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Tiivistelmä

Diplomityön aiheena on Vanhan Raahen vetovoimatekijöiden kartoittaminen ja identiteetin vahvistaminen kaupunki- ja rakennussuunnittelun keinoin alueen ainutlaatuista rakennushistoriaa hyödyntäen.
Työ on aloitettu harjoittelijana Pohjois-Pohjanmaan liitossa kesällä
2015.
Tiedonhankintakeinoina analyysiä ja alueen kokonaisvaltaista ymmärrystä varten on käytetty pääasiassa kirjallisuutta, kaavaselostuksia, kohdekäyntejä, alueen asukkaille suunnattuja keskustelutilaisuuksia sekä kaupungin entisten ja nykyisten työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden haastatteluja.
Työn kirjallinen osuus koostuu alueen nykytilanteen analyysistä sekä
asemakaavahistorian vaikutuksesta siihen. Lisäksi kirjallisessa osuudessa pohditaan talousrakennusten roolia kaupunkirakenteen ja toiminnallisuuden näkökulmasta. Kaksiosaisessa alueen identiteettiä ja
elämäntyyliä tukevassa suunnitelmassa esitetään ratkaisuja Vanhan
Raahen katutilojen eheyttämiseen ja se sisältää esimerkin pihapiirin
rakeisuuden säilyttämisestä ja täydentämisestä uudisrakennuksella.
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Abstract

The topic of this Master’s thesis is to find  the elements of attractive
spaces in the Old Town of Raahe and to strengthen the identity of the
area by using the unique town planning history of the area. The work
has been started as an intern at Council of Oulu Region during the
summer 2015.
The main data collecting methods have been literature, town plan
reports, walking tours around the area and discussions with the residents. The public officers and politicians have been a major source of
information concerning the social, historical and political atmosphere.
The first part is about the current situation analysis and the influence
of the history of the town plans. There is also contemplation about the
structural and functional meaning of the secondary buildings. In the
duplex design part I have offered solutions to make the street spaces
more coherent and created an example about maintaining and completing the yard structure with a new building.
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3

JOHDANTO

Historiallisten puukaupunkien suojelun 1980-luvun kulta-ajan jälkeen
suojelu ja sen soveltaminen muuttuviin rakennetun ympäristön vaatimuksiin on ollut hiipuvaa. Se näkyy esimerkiksi aiheeseen liittyvän
kirjallisuuden julkaisuajankohdista – tämänkin työn suojeluun liittyvistä kirjallisista lähteistä iso osa on tuolta ajalta. Kaupunkien vähentyneet resurssit ovat johtaneet siihen, että työtekijöissä ei ole enää
välttämättä ketään, jolla olisi ollut aikaa vihkiytyä puukaupunkien
nykytilanteeseen, historiaan ja rakentamisen sovellutuksiin.
Vanhassa Raahessa on tällä hetkellä tilanne, jossa kaikki kaupunginosan alueella voimassa olevat asemakaavat voidaan ikänsä puolesta
tulkita vanhentuneiksi. Sekä asukkaiden että kaupungin työntekijöiden keskuudessa tiedetään, että näihin kaavoihin määritelty rakennusoikeus on paikoin liian suuri. Tämä ja vanhan rakennuskannan
korjaamiseen liittyvän taidon katoaminen ovat todellinen uhka puukaupungin eheyden säilymiselle.

Vanhan Raahen vetovoimatekijöiden kartoittaminen ja identiteetin
vahvistaminen ovat tärkeitä keinoja vaikuttaa alueen arvostukseen
ja sitä kautta säilymiseen ja elävyyteen. Kaupungin ja asukkaiden
yhteinen näkemys antaa nykyistä selkeämmät linjat esimerkiksi uudisrakentamiseen. Harjoittelujakson aikana toteutetut suunnitelmat
olen tehnyt vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa ja kaikkea
työskentelyäni on ohjannut pyrkimys hyvään asuinympäristöön.
Raahen lisäksi olen tutustunut tämän työn myötä Rauman, Porvoon
ja Kokkolan historiallisiin puukaupunkialueisiin. Vaikka Rauma on
näistä alueista poikkeuksellinen erityisen vilkkaan liike-elämänsä ansiosta, painitaan siellä samojen teemojen parissa kuin muillakin näillä
alueilla: yritystoiminnan tulevaisuus kauppakeskusten vallatessa alaa
ja rakennetun ympäristön muuntautumiskyky elämäntyylin ja vaatimusten kehittyessä.
Työssäni esitän Vanhan Raahen alueelle ratkaisuja, jotka pyrkivät
eheyttämään alueen katutiloja ja rakennetta hyödyntäen alueen historiaa ja siitä kumpuavia vahvuuksia. Eri mittakaavoissa tarjottujen
ratkaisujen tavoitteena on luoda Vanhasta Raahesta nykyistä huokuttelevampi asuin- ja matkailualue.
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4

