tai 1800-luvun taitteesta. 1800-luvulla 
rakentaminen Vanhan Raahen alueella oli kiivainta ja suurin osa Saaris-
tokadun rakennuksistakin on tältä ajalta. Silloin rakentamisessa vaikut-
tivat vahvimmin empiren ja uusrenessanssin tyylisuuntaukset. Vahvimmin 
Raahen ja erityisesti Saaristokadun rakennuksissa ja julkisivuissa on nähtä-
vissä empiren vaikutus. 

Vuoden 1810 palon jälkeen kaksikerroksisia puurakennuksia ei saanut 
enää rakentaa ja tämän määräyksen vaikutus on yhä nähtävissä Saaris-
tokadullakin. Vanha rakennuskanta on verrattain matalaa ja tätä tulisi 
myös vaalia. Joitakin rakennuksia on ajan saatossa korotettu, mutta uusia 
korotuksia ei suositella tehtävän. Alueen luonteelle ja vanhojen raken-
nusten julkisivuille on ominaista, että rakennukset ovat matalia, symmet-
risiä ja sopusuhtaisia. 

Julkisivujen ilmeeseen vaikuttavat monet asiat. Katto, seinät, kivijalka, 
ikkunat ja ovet ovat jokainen merkittävä osa rakennuksen ilmettä. Jokai-
sella on oma tehtävänsä, mutta yhdessä ne luovat rakennuksen julksivun. 

KUNNOSSAPITO JA KORJAAMINEN

Julkisivuja korjattaessa on otettava huomioon erityisesti mittakaavat ja 
yksityiskohdat. Esimerkiksi julkisivulaudoituksen leveyden tai pienenkin 
ikkunakoon muutoksella voi olla merkittävä vaikutus rakennuksen 
ilmeeseen. Kun julkisivujen korjaamisessa pysytään aikakauden arkki-
tehtuurille ominaisissa yksityiskohdissa, muotoilussa, materiaaleissa ja 
värityksessä, saadaan säilytettyä vanhan puutaloalueen ilme autenttisena ja 
arvokkaana. 

Vanhojen rakennusten julkisivuja korjattaessa on tärkeää uusia materiaalia 
vain tarvittavilta osin ja mahdollisuuksien mukaan aina pyrkiä kunnos-
tamaan olemassaolevaa. Vanhojen ja alkuperäisen kaltaisten materiaalien 
käyttö korjauksissa on suositeltavaa. Liian suuria muutoksia aiheuttavia 
menetelmiä ei tule tarpeettomasti käyttää. Mikäli julkisivuissa ilmenee 
tavallisesta kulumisesta poikkeavia vaurioita, on selvitettävä syyt vaurioitu-
misen taustalla. Pelkkä vaurion korjaaminen ei riitä, vaan vauriota aiheut-
tavaan syyhyn on myös puututtava, jotta uudelleenkorjaamiselta vältytään. 

Rakennusten kuntoa on hyvä tarkkailla jatkuvasti. Jatkuva ylläpito ja huolto 
ovat parasta rakennusten säilymisen kannalta. Esimerkiksi  vesikatto 
on tärkein yksittäinen rakennusta suojaava elementti. Siksi kattojen, 
räystäiden ja syöksyputkien jatkuva puhtaanapito on tärkeää. Se suojaa 
niin kattoa kuin koko rakennusta ja sen julkisivua vaurioilta. Julkisivure-
montteja tehtäessä on ensisijaisen tärkeää tunnistaa rakennusten hieno-
piirteiset ja pieneltäkin tuntuvat yksityiskohdat. Ne ovat rakennusten 
luonteen ja kokonaiskuvan kannalta merkittäviä asioita.

JULKISIVUVERHOUS

Vanhassa Raahessa talot ovat yleensä hirsirunkoisia, jotka on vuorattu 
puuverhouksella. 1700-luvulla Raahessa rakennukset olivat yleisesti 
vuoraamattomia tai niissä käytettiin leveitä pystyrimalaudoituksia. 
1800-luvulla rakennusten vuoraaminen yleistyi ja vuosisadan alussa 
empirearkkitehtuurin leveä vaakaponttilaudoitus yleistyi. Pystylaudoitus ja 
peiterimoitus jäivät kuitenkin yleisiksi piharakennuksissa. 

Saaristokadun rakennukset ovat yleisesti 1800-luvulla tai sen jälkeen 
rakennettuja, joten niiden yleisin julkisivuverhous on höylätty vaakapont-
tilaudoitus. Raahessa vaakalaudoitusta käytettiin hyvin samanlaisena 
1820-luvulta aina vuosisadan loppuun asti.  Vaakaverhoukseen kuuluu 
olennaisena osana leveät avosaumat, jotka ryhdittävät julkisivua. Vaaka-
vuoraus oli muutenkin mitoitukseltaan empirelle tyypillisesti hyvinkin 
leveää. Julkisivuverhous oli tapana jo tuolloin suojata öljymaalilla. Sillä on 
pyritty suojaamaan puun pinta ja haluttu luoda julkisivulle tietty ilme. 

Umpiponttilaudoitus kehittyi 1800-luvun alussa jäljittelemään uusklassis-
tisten kivirakennusten sileää pintaa. Saaristokadullakin esiintyy joissain 
rakennuksissa etenkin seinän yläosassa ullakkokerroksessa eli friisissä 
sileäpintaista puuverhousta. 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa seinäpinnat jaettiin usein vaaka-
listoituksella kahteen tai kolmeen osaan ja käytettiin erisuuntaisia ja 
erilaisia panelointeja. Julkisivuverhouksista tuli myös koristeellisempia 
kuin aiemmin. Tällöin myös joidenkin vanhempien rakennusten julkisivuja 
ajanmukaistettiin. Tästä voi johtua rakennusten rakennusajankohdasta 
poikkeavat tyylipiirteet.

Panelontityypillä ja koristelistoilla on suuri merkitys julkisivun ilmeeseen. 
1800-luvulla verhousmateriaalit olivat leveitä ja kiviarkkitehtuurin ilmettä 
pyrittiin jäljittelemään. Koristelut olivat klassistisia. 1800-luvun loppu-
puolella alettiin korostaa puuarkkitehtuurille ominaisia piirteitä viistein, 
sorvauksin ja lehtisahatuin koristein. 1900-luvulle tultaessa julkisivujen 
verhouslaudat kapenivat teollisen höyläyksen seurauksena, mikä muutti 
julkisivujen ilmettä merkittävästi. 

PILASTERIT JA LISTOITUKSET

Nurkkapilasterit ja nurkkaharkotus ovat olleet empiren rakennuksissa 
tärkeitä. Empiren puutalojen nurkkaharkotus luotiin jäljittelemällä kivira-
kennusten nurkkaharkotusta puumateriaalein. Pystypilasterein suojatut 
väliseinien liitoskohdat jaksottivat julksivuja. Julkisivujen nurkka ja välipilas-
terit ovat suojanneet hirrenpäitä vaurioitumiselta ja luoneet rytmiä.

Seinäpinnat on tyypillisesti 1800-luvun alusta lähtien jaettu kolmeen 
osaan vahvoilla vaakalistoituksilla. Seinän yläosan vaakalista jakaa ullak-
kovyöhykkeen eli friisin ja varsinaisen seinäpinnan. Ikkunoiden alapin-
nassa on yleensä toinen vaakalista jakamassa seinän alavyöhykkeen 
omaksi osakseen. Tässä alavyöhykkeessä on Saaristokadulla yleensä leveä 
vaakasuuntainen rintapaneeli ja joissain tapauksissa pystysuuntainen rinta-
paneel

Julkisivuverhouksen alaosassa kivijalan päällä on yleensä paksu ja näkyvä 
päältä alaspäin kallistettu jalkalista, joka toimii myös pisaralistana ja ohjaa 
veden pois julksivusta ja kivijalasta. Joissain Saaristokadunkin rakennuksissa 
ohuemman jalkalistan päällä on empirelle tyypillinen näyttävämpi vaakalau-
doitus, entablementti.  

Julksivuremonttia tehtäessä nämä seinäpintaa jaksottavat elementit tulee 
ottaa huomioon, sillä niillä on suuri merkitys alkuperäisen ilmeen säily-
misen kannalta. Vesilistojen riittävästä kallistuksesta tulee huolehtia, jotta 
ne ohjaavat veden pois julkisivupinnasta. 



305305451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | VANHA RAAHE | OULU | 2020 HANNA TURTINEN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO  |  VANHA RAAHE  |  2020 5           HANNA TURTINEN 

JULKISIVUVERHOUKSEN KORJAUS

Vanhoihin julkisivuihin kuuluu olennaisena osana pieni ajan ja sään 
aiheuttama patina, eikä julkisivu ole välttämättä uusimisen tarpeessa, 
vaikka se olisi jo hyvinkin vanha.  Vanhat julkisivulaudoitukset on tehty 
yleensä tiheäsyisestä ja laadukkaasta puumateriaalista. Tarvittavilta osin 
uusiminen ja pintakäsittelyn uusiminen usein riittää. Julkisivun vanhene-
minen kertoo kuluneesta ajasta ja sillä on oma historiallinen tarinansa. 
Koko julksivun uusiminen hävittää ajalliset kerrostumat.

Silloin kun julkisivussa on selkeitä vaurioita tai lahoa, tulee tehdä korjaus-
toimenpiteitä.  Vanhaa julkisivua korjattaessa kannattaa säilyttää mahdol-
lisimman paljon vanhaa ja uusia ainoastaan vaurioituneet tai lahonneet 
osat. Esimerkiksi vaakalaudoituksen ollessa vaurioitunut vain alaosistaan, 
voidaan laudoitus vaihtaa vain alaosasta ja muu osa säilyttää. Alaosasta 
vauriotunutta pystyvuorausta voidaan uusia sahaamalla vaurioitunut kohta 
viistosti pois ja korvaamalla se paikkapalalla ja kittaamalla raon öljykitillä. 
Maalauksen jälkeen paikkaukset eivät juuri erotu julkisivussa. 

Korjattaessa tai uusittaessa, mikäli vanha verhous on käyttökelvottomassa 
kunnossa, tulee materiaaleina käyttää profiileiltaan ja mitoiltaan raken-
nuksessa olevien tai alkuperäisten kaltaisia  höylättyjä lautoja sekä listoja 
ja pyrkiä lopputuloksessa olemassa olevan kaltaiseen ilmeeseen. Mikäli on 
mahdollista käyttää vanhaa kierrätettyä olemassa olevan kaltaista puuta-
varaa, on sen käyttö pienemmissä korjauksissa todella suositeltavaa.

Julkisivut voivat kulua ja vanheta eri tahtiin ja voi olla, että rakennuksissa 
jokin julksivu on uusittu ja toiset ovat alkuperäisiä. Mikäli vain yksi julksivu 
joudutaan uusimaan kokonaan, kannattaa laudoitus irrottaa varoen ja 
hyväkuntoiset laudat säästää muiden julkisivujen seinien paikkaukseen. 
Pontatut laudat irroitetaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin missä ne on 
asennettu. Esimerkiksi vaakaverhous irrotetaan ylhäältä alaspäin, jolloin se 
saadaan helpommin ehjänä irti. Julkisivuverhousta uusittaessa ei ole perus-
teltua pyrkiä näyttävämpään ilmeeseen kuin mitä julkisivu on ollut.

Vaakalistat, vesilistat ja muut koristeosat ovat vaurioille alttiimpia, joten 
niitä tulee uusia tarvittaessa muuta julkisivua useammin. Ne tulisi uusia 
heti, kun niissä alkaa ilmetä vaurioita, jotta ne toimisivat oikein eivätkä 
aiheuttaisi vaurioita julksivuverhoukseen. Vaakalistoitukset on alunperin 
toteutettu massiivipuisena ja niitä uusittaessa onkin hyvä kayttää samaa 
ja samankokoista materiaalia kuin olemassa olevassa tai alkuperäisessä 
rakenteessa on käytetty. 

Pienet halkeamat julkisivuverhouksessa tai vaakalistoitukissa voidaan 
tarvittaessa paikata esimerkiksi pellavaöljykitillä. Kittaus tehdään aina 
pohjamaalatulle pinnalle, jotta kitti ei irtoa puun pinnasta. Tämän jälkeen 
pinta voidaan maalata tavalliseen tapaan. Isommat raot voidaan paikata 
kitin ja puupaikan yhdistelmällä. 