VANHA RAAHE

4.1

RAAHEN HISTORIAA

Raahen kaupungin perusti vuonna 1649 kreivi Pietari Brahe, jolla oli
merkittävä rooli Suomen kaupungistumisessa (Ranta, 1981, s. 74).
Perustajan alkuperäinen suunnitelma oli rakentaa kauppakaupunki
Saloisiin sataman lähelle, mutta alueen maaperä ei kuitenkaan sopinut kaupungin perustamiseen. Sopivammaksi paikaksi katsottiin Raahen nykyisen vanhan kaupungin alue (Lilius, 1985, s. 15). Kaupungin
alkuperäinen nimi oli Brahestad, joka kuitenkin muotoutui nopeasti
paikallisten suissa Raaheksi. Alun perin kaksikielinen kaupunki on nykyään suomenkielinen (Lackman, 1991, s. 319).
Kaupungin selvittyä 1600-luvun lopun nälkävuosista Pohjan sodan
aikana 1700-luvun alussa lähes koko kaupunki poltettiin. Lisäksi
kaupunki on kokenut 1700- ja 1800-luvuilla merkittäviä takaiskuja
isonvihan, Krimin sodan ja Suomen sodan takia. Niistä kaupunki on
kuitenkin elpynyt kaupankäynnin ja jälleenrakentamisen avulla. Monien muiden puukaupunkien tavoin myös tulipalot ovat tehneet tuhojaan Raahessa. Kaupungin merkittävin nykytilanteeseen vaikuttanut
tulipalo tapahtui vuonna 1810, jolloin kaksi kolmasosaa kaupungista
paloi. (Nygård et al., 1995, s. 147).
Merkittävimmät vastoinkäymiset kaupan saralla ilmestyivät
1800-luvun lopussa. Oulun merkitys kauppa- ja höyrylaivakaupunkina
kasvoi, eikä purjelaivoihin erikoistuneen Raahen kaupungin
kaupankäynti elpynyt ennen oman rautatieyhteyden saamista vuonna
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1899 (Lackman, 1991, ss. 73-74). Samoihin aikoihin valmistunut
Lapaluodon satama edesauttoi vientiä jonkin verran. Rautatietä ei
kuitenkaan hyödynnetty elinkeinoelämässä riittävästi (Lackman,
1991, s. 76), vaan sen suurempi merkitys lienee kulttuurin ja ihmisten
liikkuvuuden edistäminen. 1950-luvulla laivaliikenne hiljeni jälleen
puutavaran viennin hiipuessa. Kaupungin talous lähti kuitenkin pian
uudelleen nousuun 1960-luvulla Rautaruukin tehtaan naapurikuntaan
Saloisiin sijoittumisen ansiosta. Rautatieliikenne pyhitettiin täysin
teollisuudelle vuonna 1966, jolloin henkilöliikenne Raaheen loppui.
Alati kasvava työntekijämäärä oli pienelle kaupungille suuri haaste,
ja palveluihin olikin panostettava entistä enemmän (Säilynoja,
2014). Pian terästehtaan perustamisen jälkeen vuonna 1973 Saloinen
liitettiin Raaheen (Lackman, 1991, s. 588). Myöhemmin kaupunkiin
ovat liittyneet Pattijoki 2003 ja Vihanti 2013.
Nykyään Raahe on tunnettu lähinnä terästeollisuudestaan, puukaupungistaan ja historiastaan purjelaivakaupunkina (Rinne, 2012, ss. 2429). Kaupungin elinkeinorakenne poikkeaa huomattavasti Suomen
keskiarvosta, sillä jalostuksen osuus kaikista työpaikoista on ollut
Raahessa vuonna 2012 43,6 prosenttia, kun koko Suomessa sama
luku on ollut 21,6 prosenttia (Tilastokeskus, 2016). Teollisuuden työpaikkojen suuri määrä heijastuu esimerkiksi palvelualan työpaikkojen
suhteelliseen määrään. Oman kaupungin palveluita ei osata käyttää
riittävän tehokkaasti, vaan asiointi keskittyy voimakkaasti Oulun
suuntaan (Raahen yrittäjät, 2015).

4.2

ALUEEN MÄÄRITTELY
VANHA
RAAHE
RAAHEN
KESKUSTA

Kuva 1: Raahen sijainti.

Kuva 2: Vanhan Raahen sijainti.
(Google, 2016).
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Suurpiirteisesti Vanha Raahe rajautuu Koulukadun ja Pitkänkarinkadun sekä Rantakadun ja Palokunnankadun rajaamalle suorakaiteen
muotoiselle alueelle. Kyseenalaista kuitenkin on, kuuluvatko esimerkiksi aivan alueen pohjoislaidalla Pitkänkarinkadun varressa olevat
tiiliverhoillut kerrostalot mukaan Vanhan Raahen kokonaisuuteen.
Toisaalta taas Koulukadun eteläreunalta löytyy selkeästi Vanhaan
Raaheen kuuluvia 1800-luvun puurakennuksia. Myös sekä Palokunnankadun varrelta että alueen sisältä löytyy useita 1960-luvulla ja
sen jälkeen rakennettuja taloja, jotka eivät mittakaavaltaan, julkisivumateriaaliltaan tai mittasuhteiltaan näytä kuuluvan osaksi Vanhaa
Raahea. Näin ollen tarkasteltava alue on hieman laajempi kuin vain
aiemmin mainittujen katujen väliin jäävä alue. Yksi tapa määritellä
Vanha Raahe on 1980-luvun suojelukaavojen rajaama alue.
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Raahe on Perämeren rannikolla Oulusta noin 80 kilometriä lounaaseen sijaitseva kaupunki, jonka asukasluku on runsaat 25 000
(Väestörekisterikeskus, 2015). Vanha Raahe on kaupungin nykyisen
liikekeskustan pohjoispuolella säilynyt pääasiassa eri-ikäisistä puurakennuksista koostuva alue, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (Museovirasto, 2009). Kaupunginosaa nimitetään puisten rakennuksien määrittelemänä myös
Puu-Raaheksi. Mielestäni Vanha Raahe kuitenkin kuvastaa paremmin
monimuotoiseksi kehittynyttä aluetta, ja siksi käytän tässä työssä tarkasteltavasta alueesta nimeä Vanha Raahe tai vanha kaupunki.

AT U
KO U L U K

Kuva 3: Vanhan Raahen sijainti. Suojelukaavojen kattama alue
merkitty kuvaan vaalealla värillä. (Raahen kaupunki, 2015).
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4.3

LUONNONYMPÄRISTÖ

Raahe lukeutuu Pohjois-Pohjanmaan matalaan rannikkoseutuun, jota
määrittelevät tasaiset lakeudet ja maankohoamisilmiö (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2014). Vanhan Raahen alueella korkeusvaihtelua on vähän korkeuden vaihdellessa Rantakadun kolmesta metristä
kirkon alueen kymmeneen metriin merenpinnasta.
Raahessa, kuten muissakin Perämeren rannikkokaupungeissa maankohoaminen on muokannut rantaviivaa ja saaristoa (Raahen kaupunki, 2012). Ilmiön seurauksena rantaviiva on siirtynyt myös Vanhan
Raahen kohdalla länteen. Vanhan kaupungin ja rannan välissä oleva
puistoalue on noussut näin merestä kohoamalla.
Tarkastelualueella on kasvillisuuden näkökulmasta vain hoidettuja
puisto- ja piha-alueita. Alueen katukuvaa määrittelevät kasvillisuuden
osalta pääosin lehtipuut ja nurmikentät.

P

Kuva 4: Korkeuskäyrät Vanhan Raahen alueella.

14

Kuva 6: Museonranta ja sen viereen sijoittuva puisto ovat suosittuja
virkistysalueita.

P

P

Kuva 5: Julkiset viher- ja virkistysalueet Vanhan Raahen ympäristössä.

15

4.4

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Vanha Raahe on määritelty vuonna 2007 vahvistetussa yleiskaavassa kirkkoa lukuun ottamatta säilytettäväksi pientalovaltaiseksi
asuinalueeksi. Koko alue on merkitty valtakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi alueeksi. Tarkasteltavalle alueelle sijoittuu osittain
myös Raahen laatukäytävä (lk) –merkinnällä osoitettu alue, joka on
yleiskaavamerkinnöissä selitetty seuraavasti: ”Laatukäytävävyöhyke
sisältää monipuolisia palveluja ja keskusta-asumista. Vyöhykkeestä
muotoutuu kaupunkikeskustan julkisivu ja se vaikuttaa koko kaupungin imagoon. Ympäristöä eheytetään ja tiivistetään täydennysrakentamisen avulla. Toteutuksessa on pyrittävä vetovoimaiseen sekä
korkeatasoiseen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan. Vanhan Raahen
alueella kulttuuriympäristöarvojen säilyminen on laatukäytävän keskeinen arvo.” (Raahen kaupunki, 2007).

Kuva 7: Yleiskaavaote. (Raahen kaupunki, 2007).
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Lisäksi alueella on voimassa vielä osittain vuoden 1964 asemakaava,
joka on kuitenkin paikoin korvattu uudella, laajemmin alueen rakennuksia suojelevalla asemakaavalla. Uudet asemakaavat on laadittu
1980-luvulla.
Tarkasteltava alue koostuu pääasiassa 1800-luvulla rakennetuista
puurakennuksista, jotka edustavat konservatiivista klassismia ja
jossain määrin myös empiretyyliä. Viittaan näihin rakennuksiin myöhemmin maininnalla alkuperäinen rakennuskanta.
Silmiinpistävää kerroksellisuutta alueella aiheuttavat lähinnä 1960-luvun jälkeen rakennetut uudisrakennukset, jotka eivät jäljittele alkuperäistä rakennustyyliä. Rakennuskannasta poikkeavat myös vanhaa
julkisivua jäljittelevät uudisrakennukset, joiden yksityiskohdat paljastavat niiden olevan alkuperäistä rakennuskantaa uudempia. Alueella
on useita alkuperäistä mittakaavaa suurempia monikerroksisia tiili- ja
puurakennuksia. Osa uudisrakennuksista on sijoitettu vanhan ruutukaavan ja ympärirakennetun korttelijärjestelmän mukaisesti tontin
kadunpuoleiselle laidalle, kun taas osa rakennuksista on sijoitettu
1960-luvun ihanteiden mukaisesti kauemmas katulinjasta. Pääosin
alueella on säilynyt alkuperäinen, pienimittakaavainen ja tiheä rakenne. Vanhan kaupungin pohjois- ja itäreunoille rakennetut massiiviset
kerrostalot muodostavat muurimaisen reunan alueelle.

Kuva 8: Ote ajantasakaavasta. (Raahen kaupunki, 2015).

Kuva 9: Katunäkymä pienimittakaavaiselta Reiponkadulta.
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Vanhan Raahen alueen vanhassa 1800-luvun rakennuskannassa on
pääasiassa yksikerroksisia taloja, jolloin alueen tonttitehokkuus on
hillitty. Esimerkiksi Rantakadun asemakaavan kattavalla alueella
tonttien tehokkuusluvut ovat olleet kaavan laatimishetkellä välillä
0,29-0,8.

Kuva 10: Koulukadulla vanha rakennuskanta kohtaa uudisrakentamisen.

Kuva 11: Uudisrakennuksia Saaristokadulla.
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Kiinteistöjen päärakennukset ovat vaihtelevassa kunnossa. Tarkkaa
ja ajankohtaista inventointitietoa tarkastelualueelta ei ole, mutta
keskustelut alueen asukkaiden kanssa sekä alueeseen tutustuminen
osoittavat, että suurin osa alueen asuinrakennuksista on asuttavassa kunnossa. Kesällä 2015 katukuvassa näkyi useita korjauksen alla
olevia rakennuksia. Talousrakennukset ovat olleet päärakennuksia
huonommassa kunnossa jo vuosikymmeniä (Raahen kaupunki, 1984,
s. 7).
Rakennettua ympäristöä käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä
työssä.