Mikäli julksivuun on tehty suuria muutoksia aiemmissa julkisivuremon-

teissa, jotka eivät ole alkuperäiselle rakennukselle tai ilmeelle ominaisia, on 
näitä muutoksia mahdollista seuraavien remonttien yhteydessä palauttaa 
enemmän alkuperäistä ilmettä mukaileviksi. Jos rakennuksesta löytyy 
valokuvia, on hyvä tukeutua niihin tai jos valokuvia ei löydy, on hyvä tutkia 
rakennuksen rakennusajankohtaa ja pitäytyä ajalle ja alueelle tyypillisissä 
ratkaisuissa. Esimerkiksi kadun samantyyppisistä saman aikakauden hyvin 
säilyneistä rakennuksista voi saada viitteitä. Saaristokadulla voi monissa 
tapauksissa olla esimerkiksi perusteltua julkisivuremontin yhteydessä 
korvata myöhemmin laitettu kapea teollinen vaakalaudoitus empirelle 
tyypillisemmällä leveällä laudoituksella. 

Rakennuksissa voi olla eri aikoina syntyneitä muutoksia, joita ei ole välttä-
mätöntä lähteä palauttamaan. Toisinaan on perusteltua korjata olemassa 
olevaa julksivua mahdollisuuksien mukaan, vaikka tiedettäisiin sen olevan 
muuttunut alkuperäisestä. Esimerkiksi laajennusten tai 1900-luvun alun 
julkisivujen ajanmukaistusten seurauksena julkisivuissa on tapahtunut 
muutoksia, mutta ne voivat olla alkuperäiseen rakennukseen sopivia ja 
säilytettäviä. Niillä on myös historiallista arvoa. 

Julksivujen lisäeristäminen on tehtävä aina vanhaa rakennusta kunnioittaen 
ja siihen ryhtymistä kannattaa harkita tarkoin. Onko taloudellinen säästö 
lisäeristämisen kulut huomioon ottaen kannattavaa ja mitä vanhan raken-
nuksen ilmeestä ollaan valmiita uhraamaan. Ulkopuolisesta lisälämmöne-
ristämisestä johtuen ikkunat ja kivijalka jäävät usein syvennykseen, millä on 
merkittävä vaikutus rakennuksen ulkonäköön. 

Jos huonokuntoinen julksivu vaatii kokonaan uudistamista voidaan julki-
sivuremontin yhteydessä seinärakenteen tuulitiiviyttä parantaa ja näin 
tavoitella parempaa rakennetoimivuutta ilman lisäeristämistäkin. Tällöin 
muutokset julkisivussa ei ole huomattavat, mutta ilmavuodot seinäraken-
teessa vähenevät. Lisäksi voi olla kannattavampaa tehdä lisäeristämistä 
esimerkiksi yläpohjassa. Tällöin näkyviä muutoksia ei aiheudu, mutta 
voidaan saavuttaa huomattaviakin energiasäästöjä.

Kuva Cortenkadulta. Kuvassa nähtävissä erilaisia julkisivuverhoustyyppejä ja julksivuja jaksottavia nurkka- ja välipilastereita sekä vaakalistoja. Hanna Turtinen, 2020.
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KATTO

Julkisivujen ulkonäköön on suuri vaikutus myös katon muotoilulla, detal-
joinnilla sekä teknisillä ratkaisuilla. Yleisin kattotyyppi  Vanhan Raahen 
alueella ja etenkin Saaristokadulla on satula- eli tuttavallisemmin harja-
katto. Ulkonevat alta laudottamattomat tai umpinaiset räystäät ovat 
alueen vanhoille rakennuksille tyypilliset. 

Vanhassa Raahessa rakennuksissa on ollut 1700-luvulta alkaen turve-
kattoja ja 1800-luvulla tervattuja tai punamullattuja kaksinkertaisia lauta-
kattoja sekä  tuohikattoja. 1800-luvulla tuotiin ulkomailta purjeveneiden 
matkassa jonkin verran kattotiiliä, joita muutamissa näyttävämmissä 
rakennuksissa käytettiin. Sileäpintainen kattopelti tuli käyttöön myös 
1800-luvulla. Se maalattiin usein mustaksi tai punaiseksi. 1870-luvulla 
käyttöön otettiin uusi materiaali, kattohuopa, josta tuli yleisin käytetty 
materiaali raahelaisissa katoissa. Sen väreinä oli myös musta ja punainen. 

Remonttien yhteydessä kattokulma tulisi pitää alkuperäisenä eikä kattojen 
korotuksia tulisi tehdä esimerkiksi korkeamman huonetilan saavuttami-
seksi. Kattoremonttien yhteydessä suositellaan ensisijaisesti korjaamaan 
ainoastaan tarvittavilta osin eikä uusimaan rakennetta kokonaan vain 
varmuuden vuoksi. Kun katossa havaitaan vaurio, tulee se paikata heti, 
jotta suuremmilta vaurioilta ja korjauksilta vältyttäisiin. 

Korjaamisessa suositellaan käytettäväksi samoja materiaaleja ja työtapoja 
kuin alkuperäisissä katoissa. Kattojen korjauksissa tulisi ottaa huomioon 
vanhoissa rakennuksissa oleva matala katon rakennne. Jos kattoremontin 
yhteydessä kattorakenne paksuuntuu huomattavasti, on sillä suuri vaikutus 
vanhan rakennuksen ulkonäköön ja mittakaavaan. Mikäli aiemmissa katto-
remonteissa on tehty virheellisiä muutoksia rakenteeseen, tulisi nämä 
seuraavissa korjauksissa muuttaa vastaamaan paremmin alkuperäistä 
rakennetta ja ilmettä. Jos katto on aikojen saatossa asettunut vinoon, ei 
kattoa tule tarpeettomasti lähteä kattoremonttien yhteydessä suoris-
tamaan. vaan uuden katteen tulisi mukailla vanhan katon muotoja. Näin 
julkisivu säilyy autenttisempana. 

On suositeltavaa käyttää samoja katemateriaaleja, joita rakennuksessa 
tai ympäristössä on aiemminkin käytetty. Saaristokadulla suositeltavia 
katemateriaaleja ovat konesaumattu peltikate sekä kolmiorimahuopakate. 
Katteissa suositeltavia värejä ovat musta ja punainen. Katoissa ei suositella 
käytettäväksi valmiita profiilipeltejä, palahuopakatteita eikä tiilikatteita, 
koska ne eivät ole perinteisiä materiaaleja Saaristokadun miljöössä.

Vesiränneillä ja syöksytorvilla on ulkonäön lisäksi suuri merkitys raken-
nusten säilymiselle.  Veden poisto hallitusti suojaa julkisvua vaurioitumi-
selta. Konesaumatuissa peltikatoissa suositellaan käytettäväksi räystään 
päällä olevaa kiinteää jalkaränniä, josta sadevesi johdetaan pyöreän 
suppilon kautta pyöreisiin syöksytorviin. Peltikaton kiinteä jalkaränni 
toimii samalla myös lumiesteenä. Muodoltaan puolipyöreät räystäskourut 
ja pyöreät syöksytorvet ovat vanhoille rakennuksille ominaisia. Rännien 
ylimitoittamista varmuuden vuoksi on vältettävä. Kuumasinkitty pelti 
on vanhoissa rakennuksissa ominainen materiaali sadevesijärjestelmissä. 
Peltiset vesikourut ja syöksytorvet voidaan maalata muutaman vuoden 

kuluttua asentamisesta katon tai nurkkien väriseksi, kun pelti on hapet-
tunut. Teollisen uustuotannon monikulmaisia valmiiksi maalattuja tai 
muovipinnoitettuja sadevesijärjestelmiä ei suositella käytettäväksi, koska 
ne eivät kuulu vanhan talon ilmeeseen.

Savupiipuissa tulisi myös suosia korjaamista. Mikäli niitä joudutaan 
uusimaan olisi suotavaa käyttää vanhan kaltaisia materiaaleja, kuten 
tummaksi poltettuja käsinlyötyjä tiiliä. Savupiipun muoto ja pellitys on 
suositeltavaa säilyttää alkuperäisen kaltaisena. Savupiipun päähän voi 
asentaa hatun, mikäli uunia ei käytetä säännöllisesti lämmityskaudella. 
Tämä suojaa hormia kosteudelta ja sen aiheuttamilta pakkasvaurioilta.

KIVIJALKA / SOKKELI

Myös kivijalalla on suuri merkitys julkisivun ilmeeseen. Kivijalan kuntoa 
tulee säännöllisesti tarkastella ja tarvittaessa korjata vanhaa ilmettä ja 
toimintaa kunnioittaen.

Vanhassa Raahessa ja Saaristokadulla tyypillinen sokkelirakenne on korkea 
luonnonkivipintainen lohkarekivijalka. Luonnonkivijalkaa ei tule maalata 
tai muutoin käsitellä. Sokkeleissa olevia tuuletusaukkoja ei tule tukkia 
pysyvästi tai valaa umpeen. Siitä aiheutuu ongelmia alapohjan tuulettu-
miselle ja kuivumiselle. Kivijalan paikkaaminen esimerkiksi betonilla on 
muutenkin julkisivun ilmeen ja teknisen toiminnan kannalta haasteellista. 
Mikäli sokkeliin tarvitsee tehdä korjauksia, tulisi ne toteuttaa samalla 
materiaalilla tai vanhaa materiaalia kunnioittavalla tavalla.

Vesilista julkisivulaudoituksen alapäässä ohjaa valuveden kivijalan yli ja näin 
suojaa sekä sokkelia että julksivulaudoitusta. Vesilistalla on suuri merkitys 
julkisvun ilmeessä ja sillä on tärkeä tekninen tehtävä. Vanhoissa puutaloissa 
vesilista on yleensä puinen ja melko massiivisen kokoinen. Vesilistan toimi-
vuudesta ja kunnosta on pidettävä huoli ja siinä on oltava riittävä kallistus 
julkisivusta poispäin. Kun vesilista on vaihdettava, on syytä suosia alkupe-
räistä muotoilua ja rakennetta. 

Ajansaatosa Saaristokadulla sokkelit ovat painuneet maahan sekä 
tienpinnan korkeus on kasvanut, mikä aiheuttaa sokkelin madaltumista. 
Tällä on vaikutus vanhojen talojen mittakaavalliseen ilmeeseen. Mahdolli-
suuksien mukaan olisi varmistettava ettei maanpinta tule liian korkeaksi ja 
liian lähelle sokkelin yläpintaa. Tälläisessä tapauksessa julkisivun lahovau-
rioiden riski kasvaa, kun esimerkiksi roiskevesi pääsee helpommin koske-
tuksiin julkisivuverhouksen kanssa. 

Myös rakennuksen lähiympäristöllä on vaikutus rakennuksen ulkonäköön 
ja rakenteiden kestävyyteen. Kun sokkelin ja julkisivun edessä ei ole 
ylimääräistä tavaraa tai kasvillisuutta liian lähellä, pääsee julkisivu 
kuivumaan ja tuulettumaan esteettömästi. Kasvillisuus olisi hyvä sijoittaa 
niin, että seinän ja kasvin väliin jäisi vähintään metrin verran vapaata 
ilmatilaa. Suuremmat kasvit ja puut tulisi sijoittaa vielä etäämmälle.

Perinteinen peltisaumakate ja jalkäränni yhdistettynä pyöreään suppiloon ja syöksytor-
veen, jotka ovat vanhalle puutalolle sopivaa muotoilua. Kuvassa myös tyypillinen näyttä-
vä vesilista sekä ullakkovyöhykettä rajaava vaakalista. Kuva Hanna Turtinen, 2020.
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Esimerkki aikojen saatossa puutaloihin tehdyistä muutoksista. Yllä talon muutospiirustus, jossa empirelle tyypillinen leveä julkisivuverhouslauta on vaihdettu 1960-luvulla kapeaan laudoitukseen ja perinteiset T-ikkunat vaihdettu ajalle tyypillisiin kaksijakoisiin ikkunoihin. Samal-
la rakennuksen vanhoja empirelle tyypillisiä hienovaraisia piirteitä on kadotettu. Tälläisiä muutoksia on tehty paljon Vanhan Raahenkin alueella. Otteita rakennuksen kuistin ja julkisivun muutospiirustuksesta, 1961. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.
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IKKUNAT 

Ikkunoiden vaikutus rakennusten ulkoasuun ja katukuvaan on merkittävä. 
Ikkunat kertovat paljon myös aikansa rakennustaiteesta. Ikkunoiden 
muodolla, detaljoinnilla sekä aukotuksen rytmillä on suuri rooli vanhan 
rakennuksen julkisivussa. Ikkunat ovat monesti muuten vaatimattomissa 
julkisivuissa koristeellisin ja näkyvin yksityiskohta. Näin ollen ikkunoilla 
ja niiden ilmeen säilyttämisellä on suuri merkitys myös koko katukuvan 
säilymiseen autenttisena. 

Vanhalle Raahelle erityinen ominaispiirre vanhojen rakennusten ikkunoissa 
on juorupeilit. Ne ovat ikkunoiden pielissä olevia pieniä peilejä, joiden 
avulla sisältä voidaan nähdä kadun tapahtumat.  Alkujaan juorupeilit ovat 
rantautuneet Suomen kaupunkeihin Ruotsista. Juorupeilit ovat verrattain 
harvinaisia vanhoissa suomalaisissa puukaupungeissa eikä niitä ole paljoa 
säästynyt. Raahessa juorupeilejä löytyy yhä monista rakennuksista ja niitä 
tuleekin säilyttää ja vaalia. 

Vanhat puuikkunatkaan eivät monesti ole rakennuksen alkuperäiset 
ikkunat, vaan niitä on uusittu ajan saatossa. Esimerkiksi 1900-luvun 
alkupuolella on moniin rakennuksiin vaihdettu ikkunoita.  Vanhat puuik-
kunat istuvat kuitenkin parhaiten vanhojen rakennusten ilmeeseen eikä 
samoja piirteitä voida enää nykyisen ikkunatuotannon tuotteilla toteuttaa. 

TYYLIPIIRTEET

Tavallisin muoto ikkunoissa oli 1800-luvulla kuusiruutuinen kahteen 
puitteeseen jaettu pystyikkuna. 1880-luvulta lähtien alkoi yleistyä kolmi-
ruutuinen ns. venäläinen T-ikkuna ja sen erilaiset variaatiot. Kuusiruutuiset 
ikkunat ja siitä johdettu neliruutuinen variaatio, jossa alimmat ruudut on 
yhdistetty, pysyivät yleisinä Raahessa pitkään T-ikkunan rinnalla. Pienet 
matalat ullakkoikkunat ikkunoiden yläpuolella ovat tyypillisiä vanhassa 
puutaloarkkitehtuurissa. Saaristokadulla ne ovat perinteisesti olleet yhden 
ruudun korkuisia ja kahden tai kolmen ruudun levyisiä. Puolipyöreät 
lunetti-ikkunat ovat myös empiren arkkitehtuurille ominaisia, ja toisinaan 
ne saattavat olla myös valeikkunoita. Ne sijaitsevat yleensä rakennusten 
päädyissä. Saaristokadullakin on joissain rakennuksissa lunetti-ikkunoita. 

Mittakaavaltaan ikkunat ovat pystysuuntaisia suorakaiteen muotoisia ja 
ikkunat sijaitsevat selkeästi erillään toisistaan. Monen ikkunan sijoittamista 
kiinni toisiinsa ei 1800- ja 1900-luvun alkuperäisessä arkkitehtuurissa 
käytetty. Ikkunat ovat seinärakenteessa tyypillisesti niin, että uloin lasi on 
seinän ulkopinnan tasossa. Vanhat puuikkunat ovat tyypillisesti sisään-ulo-
saukeavia ja niissä voi olla irrallliset sisäikkunat, jotka voidaan irrottaa 
kesäksi ja laittaa talvella jälleen paikalleen.

Saaristokadulla ikkunoiden listat ja vuorilaudoitukset ovat vaatimattomasti 
hienovaraisin piirtein koristeltuja. Ikkunan yläpuoliset rakenteet ja vuori-
laudat suojaavat ikkunaa vaurioitumiselta, joten niillä on ulkonäön lisäksi 
tärkeä toiminnallinen tehtävä.  Vuorilaudoitusten koko ja koristeellisuus 
ovat vaihdelleet tyylisuuntausten mukaan. Empiren ja uusrenessanssin 

aikaan käytettiin muhkeampia kolmiulotteisia veistettyjä muotoja, erityi-
sesti ikkunapäätteissä. Nikkarityyli ja jugend toivat ikkunakehiin yksin-
kertaisempaa kaksiulotteisempaa muotoilua. Vuorilaudoitus toteutettiin 
muotoonsahatuista laudoista, ja empiren muhkeasti muotoiltu ikkunan 
yläpuolinen palkkipääte korvattiin vinoon asetetulla vesilaudalla. Nikkari-
tyylin keinoin luotiin ikään kuin toisintoja ja yksinkertaistuksia aiemmista 
veistetyistä ikkunoiden koristeaiheista. Jugendin ikkunakehiin kuului myös 
hyvinkin monimuotoiset listoitukset sekä kasvi- ja eläinornamentiikka. 

KUNNOSSAPITO JA KORJAAMINEN

Ikkunoiden vauriot aiheutuvat suurimmaksi osaksi vääriin paikkoihin 
pääsevän kosteuden ja valon seurauksena. On huolehdittava ettei vesi jää 
seisomaan ikkunan rakenteisiin, vaan ohjautuu pois, ja että maalipinta on 
ehjä ja suojaa puuta. Maalipinnan, kittauksen ja helojen kunto tarkistetaan 
vuosittain. Tarvittaessa paikkakitataan ja maalataan, jotta vauriot eivät 
pääse suurenemaan. 

Vanhan rakennuksen ikkunoiden korjaamisen lähtökohtana tulee aina olla 
ensisijaisesti ikkunoiden säilyttäminen mahdollisimman vähin muutoksin. 
Pieniltä tuntuvilla muutoksillakin voi olla suuri vaikutus ikkunoiden 
ulkonäköön. Esimerkiksi uusien teollisten materiaalien käyttö ikkunan 
korjaamisessa muuttaa ilmettä nopeasti ristiriitaiseen suuntaan. Pieni ajan 
patina kuuluu olennaisena osana myös vanhojen ikkunoiden ilmeeseen, 
eikä uudenveroista ilmettä tule tavoitella. 

Vanhojen puuikkunoiden puuosat on valmistettu yleensä tarkoin valituista 
kestävistä korkealaatuisista ja kovista puumateriaaleista, joiden kunnosta-
minen on mahdollista ja kannatettavaa. Puutavara, josta ikkunat on valmis-
tettu, on yleensä ollut tiheäsyistä, oksatonta ja hyvin kuivattua. Ikkunat 
myös valmistettiin yleensä käsityönä sotien jälkeiseen aikaan asti. Tästä 
syystä jopa hyvin vaurioituneita puuikkunoita on suositeltavaa ja mahdol-
lista ehostaa ja korjata. Usein vanhoissa puuikkunoissa pahiten vaurioitu-
neita osia ovat alakarmin ulkopuoli ja ikkunapuitteen alakappale, joiden 
uusiminen on helpompaa ja edullisempaa kuin koko ikkunan vaihtaminen 
uuteen. Myös vanhan ajan käsityöperinteen arvostus näkyy vanhojen 
ikkunoiden kunnossapidon ja korjaamisen suosimisessa. 

Monissa tapauksissa vanhojen ikkunoiden kunnostamiseen riittää 
kittauksen paikkaaminen tai uusiminen, uusintamaalaus, tiivistäminen ja 
pellityksen kunnostus. Ulkopuitteissa olevat pienet halkeamat voidaan hioa 
pois puun kovaan pintaan asti ja yksittäiset isommat halkeamat voidaan 
kitata esimerkiksi pellavaöljykitillä. Sen jälkeen puitteet voidaan maalata 
uudelleen. 

Samoin kuin julksivuissa, vanhojen ikkunoiden maalaamiseen on suosi-
teltavaa käyttää perinteisiä öljymaaleja. Vääränlaiset maalityypit voivat 
aiheuttaa tilanteen, jossa maalipinta muodostaa pintaan liian tiiviin läpäi-
semättömän pinnan, joka halkeillessaan päästää veden maalipinnan alle. 

Tiivis pinta kuitenkin estää kosteuden haihtumisen ja ajan myötä aiheuttaa 
lahovaurioita puuhun. Jos tälläisiä kohtia huomaa maalipinnassa, on maali 
poistettava ja puu uusintamaalattava. Vesi voi päästä myös esimerkiksi 
puutteellisen kittauksen vuoksi ikkunan rakenteisiin ja aiheuttaa lahoa. 

Ikkunoiden maalaus ja kittauksen kunnossapitäminen ehkäisevät ikkuna-
puitteiden halkeilua ja siitä ajan kanssa seuraavia lahovaurioita. Vesipel-
lityksen ja ikkunan alapuitteen vesinokan kunnosssapito ehkäisee myös 
lahovaurioita. Vanhoissa ikkunoissa ei usein ole vesipeltiä ollenkaan, mutta 
tarvittaessa niihin voidaan asentaa pelti, mikäli ikkunan alapuite on pahoin 
rappeutunut. Vesipelti tulee toteuttaa vanhaan ilmeeseen sopivana muotoi-
lultaan ja materiaaliltaan.  Kuumasinkitty pelti ja sen maalaus on vanhassa 
rakennuksessa hyvä vaihtoehto. Teollisia valmiiksi maalattuja tai muovipin-
noitettuja peltejä ei suositella käytettävän. 

Puun luonnollista harmaantumista ei pidä sekoittaa lahovaurioihin. Mikäli 
ikkunan puiterakenteissa tai karmissa kuitenkin ilmenee lahovaurioita, 
voidaan niitä korjata tai vaihtaa vaurioitunut osa kokonaan, mikäli vauriot 
aiheuttavat ongelmia ikkunan toiminnalle. Puitteen tai karmin vauriot eivät 
yleensä ole syy koko ikkunan vaihtamiselle. Yleisesti pienten lahovauri-
oiden korjaaminen ilman toimintaan vaikuttavaa syytä ei ole välttämätöntä.  
Tällöin lahoa aiheuttavan syyn poistaminen tai korjaaminen voi riittää. 

Vanhojen ikkunoiden korjaamisella säilytetään myös vanhoissa ikkunoissa 
olevat koristeelliset helat, jotka ovat vanhojen rakennusten ilmeelle 
merkityksellisiä. Mikäli ikkunat uusitaan, menetetään nämä pienet merkit-
tävät yksityiskohdat kokonaan. Korjausten yhteydessä vanhat helat 
tulee säästää. Jos esimerkiksi ikkunan kulmaa joudutaan vahvistamaan, 
voidaan uusi kulmarauta asentaa puitteen sisäpuolelle ja vanha hela jättää 
paikalleen. Tai uusi sarana asentaa vanhan saranan alapuolelle, jolloin 
vanha sarana säilytetään. Korjausten yhteydessä voidaan käyttää vanhoja 
kierrätettyjä heloja tai vanhan tyylisiä uusia heloja, mutta heloja ei tule 
kuitenkaan muuttaa hienommiksi kuin alkuperäisessä ikkunassa on ollut.  
Helojen kiinnitys tulee tarkistaa ajoittain ja mahdolliset ruosteet poistaa 
ja maalata pinta esimerkiksi pellavaöljymaalilla. Tarvittaessa pohjalle voi 
laittaa ruosteenestomaalin. 

Mikäli lämmöneristävyyttä halutaan vanhoissa ikkunoissa parantaa voidaan 
kaksilasisiin ikkunoihin lisätä väliin kolmas lasi. Tämä kuitenkin voi muuttaa 
ikkunan ulkonäköä, joten ensisijaisena vaihtoehtona tulee pitää ikkunan 
tiivistyksen parantamista esimerkiksi tilkitsemällä. 

VÄRITYS

Vanhoissa ikkunoissa puiterakenteet ovat yleensä valkoiseksi maalattuja 
ja vuorilaudoituksen väritys mukailee rakennuksen julkisivun väritystä sen 
tyylisuuntauksen mukaisesti. Saaristokadulla vanhojen ikkunoiden vuori-
lautojen väritys on yleisesti valkeaa, mutta esimerkiksi vihreän ja punaisen 
sävyjä löytyy myös.
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Saaristokadun kuusiruutuisia ikkunoita, joita on ollut jo 1800-luvulta asti. Yläpuolisissa 
kuvissa empirelle tyypillisiä vanhoja käsityönä tehtyjä veistettyjä palkkipäätteitä. Saa-
ristokadulle tyypillisesti vuorilaudoitukset ovat muutoin melko pelkistettyjä ja väritys 
hillittyä empiren ja uusrenessanssin tyylipiirteiden mukaista. Alapuolisissa kuvissa kuusi-
ruutuisia ikkunoita nikkarityylisin vuorilaudoituksin. Niissä on nähtävissä hyvin vähäinen 
ja yksinkertainen muotoilu ja koristelu. 