P

Kuva 12: Kartta 1:5000. Rakennetun ympäristön analyysikartta.
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4.5

PALVELUT

Raahen entinen kaupallinen keskusta sijaitsi vielä 1960-luvulla Kauppakadulla tarkasteltavan alueen sisällä. Uuden kävelykadun ja siihen
liittyvien liiketilojen rakentaminen vanhan kaupungin eteläpuolelle
1960-luvulta lähtien ovat näivettäneet Kauppakadun kaupalliset toiminnot lähes kokonaan. Erityisesti viime vuosina alueen liiketoiminta
on osoittautunut kannattamattomaksi liian vähäisten asiakasvirtojen
vuoksi (Raahen yrittäjät, 2015). Alueeseen tutustuminen osoittikin,
että liiketiloista vain noin 60 prosenttia on niille tarkoitetussa käytössä. Loput liiketiloista ovat joko asuinkäytössä tai tyhjillään.
Suurin tyhjien liiketilojen keskittymä sijoittuu Kauppakadulle vanhoihin puurakennuksiin. Verrattuna kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen Kauppakadun voidaan sanoa tyhjentyneen huomattavasti
perustuen Googlen vuonna 2009 kuvaamaan katunäkymäaineistoon
Raahesta. Kyseisen vuoden kuvamateriaalissa huomattavaa on kirpputorien suuri määrä. Alueen liiketoiminnan hiljentymiseen on lisäksi
vaikuttanut muutamien huonokuntoisten liikerakennusten purkaminen, joiden tilalle on rakennettu asuinrakennuksia. Toisaalta kauppaliikkeiden vähyyteen saattaa olla syynä juuri liiketilojen huono kunto.

P

MERKINNÄT
muu kuin asuintoiminto, esimerkiksi
toimiva yritys, virasto tai yhdistys
tyhjä liiketila

Kuva 13: Liiketilojen käyttö kesäkuussa 2015.
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4.6

LIIKENNE

Jokaisessa kesällä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa erityisen paljon ovat puhuttaneet Vanhan Raahen liikennejärjestelyt. Alueella on
huomattavan paljon yksisuuntaisia katuja, ja käytyjen keskustelujen
perusteella jotkut jopa välttelevät vanhaan kaupunkiin kulkemista
autolla, koska liikennejärjestelyt koetaan vaikeiksi. Raahelaiseen
kulttuuriin ja toimintatapaan kuuluu, että asioitavan liikkeen eteen tai
hyvin lähelle on päästävä autolla (Raahen meripäivien kävijät, 2015).
Tämän takia harva arka kuski uskaltautuu asioimaan vanhaan kaupunkiin. Joidenkin puheenvuorojen perusteella monet liiketilat ovat
vaikeasti saavutettavissa yksisuuntaisten katujen takia. Asioidakseen
jossain liiketilassa asiakkaan on kierrettävä liian pitkä matka päästäkseen pysäköimään liiketilan viereen. Myös yksisuuntaisia katuja
puolustavia puheenvuoroja on kuultu niiden pyöräilijäystävällisyyden
takia: helpompi liikkua erityisesti polkupyörällä, kun huomioitavaa
moottoriliikennettä on vain yhdessä suunnassa.
Keskustelutilaisuuteen 7.7.2015 osallistuneille asukkaille tehdyn
kyselyn perusteella yksisuuntaisten katujen aiheuttama vähäinen
läpiajoliikenne miellyttää erityisesti alueen keskellä, kuten Kirkkokadun varressa asuvia henkilöitä. Alueen kerrottiin rauhoittuneen sen
jälkeen, kun kaksisuuntainen liikenne estettiin. Toisaalta Rantakadun
varressa asuvista henkilöistä merkittävä osa kertoi liikenteen melun
häiritsevän heitä. Tällä hetkellä Rantakatu on Palokunnankadun ohella merkittävin reitti vanhan kaupungin pohjoispuolelle. Rantakadun
liikenteen nopeuksia lisäävät erityisesti väistämisvelvollisuudet risteäviltä kaduilta ja visuaalisesti leveä katutila.

P

MERKINNÄT

MERKINNÄT

nykyinen yksisuuntainen katu

nykyinen yksisuuntainen katu

nykyinen kaksisuuntainen katu

nykyinen kaksisuuntainen katu

nykyinen kokoojakatu

kaksisuuntaiseksi muutettava katu

Kuva 14: Liikenteen nykyiset ajosuunnat ja pääväylät.

liikenteeltä suljettava alue
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4.7