Saaristokadun T-ikkunoita, jotka ovat olleet yleisiä erityisesti 1800-luvun lopussa ja 
1900-luvun alussa.  Yläpuolisissa kuvissa empirelle tyypillisiä vanhoja käsityönä tehtyjä 
veistettyjä palkkipäätteitä. Saaristokadulle tyypillisesti vuorilaudoitukset ovat muutoin 
melko pelkistettyjä ja väritys hillitty empiren tyylipiirteiden mukainen. Alapuolisessa ku-
vassa T-ikkuna pelkistetyin nikkarityylisin vuorilaudoituksin. Uusrenessanssin mukaisesti 
tummempi väri vuorilaudoituksessa ja vaaleampi seinäpinnassa. 

Saaristokadun kuusiruutuisen ikkunan neliruutuisia muunnoksia ja T-ikkunan muunnok-
sia.  Yläpuolisissa kuvissa empirelle tyypillisiä vanhoja käsityönä tehtyjä veistettyjä palkki-
päätteitä. Saaristokadulle tyypillisesti vuorilaudoitukset ovat muutoin melko pelkistettyjä 
ja väritys hillitty empiren ja uusrenessanssin tyylipiirteiden mukainen. Alapuolisissa kuvis-
sa ikkunamuunnoksia pelkistetyin nikkarityylisin vuorilaudoituksin. Vasemman puoleises-
sa kuvassa empirelle tyypillinen väritys ja oikean puoleisessa jugendille tyypillinen vaalea 
punertavan sävyinen väritys. 

Kuvat Hanna Turtinen, 2020. 
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Saaristokadun vanhoja ullakkoikkunoita. Yleinen tyyppi on kaksi- tai kolmiruutuinen vaakaikkuna. Poikkeuksena harvinainen, mutta arvokas neliruutuinen ullakkoikkuna vasemman puoleisessa kuvassa. Oikean puoleisessa kuvassa näkyvissä ajan saatossa tehty ikkunamuutos, 
jossa ikkuna on muutettu mittasuhteiltaan neliömmäksi ja kaksijakoiseksi. Kuvat Hanna Turtinen, 2020. 

JOS IKKUNAT JOUDUTAAN UUSIMAAN 

Vaikka ikkunat uusitaan alkuperäisen mallin mukaan, menetetään samalla 
aina rakennuksen historiallisia arvoja. 

Ikkunoita vaihdettaessa tulee huomioon ottaa rakennuksessa alunperin 
olleiden ikkunoiden muoto, mittasuhteet ja puitejako. Ikkunoita vaihdet-
taessa tulee rakennuksen henkeä ja tyyliä kunnioittaa. Karmi- ja puite-
jakoa ei tule muuttaa. Puitteiden tulisi olla mahdollisimman paljon vanhan 
ikkunan kaltaisia ja kokoisia. Vanhoissa ikkunoissa välipuitteet ovat yleensä 
hyvin kapeita ja näin tulisi olla myös uusissa ikkunoissa. Välipuitteita ei tule 
vaihtaa valevälipuitteiksi. Oikeilla välipuitteilla on suuri merkitys ikkunan 
luonteeseen ja ulkonäköön. Missään nimessä ei tule käyttää puitteettomia 
yksilasisia ikkunoita. Ikkunoiden jaollisuus on tärkeä tekijä vanhojen raken-
nusten ilmeessä.

Vanha aukeamissuunta ja -tapa on hyvä pyrkiä säilyttämään. Ikkunoiden 
aukeamissuuntaan ja saranointiin tulee kiinnittää huomiota ja ulkopuite 
tulisikin säilyttää mahdollisuuksien mukaan ulosaukeavana. Tällä on suuri 
merkitys ikkunan ulkonäköön ja julkisivun ilmeeseen. 

Ikkunoita uusittaessa sälekaihtimia ja tuuletusritilällä tai hyönteisver-
kolla varustettuja tuuletusikkunoita ei tule käyttää, koska ne eivät kuulu 
vanhaan puutalomiljööseen. Mikäli auringonpaisteelta tai katseilta halutaan 
suojaa, on sälekaihtimien sijaan parempi käyttää erilaisia verhoratkaisuja, 
jotka sopivat vanhaan rakennukseen. Esimerkiksi perinteiset puoliverhot 
eli salusiinit sopivat vanhoihin rakennuksiin ja suojaavat näkyvyyttä kadulta.

Uudet ikkunat tulee sijoittaa seinän ulkopinnan tasoon, kuten vanhoissa 
rakennuksissa on ollut tapana. Ikkunoiden koko ja sijoittelu tulee säilyttää 
alkuperäisenä. Vanhoille rakennuksille on tyypillistä, että ikkunat sijaitsevat 
erillään toisistaan ja rakennuksissa on verrattain paljon umpinaista seinä-
pintaa. Vanhan rakennuksen ikkunoiden sijoittelussa tyypillistä on myös 
se, että julkisivussa ikkunoiden ylä- ja alapuolelle jää suurinpiirtein saman 
verran umpinaista seinäpintaa

Jos ikkunat on ajan myötä vaihdettu tyyliltään tai kooltaan alkuperäisistä 
voimakkaasti eroaviin, on suositeltavaa seuraavassa suuremmassa remon-
tissa palauttaa ikkunoiden ulkonäkö ja sijoittelu alkuperäistä kunnioitta-
vaksi.

Vanhoja rakennuksia purettaessa tai ikkunoita vaihdettaessa suositellaan 
käyttökelpoiset vanhat ikkunat ja niiden osat irrottamaan varoen ja 
mahdollistaa niiden uudelleenhyödyntäminen esimerkiksi toisissa korjaus-
kohteissa. 
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Ote empiren tyylisen ikkunanpäällyslistan eli palkkkipäätteen detaljointi- ja mittatyöpiirroksesta, ajoittamaton, Raahen kaupungin arkisto.Ote kuistin ikkunan mittatyöpiirroksesta, ajoittamaton, Raahen kaupungin arkisto.

Empirelle tyypillisiä julkisivun yksityiskohtia. Otteita pilastereiden ja ikkunakehien detaljointi- ja mittatyöpiirroksesta, Henry Virtanen, 1989. Raahen kaupungin rakennusvalvonta.
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AIDAT JA PORTIT

Vanhalle Raahelle on muiden puukaupunkien tapaan ominaista suljetut 
korttelit, yksityisen ja julkisen tilan selkeä erottaminen toisistaan.  Korkeat 
lauta-aidat kuuluvat vanhojen puukaupunkien keskustoihin olennaisesti. 
Perinteisesti yksityinen pihapiiri ja julkinen katutila on rajattu toisistaan 
rakennuksilla ja aidoilla. Päärakennus on rakennettu kadun rajaan kiinni ja 
talousrakennukset naapureiden rajaa vasten. Jo 1600-luvulla Raahessakin 
on rakennettu aita tonttien kadunpuoleisille rajoille. 1700-luvulla alettiin 
rakentaa aitoja myös tonttien välisille rajoille. 1800-luvun loppupuolella 
pihat olivat vielä yleisesti umpipihoja, joita reunustivat tiiviisti rakennukset 
ja aidat, mutta nykyisin sellaisia on vanhan Raahen alueella jäljellä enää 
muutama.

Aidoilla ja porteilla on ollut puukaupungeissa merkitystä myös 
kotieläinten takia. 1800-luvulla kotieläinten pito kaupungeissa kuitenkin 
väheni ja talousrakennuksia sekä aitoja purettiin, joten aitojen raken-
tamisesta alettiin antaa määräyksiä. Talot oli rakennettava pitkä sivu 
katulinjaa vasten toisiinsa kiinni tai niiden välille oli rakennettava aita, jotta 
yhtenäinen julkisivulinja säilytettäisiin. 1800-luvulla empire-aikaan kadun-
varret alkoivat muuttua avoimemmiksi tiukentuneiden palomääräysten 
seurauksena. Katua rajaavat rakennukset ja aidat vuorottelivat ja aitojen 
takana kasvillisuus. Pihapiirit alkoivat myös väljentyä.

Aidat ja portit ovat olleet ja ovat yhä merkittävä osa Vanhan Raahen 
kaupunkikuvaa. Portit ja aidat eivät ole rakennusten kanssa yhtälailla pitkä-
ikäisiä, vaan niihin kohdistuu monenlaisia rasitteita, jotka ajanmyötä aihut-
tavat niissä vaurioita. Ne ovat jatkuvasti alttiina erilaisille sääolosuhteille ja 
kosteudelle.  Myös teknistä kulumista tapahtuu jatkuvasti ja ne altistuvat 
esimerkiksi kolhuille ja vääntymiselle. Ajansaatossa aitoja ja portteja on 
korvattu uusilla tai purettu pois, tästä johtuen alkuperäisiä ei juuri ole 
säästynyt. Nykyään Raahessa aitoja ja portteja on yhä vähemmän rajaa-
massa tontteja ja katutilaa. Nykyisten aitojen ja porttien tyyli sekä muoto 
ovat myös hyvin kirjavia. 

AIDAT

Katua rajaavat aidat ovat alunperin olleet hyvinkin korkeita ja tiiviitä 
seinämäisiä lauta-aitoja. Aitojen korkeus saattoi 1800-luvulla olla parhaim-
millaan jopa 2-3 metriä. Yleinen tapa on kuitenkin ollut rakentaa aita 
ikkunan alapinnan korkeuteen. Tyyliltään aidat noudattavat rakennusta, 
johon ne liittyvät. Laudoituksen suunta ja väritys on ollut rakennuksen 
kanssa yhtenäinen. Kadun puoleiset aidat on myös ollut tapana maalata jo 
1800-luvulta asti. 

Alunperin aidat ovat olleet pystysuuntaisia lauta-aitoja, mutta empiren 
vaakalaudoituksen yleistyttyä Raahessakin, aidoissakin alettiin käyttää 
pääsääntöisesti vaakavuorausta. Aitojen päällä on tyypillisesti puulista. 
Vaikka yleensä taloihin liittyi koristelematon sileä lauta-aita, on uusrenes-
sanssin ja jugendin hengessä niihin voitu tehdä runsaampia koristeluita. 
Saaristokadulla rakennusten yksityiskohtien koristelut ovat olleet varsin 

yksinkertaisia ja hillittyjä, joten on epätodennäköistä, että siellä olisi esiin-
tynyt erityisen näyttävästi koristeltuja aitoja tai portteja. Puukaupungeissa 
on poikkeuksena tiiviin lauta-aidan sijasta voinut rakentaa harvemman 
aidan, jos aidan takana tontilla on sijainnut puutarha. 

Uuden aidan tulee sopeutua hyvin ympäristöönsä ja kadun henkeen. 
Nykyään on suositeltavaa toteuttaa aidat yksinkertaisina umpinaisina 
korkeina lauta-aitoina, ellei ole tiedossa, että rakennuksessa olisi ollut 
alkuperäisesti jotain tietyn tyyppistä aitaa. Aita on suositeltavaa sijoittaa 
aina kadun puoleisen julkisivun pintaan, jotta yhtenäinen katutila säily-
tetään. Sopiva korkeus aidalle on vanhoissa puukaupungeissa ihmisen 
korkeuden verran eli noin 160-200 cm tai ikkunan alapinnan tasoon.  
Aidat ja portit tulee toteuttaa samankaltaisesta verhousmateriaalista kuin 
rakennus, johon se liittyy. Laudoituksen suunta on hyvä valita myös raken-
nuksen julkisivuverhouksen suunnan mukaisesti. Etenkin empiren julkisi-
vujen kanssa on suositeltavaa käyttää leveää vaakaponttilaudoitusta myös 
aidassa. Aidat ja portit tulee maalata julkisivun kanssa yhtenäisin värein.

Pitkän aidan yläpinnan tulee mukailla pehmeästi maaston muotoja, koska 
portaittain nouseva aita on vanhassa puutalomiljöössä levoton. Aidan 
yläosa tulee suojata kaltevalla vaakalistalla, jotta vesi ohjautuu aidan päältä 
pois.

PORTIT

Pelkistetty ja yksinkertainen tyyli on suositeltava myös porteissa. Esimer-
kiksi takorautaiset tai erittäin monimuotoiset koristeelliset puiset aidat ja 
portit eivät ole tyypillisiä Saaristokadun luonteelle. 

Portit on yleensä koristeltu aitojen tapaan julkisivun kanssa yhtenevin 
yksityiskohdin. 1800-luvulla aitoihin alettiin sijoittaa hyvinkin leveitä 
portteja, jotka olivat tyypillisesti vähintään aidan korkuisia ja kaksipuo-
lisia. Isoissa porteissa on yleisesti käytetty myös kapeampaa kulkuaukkoa 
jalankulkijoille. 

Porttien pylväät ovat yleensä neliskulmaisia laudoin verhoiltuja, hieman 
porttia korkeampia tolppia. Porttien pylväät on myös suojattu puuhatuilla, 
joista vesi valuu pois ja jotka on tarvittaessa helppo vaihtaa uusiin. Porttia 
voidaan halutessa korostaa sen viereisten pylväiden avulla. Pylväät voivat 
olla aitaa koristeellisempia.

KUNNOSSAPITO JA KORJAAMINEN

Jatkuva huolto ja kunnossapito on tärkeää myös aitojen ja porttien 
kohdalla. Liian lähellä sijaitseva kasvillisuus estää kuivumista ja ajanmyötä 
aiheuttaa lahovaurioita.  Vauriot kannattaa korjata heti. Maalipinnan kuntoa 
on hyvä seurata jatkuvasti ja tarvittaessa uusia.

Kuva Reiponkadulta. Katutila on hyvin rajattua, rakennukset ovat lähellä toisiaan ja 
väleissä on korkeita seinämäisiä aitoja. Etualalla vasemmalla esimerkiksi empiren julkisi-
vupiirteitä toistaen leveällä vaakapaneelilla verhoiltu aita. Kuva Suomen rakennustaiteen 
museo, Simo Rista, ajoittamaton. 

Vuonna 1659 Raahesta piirretystä kuvasta näkee kuinka tontit ja katutila on rajattu 
korkein seinämäisin aidoin ja portein. Aidat ja portit ovat olleet kautta aikojen vanhoille 
puukaupungeille ominaisia. Raahe 1659, Henrik Corte, Raahen kaupungin arkisto.
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Saaristokadun nykyisiä aitoja, jotka ovat katujulkisivun pinnassa. Aitoja on monentyyppi-
siä ja -kokoisia. Väritykseltään ne toistavat joko päärakennuksen väritystä tai ovat valkei-
ta. Kuvat Hanna Turtinen, 2020.

Vasemmalla Saaristokadun nykyisiä aitoja ja portteja, jotka ovat pihan puoleisen julkisi-
vun pinnassa. Aitoja ja portteja on monentyyppisiä ja -kokoisia. Väritykseltään ne toista-
vat joko päärakennuksen väritystä tai ovat valkeita. Oikealla Saaristokadun rakennusten 
välejä, joissa ei ole aitaa tai porttia ollenkaan. Kuvat Hanna Turtinen, 2020.
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PERUSTUKSET JA NIIDEN HISTORIAA 

Perustus, perustukset, perusta (eng. foundation tai base, ruot. grudstomme 
=maarunko) on yleisesti tunnettu ja käytetty termi, joka useissa eri yhte-
yksissä kuvaa jonkun asian alkua, lähtökohtaa tai perusperiaatetta.  
Rakentamisen yhteydessa perustuksia saatetaan kutsua yleismaailmalli-
sesti myös kivijalaksi, sokkeliksi, anturaksi tai perusmuuriksi. Tarkemmin 
tutkittuna kullekkin edellä mainituista on määriteltävissä tarkempi osa ja/
tai ominaisuus perustuksissa.  Yleisesti perustus tai perusta käsittää itse 
rakennuksen sekä maan väliin sijoittuvan rakennuksen painoa kannatte-
levan jalustan. Perustuksen pääasiallinen tehtävä on siirtää rakennuksen 
paino hallitusti ja jaetusti maa-aineksen päälle. Kyseinen rakennusosa ottaa 
vastaan siis voimia niin rakennuksesta, kuin myös maasta jonka päälle se 
on rakennettu. Tämän lisäksi puurakenteisissa rakennuksissa kiviaineinen 
sokkeli tai kivijalka nostaa kosteudelle herkemmän, rakennuksen säilymi-
sen kannalta tärkeän puurungon irti kosteasta maasta. 

Perustustapoja on nykyään useita erilaisia. Tänä päivänä perustustavan 
valintaan vaikuttavat pääosin perustettavan alueen maaperän ominaisuudet 
sekä osittain myös perustettavan rakennuksen koko ja käyttötarkoitus. 
Aikaisemmin perustustapaan vaikuttivat kuitenkin maaperän lisäksi myös 
saatavilla olevat luonnon resurssit, rakentajien tietotaito sekä varallisuus. 
Ensimmäinen tiedetty perustustapa Suomessa on ollut multiaisperustus 
tai multapenkki.1  Kyseistä perustamistapaa on käytetty perinteisessä 
hirsirakentamisesssa etenkin ennen rossipohjan yleistymistä 1800-luvul-
la, mutta multiaisperustus säilyi rakentamistapana myös tämän jälkeen.2  

Alapohjan rakenteen muuttumisesta huolimatta, itse perustukset säilytti-
vät merkityksensä sekä ulkomuotonsa lähes muuttumattomana.  Tyypillisiä 
perustamistapoja 1800 luvulla ja 1900 luvun alussa ovat olleet luonnon-
kivistä tai kallioista louhituista kivenlohkareista kootut yksittäiset kivet tai 
kiviröykkiöt, jotka ovat sijainneet joko rakennuksen nurkissa, nurkkakivinä, 
tai koko rakennuksen kantavan rungon alla kivijalkana. 1920 -luvulla beto-
nin käyttö rakentamisessa Suomessa yleistyi teollistumisen myötä.3 Tämän 
johdosta betonia ruvettiin hyödyntämään myös rakennuksien perustami-
sessa, jossa yhä tänäkin päivänä teräsbetoni on ehdottomasti käytetyin 
rakennusmateriaali. 

VANHAN RAAHEN KIVIJALTA JA NIIDEN 
KORJAUSTAVAT
ALUSTUS 

Seuraavassa työssä perehdyn Raahen ruutuasemakaava-alueella sijait-
sevien 1800 ja 1900 luvuilla rakennettujen hirsirunkoisten pientalojen 
luonnonkiviperustuksien ongelmakohtiin. Pyrin seuraavassa esittelemään 
rakennuksen kivijalkojen säilyttämisen sekä kunnostamisen arvon niin 
rakennuskannan säilymisen, kuin myös kulttuurihistoriallisen merkityksen  
kannalta. Johtuen rakennuskannan monimuotoisuudesta, on mahdotonta 
laatia yksityiskohtaista korjaustapaohjeistusta. Sen sijaan tarkoituksena on 
tarjota niin yksityiselle rakennuksien omistajille, kuin myös kaupungille 
näkökulmia siihen, miten ja millä perustein kivijalkoihin sekä perustuksiin 
suoritettavia korjaustoimenpiteitä tulisi suunnitella ja toteuttaa. Rakennus-
kohtaiset ratkaisut tulee aina laatia kyseisen rakennuksen ja rakennuspai-
kan ominaisuudet huomioiden rakennesuunnittelijan tai muun tehtävään 
pätevän ammattilaisen toimesta. Perustuksiin liittyvät merkittävät korjaus- 
ja entisöintityöt tulee myös hyväksyttää Raahen rakennusvalvonnassa. 

TEMINOLOGIA 

Perustus Osa rakennuksen kantavaa rakennetta. Perustus siirtää raken-
nuksen painon maahan ja sitoo rakennuksen paikoilleen. Perustuksen 
materiaalina on usein kivi tai betoni. Aikaisemmin perustuksissa saatettiin 
käyttää materiaalina myös puuta. 
Alapohja Rakennuksen ulkopinnan alin vaakasuuntainen rakennusosa. 
Alapohja voi sijaita joko suoraan maata vasten (maanavarainen alapohja) 
tai maan ja alapohjan väliin voidaan jättää ilmatila (tuulettuva alapohja eli 
rossipohja) 
Antura Maan sisään jäävä osa perustusta. Antura on usein muodoltaan 
muuta perustusta leveämpi ja se lepää maata tai kalliota vasten.  
Perusmuuri Yleisnimitys perustuksen maan pinnan yläpuolelle sijoittu-
vasta osasta.  
Kivijalka joko luonnonkivistä tai kalliosta louhituista kivilohkareista ra-
kennettu perustus. Tässä yhteydessä kivijalka käsittää koko luonnonkivistä 
rakennetun perustuksen, maan pinnan alla sekä päällä. 
Sokkeli betonista valettu perustus ja etenkin sen maanpinnan yläpuolelle 
sijoittuva osa 

1  Hannu, 2018, [verkkodokumentti][viitattu 20.12.2020] saatavissa: https://
www.perinnemestari.fi/kunnostaminen/artikkelit/perustukset
2 Kinnunen, 2013 [verkkodokumentti][viitattu 20.12.2020] saatavissa: https://
www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/59175/Kinnunen_Jari-Pekka.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y
3 Betoniteollisuus ry, [verkkodokumentti][viitattu 20.12.2020] saatavissa: htt-
ps://betoni.com/tietoa-betonista/perustietopaketti/betonin-historia/miten-be-
toni-tuli-suomeen/

KIVIJALAT OSANA VANHAN RAAHEN 
KATUKUVAA

Raahen ruutuasemakaava-alueen puutalot ovat pääsääntöisesti rakentu-
neet ennen 1900 lukua tai aivan 1900-luvun alkupuolella.  Raahen keskus-
ta-alueen rakennuksista suurin osa edustaakin empirelle tyypillisiä raken-
nustaiteellisia tyylipiirteitä.  Yksi empire arkkitehtuurin tunnistettavista 
piirteistä ovat korkeat luonnonkivistä rakennetut kivijalat, jotka katuku-
vassa luovat muuten matalamittakaavaiseen arkkitehtuurin ylväyttä sekä 
pysyvyyttä. 

Kävellessään vanhan Raahen puutalokortteleissa, on lähes mahdotonta 
olla kiinnittämättä huomiota rakennusten kivijalkoihin. Raahen katukuvas-
sa kivijalat tai sokkelit sitovat rakennuksen osaksi katua ja täten toimivat 
rakennusteknisen merkityksensä ohessa merkittävänä arkkitehtuurin sekä 
maiseman luojana. Kivijaloista on tulkittavissa myös historiallisia muutok-
sia, arvoja sekä insinööritaidon kehittymistä. Kivijalkojen korkeus Raahessa 
vaihtelee tyypillisesti muutamista senteistä jopa yli metriin. 

Vanhan Raahen alkuperäinen rakennuskanta on rakennettu tarpeeseen, 
perheiden asuinnoiksi, liiketiloiksi tai kaupungin toimesta muuhun tarpeel-
liseen toimintaan. Osa rakentajista oli taitavia ammattilaisia, kun taas toiset 
rakensivat perheelleen asuinsijan perinteiden sekä isältä pojalle periytyvän 
tietotaidon avulla. Rakennuksissa käytetyt rakennusmateriaalit ovat aitoja 
ja vähän jalostettuja. Puu on puuta ja kivi on kiveä. Arvokkaita rakennusai-
neita, kuten kiveä, on käytetty säästäen ja harkiten. Korjaustoimenpiteitä 
on suoritettu vain tarvittaessa, sillä osaamisella ja niillä materiaaleilla mitä 
on saatavilla. 

Kuva 1 (vasemmalla) Multiaisperustus
Kuva:  Annika Taipale 2020
Kuva 2 (oikealla) Rossipohja
Kuva:  Annika Taipale 2020

ANNIKA TAIPALE

KIVIJALAT JA NIIDEN KORJAUSTAVAT

TERMINOLOGIA
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4 Puustjärvi, 2018, s. 6 [verkkodokumentti][viitattu 20.12.2020] saatavissa: https://www.
maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/10_tarinaa_kivesta.pdf
5 Puustjärvi, 2018, s. 7 [verkkodokumentti][viitattu 20.12.2020] saatavissa: https://www.
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Ylemmässä kuvassa on tyypillinen 1800-luvun alun kivijalka. Kivilohkareet ovat 
epäsäännöllisen muotoisia kiilakiviä, sekä osittain todennäköisesti tontilta tai 
rakennuksen läheisyydestä löytyneitä irtokiviä. Kivijalka on rakennettu kylmämuu-
rauksen periaatetta käyttämällä, ilman laastia. Isompien kivilohkareiden välejä on 
täytetty pienemmillä kivillä kivijalan kestävyyden ja suoruuden takaamiseksi. Usein 
suurimpia reikiä peitettiin myös pieneläinten pääsyn talonalle estämiseksi. Kyseinen 
kivijalka mahdollistaa rossipohjan tuulettumisen kivien väliin jäävistä raoista. Kii-
lakivistä rakennettu kivijalka on autenttisen näköinen ja antaa rakennukselle sel-
keän luonteen ja edesauttaa rakennuksen ja sen historian luettavuutta. Näin ollen 
autenttinen kivijalka lisää rakennuksen rakennustaiteellista sekä kulttuuhistoriallis-
ta arvoa. Tarpeeksi korkeat mutta huterankin näköiset kivijalat ovat usein vuosien 
saatossa painautuneet niin hyvin ja tiiviisti paikalleen, että ne eivät itsessään aiheuta 
uhkaa rakennuksen hyvinvoinille tai säilyvyydelle. Toisaalta kylmäladotut kivijalat 
ovat herkkiä ympäristössä tapahtuville muutoksille, ja täten kivijalkojen läheisyy-
dessä tehtäviä maata muuttavia töitä tulisi vältää. 