ASUKKAAT

Raahen kaupungin varhaisilta ajoilta lähtien eri sosiaaliryhmät ovat
asuneet omilla alueillaan eri puolilla kaupunkia. Tämä on huomioitu esimerkiksi Kirkonmäen asemakaavaselostuksessa (1983, s. 7):
”1700-luvulta oli sosiaalinen rakenne alkanut näkyä kaupungin rakentamisessa. Varakkaat porvarit, kauppiaat ja laivanvarustajat asettuivat lähelle rantaa ja kaupungin keskiosiin. Talot olivat siellä suuria ja
tontit isoja. Kaupungin laidoille asettui työväestö, merimiehet, käsityöläiset ja yleensä vähävaraisempi asujaimisto. Näissä laitaosissa,
Saaristokadun, Reiponkadun ja uusien eteläisten kortteleiden alueilla
talot olivat pieniä, samoin tontit. Myöhemmin tontteja vielä jaettiin
osiin niin, että pienimmät tontit ja tontinosat ovat laitaosissa parinsadan neliömetrin kokoisia.” Talojen koon pieneneminen kohti vanhan
kaupungin pohjois- ja itälaitoja näkyy myös ensimmäisissä kaupunkia
esittävissä piirroksissa (Lilius, 1985, s. 17). Sama mittakaavaero näkyy
kaupungissa edelleen, vaikka sosioekonominen status ei enää asuinpaikan mukaan määräydykään.
1980-luvun kaavaselostuksista käy ilmi, että Vanhan Raahen väestö
on tuona aikana painottunut eläkeläisiin suhteutettuna koko kunnan
osuuksiin. Lasten ja nuorten osuus alueen väestöstä taas on ollut koko
kuntaan verrattuna pienempi. Nykyäänkin joillain on mielikuva siitä,
että Vanha Raahe on lähinnä työssäkäyvien lapsettomien ja eläkeläisten asuinpaikka. Alueella nykyään asuvat henkilöt kokevat, että lapsiperheiden osuus asukkaista on kasvanut. Tämä on vaikuttanut positiivisesti alueen elävyyteen. (Vanhan Raahen asukkaat, 2015). Alueen
rakennusten alkuperäinen pieni huonelukumäärä vaikuttaa edelleen
siihen, että yhden tai kahden hengen asuntokuntia on paljon. Asumisväljyyden kasvaessa pienissä puutaloissa asuu entistä vähemmän
ihmisiä. (Raahen kaupunki, 1983, ss. 4-5).
Tämän työn prosessin aikana alueen asukkaille järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistuneet asukkaat olivat valmiita
sitoutumaan yhtenäisen kaupunkikuvan kehittämiseen, ja yhteiselle
ohjeistukselle on selvästi tarvetta ja kysyntää. Alueen ainutlaatuisuut-
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Kuva 15: Vanhan Raahen asukkaiden lättykesteillä keskusteltiin alueen
hyvistä ja kehitettävistä ominaisuuksista.
ta ja identiteettiä vähentäviksi tekijöiksi mainittiin asukkaiden taholta
ränsistyneet ja asumattomat talot, huonokuntoiset aidat, hoitamattomat pihat ja epäyhtenäiset kadut.
Asukkailla on äärimmäisen tärkeä rooli puukaupungin sosiaalisen ja
myös fyysisen ympäristön muotoutumisessa. Asukkaiden on nähtävä
oman kiinteistönsä rooli osana kokonaisuutta ja huomioitava se myös
uudis- ja korjausrakentamisessa.
Ainakaan tällä hetkellä toimivaa ja aktiivista asukasyhdistystä ei ole,
mutta järjestettyjen keskustelutilaisuuksien perusteella sellaiselle olisi kysyntää. Heinäkuun keskustelutilaisuuden jälkeen asukkaat perustivat avoimen Facebook-ryhmän, joka toimii tiedonvälityskanavana
asukkaiden välillä.

5

KAUPUNKIRAKENNE

5.1

ASEMAKAAVAHISTORIA

5.1.1

1600-1800-luvut

Raahe sai ensimmäisen asemakaavaehdotuksensa heti kaupungin
perustamisvuonna 1649. Kaavaehdotuksen laatijana oli Claes Claesson. Renessanssin ihanteita mukaileva ehdotus muodostui kokonaisuutena kapeasta ja pitkänomaisesta ruutukaavasta, joka ulottui
myös Sovionlahden yli. Toteutukseen käytettiin vuoden 1649 ehdotukseen perustuvaa asemakaavaa, joka valmistui vuonna 1650. Tästä
suunnitelmasta toteutuivat Brahenkadun, Kauppakadun ja Rantatorin rakentaminen. Kaavasta poiketen rakennettiin myös Kirkkokatu,
Reiponkatu, Saaristokatu ja Koulukatu. Kaupunki oli ympäröity ajalle
tyypillisellä tulliaidalla (Raahe, vanha kaupunki. Ohjeita talonomistajille., s.a., s. 2), joka teki selvän eron sekä kaupungin ja maaseudun
että talonpoikien ja porvariston välille. (Lilius, 1985, s. 16).
1600-luvulta 1800-luvun loppuun Suomessa kaupunkien asemakaavoituksessa käytettiin lähes poikkeuksetta leveää korttelityyppiä,
jossa suorakaiteen muotoisen korttelin muodostavat kaksi tonttirivistöä. Vanhassa Raahessa leveää korttelityyppiä on käytetty kaksiakselisena. Verrattuna yhdestä tonttijonosta muodostuvaan kapeaan
kortteliin leveässä korttelityypissä on mahdollista sijoittaa kadun
varteen pelkästään julkisivuiltaan näyttävämpiä päärakennuksia. Tämän muutoksen myötä talousrakennusten määrä katuun rajautuvina
rakennuksina väheni huomattavasti. (Lilius, 1985, s. 15). Osa näistä
katuun rajautuvista talousrakennuksista määrättiin jopa purettaviksi.
Leveän korttelityypin ansiosta Vanhalle Raahelle tyypilliset umpipihat useine talousrakennuksineen alkoivat muodostua. Aittojen, liitereiden ja karjasuojien sijoittelussa ei noudatettu niinkään korttelia
määrääviä linjoja, vaan kokonaisuuden perusteena oli pelkästään
käytännöllisyys. (Lilius, 1985, s. 17). Korttelien sisällä ei tonttien välisiä aitoja alun perin juuri käytetty (Raahe, vanha kaupunki. Ohjeita
talonomistajille., s.a., s. 3; Raahen kaupunki, 1983, s. 6), vaan ne ovat
yleistyneet myöhemmin.