Alemmassa kuvassa on lohkoituista graniittiharkkokivistä rakennettu kivijalka. Ky-
seinen rakennustapa yleistyi1800-luvun jälkipuoliskolla, kun menetelmät ja välineet 
kehittyivät kovankin graniittikiven työstämiseen sopiviksi.4 Kuten ylemmässä ku-
vassa, myös kyseinen kivijalka on muurattu ilman laastia. Tällöin kivijalan kestävyy-
den kannnalta on tärkeää taata kivien välinen mahdollisimman laaja kosketuspinta. 
Kivien säännöllinen muoto mahdollistaa tukevamman, harkitumman sekä suunni-
tellumman lopputuloksen. 1800- luvulla kivirakentamiseen erikoistuneet kivimiehet 
olivatkin kivenkovia ammattilaisia täynnä ammattiylpeyttä.  Joistakin vanhoista 
kivijaloista on vieläkin mahdollista löytää laadun varmistavat tekijän nimikirjaimet 
kaiverrettuna perustuskiveen.5  Graniitti on yksi suomen yleisimmistä kivilajeista, ja 
se kestää kovuutensa ansiosta hyvin suomalaisia ankariakin sääoloja. Graniittia on 
yleisesti käytetty kivimateriaalina suomalaisessa kivirakentamisessa. 

Laastin käyttö osana muurautekniiikkaa taidettiin jo muinaisaikoina. Laastia käy-
tettiin osana kivijalkojen muuraustekniikkaa täyttämään kivien väliin jäävät pienet 
raot, ja näin pyrittiin estämään jäätyvän veden aiheuttamat vahingot  
rakenteelle.6 Tiiviin rakenteen muodostavista harkkokivistä sekä laastilla muura-
tuista kivijaloista puhuttaessa on huomioitava rossipohjan tuulettuminen. Alapoh-
jan tuulettumisen mahdollistamiseksi kivijalassa on oltava tuuletusaukkoja, joiden 
kautta rakennuksen alapohja pääsee tuulettumaan. Aukkojen sijainti tulee olla 
huolella valittu niin, että aukot sijoittuivat vastakkain, tuulen suunnat huomioiden. 
Alapohjan riittävän tuulettumisen varmistaminen on yksi tärkeimmistä asioista 
rakennuksen hyvinvoinnin takaamiseksi.

Tutkailtaessa Raahen katukuvia 1900- luvun alusta tähän päivään on selvää, 
että rakennuksien kivijalkojen korkeudessa on tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Tutkimusaineiston perusteella on todettava, että suurin madal-
tuminen on tapahtunut 1970 ja 2000 luvun välisenä aikana. Madaltumisen 
tarkkaa syytä on lähes mahdotonta määritellä ilman perusteellista maa-
perätutkimusta. Kuitenkin perehtyen olemassa olevaan aineistoon sekä 
tutkimuksiin muissa vanhaa Raahea vastaavilla kaupunkialueilla, on mahdol-
lista tehdä muutamia olettamuksia. 

Mikäli rakennus on alunperin perustettu routivalle maaperälle liian lähelle 
maanpintaa, aiheuttaa routiva maa painetta ja liikettä perustuksissa. Muu-
toksille alttiit kivijalat saattavat liikahdella ja näin ollen rakennus saattaa 
painua suhteessa katupintaan. Saviselle maa-ainekselle perustettu rakennus 
saattaa vajota syvemmälle pehmeään maa-ainekseen johtuen saven kanta-
kyvyn heikkenemisestä kostuessaan. Myös muut rakennuksen ympäristös-
sä yllättäen tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa rakennuksen painu-
mista. Esimerkiksi vuotava viemäriputkin tai rakennuksen läheisyydessä 
tehdyt maankaivutyöt saattavat olla syyllisenä perustuksissa tapahtuville 
muutoksille.7 Lisätietoa perustusvaurioista löytyy mm. museoviraston 
korjauskortista nro 24

Merkittävänä tekijänä katujulkisivujen kivijalkojen madaltumisessa on 
myös ajan saatossa kohoava katupinta. Katupinnan kohoaminen suhtees-
sa rakennuksiin on varsin yleinen ilmiö ja keskeinen teema huomioiden 
historiallisten kaupunkirakenteiden säilyminen. Yhteiskunnan kehittyessä 
myös kaupunkien katuverkosto kehittyy vastaamaan nykyaikaisten kau-
punkilaisten tarpeisiin, niin kunnalistekniikan, kuin katupinnan laadun 
osalta. Taloudellisista sekä kulttuurihistoriallisista syistä, aikaisemman ker-
roksen säilyttäminen on usein ensisijainen vaihtoehto ja uutta rakennetaan 
vanhan päälle. Tällöin kadunpinta kohoaa suhteessa rakennuksiin.

Raahen tapauksessa kivijalkojen madaltumiseen vaikuttavat varmasti useat 
syyt. Maaperä on mahdollisesti huonolaatuista, joka johtaa rakennuksien 
painumiseen. On kuitenkin selvää, että kivijalan korkeuden vaihtelu katu- 
sekä sisäpihan julkisivujen välillä kertoo myös muutoksista myös katupin-
nan korkeudessa. Raahessa on sisäpihoille kurkatessa mahdollista huoma-
ta, että sisäpihoilla kivijalat voivat olla lähes alkuperäisessä korkeudessaan, 
kun taas katujulkisivun kivijalat ovat madaltuneet merkittävästi. 

Kivijalan madaltuminen vaikuttaa rakennuksen arkkitehtuuriin sekä ra-
kennustekniseen turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Mikäli kivijalka on niin 
madaltunut, että hirsirunko sekä julkisivun puuverhous altistuvat maan 
kosteudelle ja eivät pääse tarkoituksen mukaisesti kuivumaan, on todennä-
köistä että sade ja kapillaarivedet aiheuttavat vakavia kosteus- ja lahovauri-
oita rakennuksen alimpiin hirsiin sekä muihin alapohjarakenteisiin. 

7 Mäkiö, 2003, s. 6-9 [verkkodokumentti][viitattu 20.12.2020] saatavissa: https://www.
museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/korjauskortti-24.
pdf
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Vaikka kivi onkin varsin pitkäikäinen rakennusmateriaali, on aikojen saa-
tossa luonnollista että rakenteet ikääntyvät ja elävät ympäristön aiheut-
tamista rasitteista johtuen. Tällöin on rakennuksen kannalta elintärkeää, 
että rakennuksen omistaja reagoi negatiivisiin muutoksiin nopeasti sekä 
harkitusti. Kultturihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilymisen 
sekä kerrostuneisuuden säilymisen ja kehittymisen kannalta on merkit-
tävää, että muutoksia tehdään vain tarpeellisessa määrin ja tarkoituksen-
mukaisilla menetelmillä. 

Ylemissä kuvissa on esimerkkejä vanhan luonnonkivijalan päälle tehdystä 
betonivalusta. 1900-luvun alussa betonin käyttö rakentamisessa yleistyi 
Suomessa käynnistyvän teollistumisen myötä.  Tällöin myös vanhoja 
kivijalkoja peitettiin sileällä betonipinnalla esteettisistä sekä rakennustek-
nisistä syistä. Betonoidun kivijalan etuna nähtiin sen sileä ja modernimpi 
ulkonäkö, vetoisuuden vähentyminen sisätiloissa sekä pieneläinten kulun 
talon alle estyminen.8 Betoni kivijalan päällä tuo sokkelia merkittävästi 
julkisivupinnasta ulommaksi, ja näin ollen muuttaa rakennuksen julkisivun 
mittasuhteita.  Usein vahvasti alaspäin levenevä betonointi luo hieman 
kömpelön sekä epämittasuhtaisen ilmeen rakennukselle.  Betonoinnin 
yhteydessä betoni valuu luonnokivien välisiin rakoihin muodostaen tiiviin 
rakenteen. Tällöin, mikäli alapohjan tuulettumiesta ei erikseen varmiste-
ta tuuletusaukoilla alapohjarakenteet saattavat kärsiä vakavia vaurioita. 
Rakennuksen sisältä kulkeutuvan kosteuden tai maan routimisen aiheut-
tamana betoni usein ajan saatasso halkeilee ja irtoaa kivijalan pinnasta. 
Vaikka kivijalan betonointi onkin ollut varsin yleistä ja näin ollen myös 
tyypillinen osa 1800-luvun puutalojen nykyistä ilmettä, ei betonointia voi 
itsessään pitää suotavana kerrostumana tai rakennushistoriallisesti tär-
keänä. Kuvien kaltaisessa tilanteessa, jossa betoni on runsaasti halkeillut, 
alkuperäisen kivijalan entisöinti saattaa olla mahdollista. Toisaalta mikäli 
kivijalka toimii rakennusteknisesti oikein, ei palauttava korjaustoimenpi-
de ole välttämättä perusteltua.

Vanhan Raahen katukuvassa on usein huomattavissa myös perinteisistä 
rakennus- ja korjausmenetelmistä poikkeavia ratkaisuja. Ohessa esitetyt 
kuvat havainnollistavat erilaisia perustuksiin sekä kivijalkoihin liittyviä 
ratkaisuja,  jotka tänä päivänä ovat osa vanhan Raahen katukuvaa.  Yh-
tenäisen laajemman korjaustapaohjeistuksen puuttuessa, rakennusten 
omistajien harteille jää käytännönratkaisujen suunnittelu ja toteutus. 

8Museovirasto, restaurointikuvasto, [verkkodokumentti][viitattu 20.12.2020] saata-
vissa: http://restaurointikuvasto.nba.fi/read/asp/r_rosa_det.aspx?KUVAUS_ID=735

Kuvassa on Saaristokadun varrelta löytyvän 1800-luvun loppupuolella 
rakennetun talon kiilakivistä muurattu perustus sekä tähän tehdyt korja-
ustyöt. Vaikka korjaustapa poikkeaakin alkuperäisestä rakennustavasta sekä 
-materiaalista, noudattaa se kuitenkin aikakaudelle tyypillistä aitoa ja mate-
riaalinkäytöltään rehellistä rakentamistapaa. Kyseinen korjausratkaisu luo 
julkisivuun ajan patinaa sekä historiallista kerrastumaa. Huomioitavaa on, 
että kyseisessä ratkaisussa on myös noudatettu historiallisesti arvokkaissa 
rakennuksissa suositeltua periaatetta, jossa vain vaurioitunut ja toimenpi-
teitä vaativa osa korjataan.

Saaristokadun ja Rantakadun kulmauksessa sijaitsevassa vanhassa 1800- 
luvulla rakennetussa talossa on viimevuosikymmenen aikana toteutettu 
kivijalan sekä perustuksien uusiminen. Ennen tätä rakennuksen kivijalka 
oli hyvin matala, ja julkisivulaudoitukset hipoivat maanpintaa.  Vanhoista 
valokuvista on pääteltävissä että rakennusta on nostettu vajaan metrin 
verran ylemmäs, vanha kivijalka on purettu ja korvattu uudella betonisella 
perustuksella. Sokkeli on verhoiltu graniittista harkkokiveä muistuttavalla 
kuorikivellä. Huonokuntoisen tai olemattoman kivijalan uusiminen on 
tärkeää rakennuksen säilymisen kannalta. Kyseisessä esimerkissä käytetty 
korjausmenetelmä on hyvin nykyaikainen. 

Ämmänkadulta löytyvässä esimerkissä on korjattu rakenteellisen riskin 
aiheuttanut madaltunut kivijalka. Alkuperäiset kiilakivet on jätetty paikoil-
leen ja uusi korotus on valettu suoraan vanhan kivijalan päälle. Ratkaisu on 
aito ja rehellinen. Kivijalasta on luettavissa niin talon rakennusajankohdan 
kuin myös  nykyajan rakennustekninen osaaminen. 