Kuva 16: Säilynyt piirros kaupungista vuodelta 1659. (Raahen kaupunki,
1984).
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1600-luvun puukaupungin perusrakenne muodostuu kapeista, matalista katutiloista ja tiiviistä katuseinämistä. Raahessa tämä perusrakenne on paikoin hyvin säilynyt, vaikka rakennuskanta ei olekaan
aina alkuperäistä. (Lilius, 1985, s. 18). Päärakennusten käyttö katua
rajaavina massoina loi kaupunkisuunnittelijoille mahdollisuuden katutilan käsittelyyn taideteoksena. Visuaalisuus ja harmonia voitiin toteuttaa klassistisen sommittelun keinoin ja siirtämällä toiminnallisuus
taka-alalle – tästä esimerkkinä ovat symmetriaa tukevat valeikkunat.
(El Harouny, 2008b, s. 183). Päärakennusten väliset alueet rajattiin
korkeilla puuaidoilla katua vasten (Raahe, vanha kaupunki. Ohjeita
talonomistajille., s.a., s. 3). Vaikka kyseisen ajan säädösten mukaan
kaupunkien kadut oli kivettävä jo 1600-luvulta lähtien, käytännössä
kiveys toteutui monissa kaupungeissa vasta 1800-luvulla. (Lilius,
1985, s. 15).

Kuva 17: Umpikorttelirakenne ja ympärirakennettu tonttijärjestelmä.
Aksonometria korttelista 13. (Raahen kaupunki, 1986).
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1600-luvulla merkittävä kehitys asuinrakennuksissa liittyi savupiipulla
varustetun uunin rakentamiseen. Raahen kaupunkiin rakennetut talot
olivat näin ollen hyvinkin moderneja. Asuinrakennukset olivat yleensä
suorakaiteen muotoisia, kapearunkoisia, satulakattoisia, hirsipintaisia ja vaatimattomia, ja niiden sisäänkäynti sijoitettiin poikkeuksetta
sisäpihan puolelle. (Lilius, 1985, s. 17). Hirsirakennusten vuoraaminen
erilaisin laudoituksin alkoi 1700-luvun lopulla kustavilaisella ajalla,
mutta yleistyi vasta empirekaudella 1800-luvun alussa. Julkisivujen
vuokraus kehittyi vaatimattomasta pystylaudoituksesta kivipintaa jäljittelevään empiren rustikalaudoitukseen. (Lilius, 1985, ss. 27-28,35).
Varsinaista liiketilaa ei vielä 1600-luvulla ollut, sillä kaupankäynti tapahtui markkinapäivinä toreilla (Lilius, 2003, s. 8), joita oli yleensä yksi
joka kaupungissa. Näin ollen rakennusten sisäänkäyntien sijoittamiselle kadun puolelle ei ollut perusteita. (Lilius, 1985, s. 15). Myöhemmin 1700-luvun puolivälissä aukioiden merkitys kaupunkirakenteessa
kasvoi. Harkitusti sommitellut aukiot loivat klassismille tärkeää
vaihtelevuutta monotonisille kortteleille. Aukioiden lisäksi yleistyivät
muita leveämmät pää- ja puistokadut. (Lilius, 1985, ss. 22-23). Vähittäiskauppaliikkeiden sisäänkäynnit kadun puolelta yleistyivät jonkin
verran 1700-luvun lopulla (Lilius, 1985, s. 28) ja vuoden 1810 palon
jälkeen (Lilius, 2003, s. 82) käsityöläisten määrän lisäännyttyä ja elinkeinojen monipuolistuttua (Kirjastovirma, 2015). Kauppaan liittyvän
lainsäädännön uudistuminen lisäsi olennaisesti liiketilojen määrää
vasta sata vuotta myöhemmin (Lilius, 1985, s. 42).

5.1.2

1810-1950-luvut

Yksi merkittävimmistä Raahen paloista tapahtui vuonna 1810. 1700-luvun lopulla annettuja ohjeita paloturvallisuuden edistämiseksi ei juuri
noudatettu. Noin kolme neljäsosaa kaupunkialueen rakennuskannasta tuhoutui täysin (Lilius, 2006, s. 30), ja nopean jälleenrakentamisen
tueksi perustettiin erityinen jälleenrakennuskomitea. (Nygård et al.,
1995, s. 150).
Jälleenrakentamista suunniteltaessa uusi tori sijoitettiin komitean
päätöksellä Brahenkadun ja Kirkkokadun kulmaan ja toinen tori päätettiin rakentaa nykyisen Härkätorin kohdalle. Nämä torit tunnetaan
edelleen Pekkatorina ja Härkätorin puistona. Härkätori oli markkinatoimintaan painottunut torialue, kun taas Pekkatori suunniteltiin hallintoaukioksi (Lilius, 2003, s. 19). Pekkatorin sijainnista käytiin Raahen
porvareiden kesken kiistaa, koska uuden torin sijainti vaikutti olennaisesti heidän omistamiensa kiinteistöjen kaupalliseen asemaan.
Maaherra ja muut raahelaiset vaativat kaupanteon paikaksi nykyistä
Pekkatorin sijaintia sen keskustaan nähden keskeisen sijainnin vuoksi
(Lilius, 2006, s. 35). Lopulta raatihuone ja muut hallinnolliset rakennukset sijoittuivat muualle kuin Pekkatorille, ja sen tärkein toiminto
oli kauppaliikkeiden harjoittama vähittäiskauppa (Lilius, 2006, s. 86).
Pekkatorista muotoutui umpikulmainen aukio silloin ihaillun renessanssin symmetrian mukaisesti (Lilius, 2006, ss. 66-68).