KORJAUS- JA SUOJAUSMENETELMIÄ VANHASSA 
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julkisivupinnasta ulommaksi, ja näin ollen muuttaa rakennuksen julkisivun 
mittasuhteita.  Usein vahvasti alaspäin levenevä betonointi luo hieman 
kömpelön sekä epämittasuhtaisen ilmeen rakennukselle.  Betonoinnin 
yhteydessä betoni valuu luonnokivien välisiin rakoihin muodostaen tiiviin 
rakenteen. Tällöin, mikäli alapohjan tuulettumiesta ei erikseen varmiste-
ta tuuletusaukoilla alapohjarakenteet saattavat kärsiä vakavia vaurioita. 
Rakennuksen sisältä kulkeutuvan kosteuden tai maan routimisen aiheut-
tamana betoni usein ajan saatasso halkeilee ja irtoaa kivijalan pinnasta. 
Vaikka kivijalan betonointi onkin ollut varsin yleistä ja näin ollen myös 
tyypillinen osa 1800-luvun puutalojen nykyistä ilmettä, ei betonointia voi 
itsessään pitää suotavana kerrostumana tai rakennushistoriallisesti tär-
keänä. Kuvien kaltaisessa tilanteessa, jossa betoni on runsaasti halkeillut, 
alkuperäisen kivijalan entisöinti saattaa olla mahdollista. Toisaalta mikäli 
kivijalka toimii rakennusteknisesti oikein, ei palauttava korjaustoimenpi-
de ole välttämättä perusteltua.

Vanhan Raahen katukuvassa on usein huomattavissa myös perinteisistä 
rakennus- ja korjausmenetelmistä poikkeavia ratkaisuja. Ohessa esitetyt 
kuvat havainnollistavat erilaisia perustuksiin sekä kivijalkoihin liittyviä 
ratkaisuja,  jotka tänä päivänä ovat osa vanhan Raahen katukuvaa.  Yh-
tenäisen laajemman korjaustapaohjeistuksen puuttuessa, rakennusten 
omistajien harteille jää käytännönratkaisujen suunnittelu ja toteutus. 

8Museovirasto, restaurointikuvasto, [verkkodokumentti][viitattu 20.12.2020] saata-
vissa: http://restaurointikuvasto.nba.fi/read/asp/r_rosa_det.aspx?KUVAUS_ID=735

Kuvassa on Saaristokadun varrelta löytyvän 1800-luvun loppupuolella 
rakennetun talon kiilakivistä muurattu perustus sekä tähän tehdyt korja-
ustyöt. Vaikka korjaustapa poikkeaakin alkuperäisestä rakennustavasta sekä 
-materiaalista, noudattaa se kuitenkin aikakaudelle tyypillistä aitoa ja mate-
riaalinkäytöltään rehellistä rakentamistapaa. Kyseinen korjausratkaisu luo 
julkisivuun ajan patinaa sekä historiallista kerrastumaa. Huomioitavaa on, 
että kyseisessä ratkaisussa on myös noudatettu historiallisesti arvokkaissa 
rakennuksissa suositeltua periaatetta, jossa vain vaurioitunut ja toimenpi-
teitä vaativa osa korjataan.

Saaristokadun ja Rantakadun kulmauksessa sijaitsevassa vanhassa 1800- 
luvulla rakennetussa talossa on viimevuosikymmenen aikana toteutettu 
kivijalan sekä perustuksien uusiminen. Ennen tätä rakennuksen kivijalka 
oli hyvin matala, ja julkisivulaudoitukset hipoivat maanpintaa.  Vanhoista 
valokuvista on pääteltävissä että rakennusta on nostettu vajaan metrin 
verran ylemmäs, vanha kivijalka on purettu ja korvattu uudella betonisella 
perustuksella. Sokkeli on verhoiltu graniittista harkkokiveä muistuttavalla 
kuorikivellä. Huonokuntoisen tai olemattoman kivijalan uusiminen on 
tärkeää rakennuksen säilymisen kannalta. Kyseisessä esimerkissä käytetty 
korjausmenetelmä on hyvin nykyaikainen. 

Ämmänkadulta löytyvässä esimerkissä on korjattu rakenteellisen riskin 
aiheuttanut madaltunut kivijalka. Alkuperäiset kiilakivet on jätetty paikoil-
leen ja uusi korotus on valettu suoraan vanhan kivijalan päälle. Ratkaisu on 
aito ja rehellinen. Kivijalasta on luettavissa niin talon rakennusajankohdan 
kuin myös  nykyajan rakennustekninen osaaminen. 

KORJAUS- JA SUOJAUSMENETELMIÄ VANHASSA 
RAAHESSA
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Vaikka kivi onkin varsin pitkäikäinen rakennusmateriaali, on aikojen saa-
tossa luonnollista että rakenteet ikääntyvät ja elävät ympäristön aiheut-
tamista rasitteista johtuen. Tällöin on rakennuksen kannalta elintärkeää, 
että rakennuksen omistaja reagoi negatiivisiin muutoksiin nopeasti sekä 
harkitusti. Kultturihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilymisen 
sekä kerrostuneisuuden säilymisen ja kehittymisen kannalta on merkit-
tävää, että muutoksia tehdään vain tarpeellisessa määrin ja tarkoituksen-
mukaisilla menetelmillä. 

Ylemissä kuvissa on esimerkkejä vanhan luonnonkivijalan päälle tehdystä 
betonivalusta. 1900-luvun alussa betonin käyttö rakentamisessa yleistyi 
Suomessa käynnistyvän teollistumisen myötä.  Tällöin myös vanhoja 
kivijalkoja peitettiin sileällä betonipinnalla esteettisistä sekä rakennustek-
nisistä syistä. Betonoidun kivijalan etuna nähtiin sen sileä ja modernimpi 
ulkonäkö, vetoisuuden vähentyminen sisätiloissa sekä pieneläinten kulun 
talon alle estyminen.8 Betoni kivijalan päällä tuo sokkelia merkittävästi 
julkisivupinnasta ulommaksi, ja näin ollen muuttaa rakennuksen julkisivun 
mittasuhteita.  Usein vahvasti alaspäin levenevä betonointi luo hieman 
kömpelön sekä epämittasuhtaisen ilmeen rakennukselle.  Betonoinnin 
yhteydessä betoni valuu luonnokivien välisiin rakoihin muodostaen tiiviin 
rakenteen. Tällöin, mikäli alapohjan tuulettumiesta ei erikseen varmiste-
ta tuuletusaukoilla alapohjarakenteet saattavat kärsiä vakavia vaurioita. 
Rakennuksen sisältä kulkeutuvan kosteuden tai maan routimisen aiheut-
tamana betoni usein ajan saatasso halkeilee ja irtoaa kivijalan pinnasta. 
Vaikka kivijalan betonointi onkin ollut varsin yleistä ja näin ollen myös 
tyypillinen osa 1800-luvun puutalojen nykyistä ilmettä, ei betonointia voi 
itsessään pitää suotavana kerrostumana tai rakennushistoriallisesti tär-
keänä. Kuvien kaltaisessa tilanteessa, jossa betoni on runsaasti halkeillut, 
alkuperäisen kivijalan entisöinti saattaa olla mahdollista. Toisaalta mikäli 
kivijalka toimii rakennusteknisesti oikein, ei palauttava korjaustoimenpi-
de ole välttämättä perusteltua.

Vanhan Raahen katukuvassa on usein huomattavissa myös perinteisistä 
rakennus- ja korjausmenetelmistä poikkeavia ratkaisuja. Ohessa esitetyt 
kuvat havainnollistavat erilaisia perustuksiin sekä kivijalkoihin liittyviä 
ratkaisuja,  jotka tänä päivänä ovat osa vanhan Raahen katukuvaa.  Yh-
tenäisen laajemman korjaustapaohjeistuksen puuttuessa, rakennusten 
omistajien harteille jää käytännönratkaisujen suunnittelu ja toteutus. 

8Museovirasto, restaurointikuvasto, [verkkodokumentti][viitattu 20.12.2020] saata-
vissa: http://restaurointikuvasto.nba.fi/read/asp/r_rosa_det.aspx?KUVAUS_ID=735

Kuvassa on Saaristokadun varrelta löytyvän 1800-luvun loppupuolella 
rakennetun talon kiilakivistä muurattu perustus sekä tähän tehdyt korja-
ustyöt. Vaikka korjaustapa poikkeaakin alkuperäisestä rakennustavasta sekä 
-materiaalista, noudattaa se kuitenkin aikakaudelle tyypillistä aitoa ja mate-
riaalinkäytöltään rehellistä rakentamistapaa. Kyseinen korjausratkaisu luo 
julkisivuun ajan patinaa sekä historiallista kerrastumaa. Huomioitavaa on, 
että kyseisessä ratkaisussa on myös noudatettu historiallisesti arvokkaissa 
rakennuksissa suositeltua periaatetta, jossa vain vaurioitunut ja toimenpi-
teitä vaativa osa korjataan.

Saaristokadun ja Rantakadun kulmauksessa sijaitsevassa vanhassa 1800- 
luvulla rakennetussa talossa on viimevuosikymmenen aikana toteutettu 
kivijalan sekä perustuksien uusiminen. Ennen tätä rakennuksen kivijalka 
oli hyvin matala, ja julkisivulaudoitukset hipoivat maanpintaa.  Vanhoista 
valokuvista on pääteltävissä että rakennusta on nostettu vajaan metrin 
verran ylemmäs, vanha kivijalka on purettu ja korvattu uudella betonisella 
perustuksella. Sokkeli on verhoiltu graniittista harkkokiveä muistuttavalla 
kuorikivellä. Huonokuntoisen tai olemattoman kivijalan uusiminen on 
tärkeää rakennuksen säilymisen kannalta. Kyseisessä esimerkissä käytetty 
korjausmenetelmä on hyvin nykyaikainen. 

Ämmänkadulta löytyvässä esimerkissä on korjattu rakenteellisen riskin 
aiheuttanut madaltunut kivijalka. Alkuperäiset kiilakivet on jätetty paikoil-
leen ja uusi korotus on valettu suoraan vanhan kivijalan päälle. Ratkaisu on 
aito ja rehellinen. Kivijalasta on luettavissa niin talon rakennusajankohdan 
kuin myös  nykyajan rakennustekninen osaaminen. 

KORJAUS- JA SUOJAUSMENETELMIÄ VANHASSA 
RAAHESSA
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CASE STUDY  Kuva 37. Kuva Reiponkadulta 1923
Kuva: Samuli Paulaharju Raahessa 1923 Wanha Raahe facebook ryhmä

Kuva 37. Kuva samasto kohdasta Reiponkatu vuonna 2009
Kuva: Google Maps 2009 
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Kuten jo aikaisemmin todettu, kivijalka ajaa rakenteellisen tehtävänsä 
lisäksi myös merkittävää osaa rakennuksen julksisivumaailmassa. Kivija-
loissa käytättävä kivi on lähes ikuista, ja näin ollen on puurakennuksen 
muita näkyviä rakennusosia merkittävästi pitkäikäisempi.  Alkuperäisestä 
kivijalasta on luettavissa useita historiallisia teemoja, aina rakennustekni-
sestä osaamisesta, rakennuttajan varallisuuteen sekä asemaan yhteiskun-
nassa. 

Vertailtaessa kuvaparia samasta kohdasta Reiponkatua vuodelta 1923 ja 
2009 on mahdollista huomata useita eroja. Kuvien etualalle sijoittuvista 
rakennuksista säilyneitä ovat vasemmalta katsottuna kaksi ensimmäistä, 
ja oikealta luettuna ensimmäinen rakennus. Aikaisemmin koko katutilan 
levyinen hiekkatie on 1980 luvun jälkeen saanut afaltti pinnan. Katuja 
reunustavat nykyään nurmipintaiset maa-alueet, jotka epätoivotusti loi-
vasti viettävät alas rakennuksia kohti.

Kivijalkojen osalta rakennuksia ensimmäistä oikealla ja toista vasemmalla 
voisi pitää aidoimpina esimerkkeinä siitä, minkälaisia muutoksia alueen 
kivijaloissa on lähes sadan vuoden aikana tapahtunut. Etualalla kadun 
oikealla puolella sijaitsevan rakennusksen saumattu ja korkeudeltaan 
kahden kiven korkunen kivijalka on madaltunut noin puoleen. Kadun 
vastakkaisella puolella sijaitsevan rakennuksen yhden kiven korkuinen 
kylmämuurattu kivijalka taas on häviinyt katukuvasta lähes kokonaan. 

Seuraavalla sivulla esitän esimerkkejä rakennuksesta toisena vasemmalla 
visualisoituna erilaisilla vanhassa Raaheessa esiintyvillä kivijalka sekä sok-
kelityypeillä.  Tarkoituksena on esimerkkien avulla havainnollistaa kivija-
lan visuaalista merkitystä osana rakennuksen ulkonäköä sekä luonnetta. 
Esimerkkien avulla havainnollistan myös tehtävien muutosten vaikutusta 
ympäristöön sekä suhdetta ympäröivään rakennuskantaan. Seuraavan si-
vun kuvat ovat siis yleispiiteisiä, eikä kohdistettu suoraan rakennukseen, 
jonka avulla aihetta havainnollistan. Reiponkatu 19B valokoitui esimerk-
kirakennukseksi sen kauniin säilymisen vuoksi sekä laajan rakennuksesta 
löytyvän valokuva-aineiston myötä. Kyseisten valokuvien perusteella 
olen arvoinut että kivijalkojen madaltuminen on noin 400mm ja esimer-
kit ovat laadittu tämän olettamuksen pohjalta.

Rakennus on esitetty sellaisenaan kuin se tänä päivänä on.   
On todennäköistä, että suunnilleen samaan aikaan rakennetut rakennuksen ovat vajonneet saman verran. 
Katutilassa tämä tarkoittaa, ettei vajoaminen ole vaikuttanut rakennuksien välisiin korkeussuhteisiin. Sen 
sijaan rakennuksen ja maan välinen suhde on muuttunut alkuperäisestä suhteesta. 

Rakennusta on nostettu madaltuneen kivijalan verran, ja kivijalka on rekonstruoitu vastaamaan alkupe-
räistä kivijalkaa. Kyseisessä esimerkissä rakennus on noussut suhteessa ympäröiviin rakennuksiin, mutta 
sen suhde katupintaan on palautettu alkuperäiseen. 

Kuva visualisoi muutosta, joka rakennuksen julkisivun arkkitehtuurissa tapahtuu, mikäli alkuperäinen 
kivijalka on betonoitu. Kuvan mukaisesti kivijalka paisuu ulos rungosta. Usein betonoitu kivijalka levenee 
alaspäin, jolloin kivijalka saa entistäkin kömpelömmän hahmon. Rakennuksen korkeus suhteessa ympäris-
töön säilyy muuttumattomana.

Kuvassa havainnollistettu ilmettä toisella tyypillisellä 1800 luvun kivijalkatyypillä. Säännöllinen graniitti-
kivestä useimmiten lohkottu harkkokivijalka antaa rakennukselle epäsäännöllisistä kivistä rakennettua 
kivijalkaa hienostuneemman sekä kehittyneemmän ilmeen. 

Täysin uusi sileä betonisokkeli on harhaanjohtava elementti vahassa puutalossa. Sileä betoni on vahvassa 
kontrastissa alkuperäisen kivijalan kanssa, ja vaikeuttaa rakennuksen alkuperän lukemista. 

Mikäli kivijalkojen madaltuminen johtuu katupinnan kohoamisesta, voidaan kaupungin päätöksellä tilan-
teeseen vaikuttaa laskemalla katupinnan korkeus takaisin alkuperäiseen korkeuteen. Kyseinen ratkaisu 
on kuitenkin ongelmallinen sen mittavuuden osalta. Ratkaisu aiheuttaa myös ongelmia katupinnan nou-
semisen jälkeen rakennettujen tai korjattujen rakennuksien kohdalla. Ratkaisua tulisi pohtia myös maake-
roksiin jääneiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kerroksien kannalta. 

Vanha maanpinta
-0,400
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Kuten jo aikaisemmin todettu, kivijalka ajaa rakenteellisen tehtävänsä 
lisäksi myös merkittävää osaa rakennuksen julksisivumaailmassa. Kivija-
loissa käytättävä kivi on lähes ikuista, ja näin ollen on puurakennuksen 
muita näkyviä rakennusosia merkittävästi pitkäikäisempi.  Alkuperäisestä 
kivijalasta on luettavissa useita historiallisia teemoja, aina rakennustekni-
sestä osaamisesta, rakennuttajan varallisuuteen sekä asemaan yhteiskun-
nassa. 

Vertailtaessa kuvaparia samasta kohdasta Reiponkatua vuodelta 1923 ja 
2009 on mahdollista huomata useita eroja. Kuvien etualalle sijoittuvista 
rakennuksista säilyneitä ovat vasemmalta katsottuna kaksi ensimmäistä, 
ja oikealta luettuna ensimmäinen rakennus. Aikaisemmin koko katutilan 
levyinen hiekkatie on 1980 luvun jälkeen saanut afaltti pinnan. Katuja 
reunustavat nykyään nurmipintaiset maa-alueet, jotka epätoivotusti loi-
vasti viettävät alas rakennuksia kohti.

Kivijalkojen osalta rakennuksia ensimmäistä oikealla ja toista vasemmalla 
voisi pitää aidoimpina esimerkkeinä siitä, minkälaisia muutoksia alueen 
kivijaloissa on lähes sadan vuoden aikana tapahtunut. Etualalla kadun 
oikealla puolella sijaitsevan rakennusksen saumattu ja korkeudeltaan 
kahden kiven korkunen kivijalka on madaltunut noin puoleen. Kadun 
vastakkaisella puolella sijaitsevan rakennuksen yhden kiven korkuinen 
kylmämuurattu kivijalka taas on häviinyt katukuvasta lähes kokonaan. 

Seuraavalla sivulla esitän esimerkkejä rakennuksesta toisena vasemmalla 
visualisoituna erilaisilla vanhassa Raaheessa esiintyvillä kivijalka sekä sok-
kelityypeillä.  Tarkoituksena on esimerkkien avulla havainnollistaa kivija-
lan visuaalista merkitystä osana rakennuksen ulkonäköä sekä luonnetta. 
Esimerkkien avulla havainnollistan myös tehtävien muutosten vaikutusta 
ympäristöön sekä suhdetta ympäröivään rakennuskantaan. Seuraavan si-
vun kuvat ovat siis yleispiiteisiä, eikä kohdistettu suoraan rakennukseen, 
jonka avulla aihetta havainnollistan. Reiponkatu 19B valokoitui esimerk-
kirakennukseksi sen kauniin säilymisen vuoksi sekä laajan rakennuksesta 
löytyvän valokuva-aineiston myötä. Kyseisten valokuvien perusteella 
olen arvoinut että kivijalkojen madaltuminen on noin 400mm ja esimer-
kit ovat laadittu tämän olettamuksen pohjalta.

Rakennus on esitetty sellaisenaan kuin se tänä päivänä on.   
On todennäköistä, että suunnilleen samaan aikaan rakennetut rakennuksen ovat vajonneet saman verran. 
Katutilassa tämä tarkoittaa, ettei vajoaminen ole vaikuttanut rakennuksien välisiin korkeussuhteisiin. Sen 
sijaan rakennuksen ja maan välinen suhde on muuttunut alkuperäisestä suhteesta. 

Rakennusta on nostettu madaltuneen kivijalan verran, ja kivijalka on rekonstruoitu vastaamaan alkupe-
räistä kivijalkaa. Kyseisessä esimerkissä rakennus on noussut suhteessa ympäröiviin rakennuksiin, mutta 
sen suhde katupintaan on palautettu alkuperäiseen. 

Kuva visualisoi muutosta, joka rakennuksen julkisivun arkkitehtuurissa tapahtuu, mikäli alkuperäinen 
kivijalka on betonoitu. Kuvan mukaisesti kivijalka paisuu ulos rungosta. Usein betonoitu kivijalka levenee 
alaspäin, jolloin kivijalka saa entistäkin kömpelömmän hahmon. Rakennuksen korkeus suhteessa ympäris-
töön säilyy muuttumattomana.

Kuvassa havainnollistettu ilmettä toisella tyypillisellä 1800 luvun kivijalkatyypillä. Säännöllinen graniitti-
kivestä useimmiten lohkottu harkkokivijalka antaa rakennukselle epäsäännöllisistä kivistä rakennettua 
kivijalkaa hienostuneemman sekä kehittyneemmän ilmeen. 

Täysin uusi sileä betonisokkeli on harhaanjohtava elementti vahassa puutalossa. Sileä betoni on vahvassa 
kontrastissa alkuperäisen kivijalan kanssa, ja vaikeuttaa rakennuksen alkuperän lukemista. 

Mikäli kivijalkojen madaltuminen johtuu katupinnan kohoamisesta, voidaan kaupungin päätöksellä tilan-
teeseen vaikuttaa laskemalla katupinnan korkeus takaisin alkuperäiseen korkeuteen. Kyseinen ratkaisu 
on kuitenkin ongelmallinen sen mittavuuden osalta. Ratkaisu aiheuttaa myös ongelmia katupinnan nou-
semisen jälkeen rakennettujen tai korjattujen rakennuksien kohdalla. Ratkaisua tulisi pohtia myös maake-
roksiin jääneiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kerroksien kannalta. 

Vanha maanpinta
-0,400
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YHTEENVETO  (kesken) 

Rakennuksen perustuksien ja kivijalan rakenteellinen ylläpito ja tarpeel-
listen korjaustöiden suorittaminen on elinehto vanha Raahen rakennus-
kannan säilymiselle. Tämän lisäksi on kuitenkin huomioitava kivijalkojen 
merkitys katutilaan sekä arkkitehtuuriin ja tätä kautta myös koko vanhan 
Raahen kultturihistorialliseen arvokkuuteen. 

Puhuttaessa lähes 200 vuotta vanhasta rakennuskannasta, on täysin 
mahdotonta sekä kohtuutonta vaatia laatimaan tai noudattamaan yksity-
iskohtaista ja tarkkaa korjaustapaohjeistusta. Rakenteiden lähtötilanne, 
kunto ja vaatimukset vaihtelevat merkittävästi, joten tarvittavat toimenpit-
eet on huolellisesti suunniteltava kuhunkin rakenteeseen ja ympäristöön 
sopivaksi. Täten on siis mahdotonta laatia yksiselitteistä ratkaisua moni-
muotoiseen ogelmaan. On myös huomioitava että rakennuksen perustuk-
siin liittyvät korrektisti toteutetut korjaustoimenpiteet ovat taloudellisesti 
suuria investointeja.

Vanhan Raahen kultturihistoriallisen- sekä rakennustaiteellisen arvokkuud-
en säilyttämiseksi on jokaisen raahelaisen velvollisuutena huolehtia omasta 
kotiympäristöstään. Mitä perustuksien, alapohjan sekä näihin välittömästi 
liittyyvien rakennusosien huolehtimiseen tulee, on muutamia perusa-
sioita joista tulisi huolehtia. Rossipohjan tuulettumisesta tulisi varmistua 
säännöllisin väliajoin. Etenkin sulan maan aikana on oltava tarkkana, että 
tuuletusreitit säilyvät avonaisina ja maa-alue rakennuksen alla on kuiva. 
Maa-alueen rakennuksen ympärillä tulisi viettää rakennuksesta poispäin, 
ja rakennuksen kivijalan tai sokkelin tulisi nousta maanpinnasta ylöspäin 
vähintään 30cm. Vaikka kaikessa mikä liittyy rakennuksien kantaviin raken-
teisiin, tulee olla erittäin varuillaan, ei kuitenkaan jokaisesta jo aikaisem-
min tulleesta notkahduksesta tai kallistumisesta tule heti ruveta toimiin. 
Suurin osa perustuksissa tapahtuneista muutoksista on todennäköisesti 
tapahtunut jo useita vuosikymmeniä sitten. Kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaan rakennuksen omistajan velvollisuus on kuitenkin pitää silmät auki, 
ja tarkkailla paheneeko tilanne. Siltä osin jos muutokset ovat tuoreita tai 
tapahtuvat vauhdilla, tulee näihin aina reagoida. 

Mikäli korjaustarpeita esiintyy, on historiallisesti arvokkaan rakennuksen 
korjaustapaohjeistus korjata vain sillon ja vain niiltä osin kuin korjaus-
tarvetta esiintyy. Myös käytettäviin korjausmenetelmiin tulisi perehtyä ja 
käytettyjen materiaalien sekä työtapojen tulisi mahdollisimman pitkälti 
noudattaa alkuperäisiä rakennusmenetelmiä. Rakennuksien omistajien tu-
lee huomioida, että vanhojen rakenteiden korjaukset vaativat ammattitai-
toa niin suunnittelijalta kuin myös rakentajalta. Vaikka useat oikein suorite-
tut korjaustyöt vaativatkin hieman enemmän aikaa ja rahaa, maksavat ne 
aina itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. 
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