Kuva 18: Kartta Raahen suurpalosta. (Raahen kaupunki, 1984).
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Torien lisäksi asemakaavaa päivitettiin myös muilta osin. Kadut päätettiin pitää edelleen noin 12 metrin levyisinä. Tontteja suurennettiin
ja niiden välille jätettiin paikoin parimetrinen palosola. Lisäksi kaksikerroksiset rakennukset kiellettiin. Syynä näihin muutoksiin oli paloturvallisuus: tavoitteena oli saada suuremmille tonteille suuremmat
etäisyydet rakennusten välille. (Lilius, 2006, s. 34). Näillä muutoksilla
evästetty maanmittari Gustaf Odenwall laati uuden kaavan, joka
vahvistettiin heti paloa seuraavan vuoden kesäkuussa. Tämän kaavan
ansiosta kaupunkikuva muuttui erityisen yhdenmukaiseksi yksikerroksisuusvaatimuksen takia. Kaupunki laajeni samalla itään päin nykyiseen Palokunnankatuun saakka. (Lilius, 1985, s. 29). Vahvistettuun
kaavaan liittyen tehtiin vielä kaupungin laajennussuunnitelmia aina
1830-luvulle saakka (Nygård et al., 1995, ss. 152-154).
Vielä palon jälkeen 1810-luvulla uudetkin talot olivat hirsipintaisia. Julkisivujen lautavuoraus yleistyi hitaasti 1820-luvun jälkeen (Lilius, 2006,
s. 49). Palon jälkeiselle empirekaudelle tyypillinen asuinrakennus on
melko leveärunkoinen ja aumakattoinen. Sen julkisivu muodostuu
vaakalaudoituksesta ja kuusiruutuisista, kehyslaudoilla reunustetuista ikkunoista. Julkisivu saatettiin jakaa puulistoilla erityyppisiin vuorauksiin, jolloin vuoraus oli vaihdettavissa osittain. Vaatimattomat
puurakennukset pyrittiin saamaan arvokkaampien kivirakennuksen
näköisiksi rustikalaudoituksella tai rustikoidulla tai piiloponttilaudoitetuilla reunapilastereilla (Lilius, 2006, ss. 49-51). Puupinnoilla voitiin
jäljitellä esimerkiksi rapattua pintaa tai harkkoseinää (Lilius, 2006, s.
56). Erityisen tärkeää aikakauden rakennuksissa on ikkunoiden tietty
rytmi. Raahelaiset rakensivat saman tyyppisiä empirejulkisivuja aina
1800-luvun lopulle asti välittämättä yleisistä trendeistä (Lilius, 2006,
s. 47; Raahen kaupunki, 1983, s. 16). (Lilius, 1985, ss. 35-36; Raahen
kaupunki, 1985, s. 8).

Kuva 19: Raahen rakentuneet korttelit vuonna 1840. Pekkatori kartassa
keskellä kirkon eteläpuolella ja Härkätori kaupungin etelälaidalla. (Rantatupa, 1840).
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Tarvetta Raahen kaupungin laajentamiselle tuli pian uuden asemakaavan jälkeen, jo 1830-luvulla. Silloisen kaupungin eteläpuolinen
alue koettiin sopivimmaksi tähän tarkoitukseen, ja maanmittari Johan
Jakob Åkerman valittiin suunnitelman laatijaksi. Suunnitelman myötä
kaupunki laajeni kohti etelää Fellmannin puistokatuun saakka. (Lilius,
2006, ss. 70-72).
Uusi laajentamishanke alkoi 1850-luvulla, jolloin kaupunkia suunniteltiin laajennettavaksi entisestään etelään ja nyt myös itään. Samainen
Åkerman teki suunnitelman, johon kuuluivat tällä kertaa ajalle tyypillisen trendin mukaisesti leveät puistokadut: uudet laajennettavat
osat erotettiin silloisesta jo rakennetusta kaupungista levein kaduin.
Lisäksi suunnitelmassa esitettiin Cortenkadun jatkamista kirkon ohi
itään ja sen leventämistä puistokatumaiseksi ”Kirkkoesplanadiksi”.
Samalla suunnitelmassa esitettiin varaus Pekkatorin laajentamiseksi
kirkon suuntaan. Suunnitelma kaipasi kuitenkin muutoksia, ja sitä
muokkaamaan valittiin lääninarkkitehti Ludvig Lindqvist. Hän muokkasi suunnitelman koskemaan vain eteläpuolista laajennusosaa sekä
lisäsi siihen luoteeseen sijoittuvan laajennusalueen. Suunnitelmaan
kuului myös puisto- ja istutusmuutoksia kirkon ympäristössä, Cortenkadulla sekä Reiponkadun varrella sijaitsevilla tonteilla. Kun kaavan
hyväksyminen oli viimein käsillä, se todettiin maanlunastuksien takia
aivan liian kalliiksi. Suunnitelma toimi kuitenkin myöhemmin 1800-luvulla tehtyjen laajennuksien lähtökohtana (Lilius, 2006, ss. 72-77).

Raahelainen pihapiiri koki muutoksia 1800-luvun lopulla tiivistymisen
muodossa. Kaupungistuminen lisäsi painetta saada kaupunkiin lisää
asuinrakennuksia, jolloin osa kaupungin asukkaista rakensi pihoihinsa
vuokrataloja. Lisäksi muutokset kauppaa koskevassa lainsäädännössä
mahdollistivat useiden liiketilojen sijoittamisen kadun varteen. Kauppiaat tarvitsivat kasvavaa kaupan alaa varten yhä enemmän ja suurempia varastorakennuksia. (Lilius, 1985, ss. 42-43). Kaupustelijoille
on tarvittu majoitustilaa ja kalastajille paikka varastoida työvälineitä
(Balgård, 1982, s. 41).
Vuonna 1930 Raahessa vahvistettiin uusi keskustaan vaikuttava
asemakaava. Sen vaikutuksesta 2-kerroksisten rakennusten sijoittaminen keskustaan oli taas mahdollista (Raahen kaupunki, 1984, s. 7).
Tiivistyneisiin pihapiireihin reagoitiin paloturvallisuuden takia niin,
että tontin rakennusoikeudeksi määriteltiin korkeintaan puolet kortteleiden kulmatonteilla tai yksi kolmasosa korttelin reunatonteilla
(Raahen kaupunki, 1983, s. 8). Näin rakennusten väliset etäisyydet
saatiin jatkossa hieman pidemmiksi. Asemakaava määritteli kaupungin laajenemissuunnaksi Palokunnankadun itäpuolen (Lackman,
1991, s. 557).

27

5.1.3

1960-1980-luvut

Vuonna 1967 vahvistetussa asemakaavassa on nähtävillä voimakas
uudisrakentamisen halu (Raahen kaupunki, 1983, s. 2) sekä varautuminen lisääntyvään kaupankäyntiin, teollisuuteen ja autoiluun. Kasvua
on tutkittu myös silloin ajankohtaisissa arkkitehtuurin diplomitöissä
(Ahola, 1972). Rajusta uudistamisesta huolimatta kaavaselostuksessa
on monia huomioita vanhan kaupungin miellyttävästä ympäristöstä,
ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta. Käytännössä suojelluiksi yksittäiskohteiksi päätyivät kuitenkin vain Pekkatoria (suunnitelmassa
numero 8) ja Myhrbergin toria (suunnitelmassa numero 7) rajaavat
rakennukset sekä rakennukset kirkkoa vastapäätä. Lisäksi suojeltaviksi kokonaisuuksiksi kaavaselostuksessa määriteltiin muutamia
Saaristokatuun ja Brahenkatuun rajautuvien kortteleiden osia sekä
suojeltuihin rakennuksiin liittyvät pihapiirit. (Raahen kaupunki, 1964).
Kaavan raskaasta ja uudistavasta luonteesta huolimatta esimerkiksi
Henrik Lilius (2006, s. 8) luokittelee asemakaavan säilyttäväksi, mitä
se osittain onkin. Asemakaavaselostuksessa on otettu kantaa esimerkiksi siihen, että uudisrakennusten korkeudet eivät saa poiketa liikaa
vanhasta rakennuskannasta. Korkeammille rakennuksille esitettiin
sijainniksi uutta liikekeskustaa.

Kuva 20: Keskusta-alueen suunnitelma vuoden 1964 asemakaavan mukaan. (Raahen kaupunki, 1964).

28

Kaupallisen keskustan painopiste siirtyi vuoden 1967 kaavan seurauksena nykyiselle paikalleen Härkätorin puiston läheisyyteen (suunnitelmassa numero 21). Ajalle tyypillisen kasvun ihanteen mukaisesti
kaavaselostuksessa kerrotaan keskustatoimintojen tarvitsevan 15002000 autopaikkaa. Kaavan laatijat ymmärsivät tällaisen autopaikkamäärän järjestämisen Brahenkadun ja Kauppakadun yhteyteen
vaativan suuria maanlunastusmääriä ja vaikuttavan huomattavasti
alueen ulkonäköön ja tunnelmaan. Kauppakatua ja Brahenkatua ei
myöskään nähty riittävän joustavana sijaintina kaupan keskukselle,
jonka odotettiin kasvavan huomattavasti tulevina vuosikymmeninä –
supermarketit tuskin olisivat mahtuneet vanhoihin puutaloihin (Mattinen, 1985, s. 42). Jo tuolloin kaupunkisuunnittelijoiden pelkona oli
kaupan tilojen liiallinen hajautuminen, joka haluttiin välttää luomalla

itsenäinen ja kasvukykyinen keskusta. Kaupallisen keskustan lisäksi
asemakaavassa esitellään kulttuurin ja hallinnon keskustaksi nykyistä
rantatoria. (Raahen kaupunki, 1964). Suunnitelma muistuttaa huomattavasti Oulun Vänmannin saarta siltoineen, kulttuurirakennuksineen ja rakennettuine rantaviivoineen. Raahessa asemakaavan esittämiä muutoksia ei rantatorille kuitenkaan ole tehty, vaikka rannan
osalta silloinen asemakaava on edelleen voimassa.
Nykyiset yksisuuntaiset kadut saattavat osittain olla perintöä saneerauskaavan kehotuksesta muuttaa osa kaduista tarvittaessa yksisuuntaisiksi liikenteen tehostamisen lisäämiseksi. Liikenteen osalta
tämä asemakaava on vaikuttanut selvästi Fellmannin puistokadun,
Sovionkadun, Rantakadun ja Palokunnankadun merkitykseen kokoavina katuina. Kaavan toteutuneiden osien paikoitusalueet Sovionkadulla ovat käytössä nykyäänkin. Erikoisena yksityiskohtana kaavasta
on nurmikenttä Pitkänkarinkadun ja Kirkkolahdenkadun välissä:
asemakaavassa alue on merkitty pysäköinnille, ja viimeisimmässä
yleiskaavassa aluetta ei ole määritelty mitenkään. Brahenkadun ja
Rantakadun torin kohdalle sijoittuvan osan katujulkisivujen arvostus
näkyy siinä, että kyseisille paikoille aikakaudelle tyypillistä kadun
leventämistä autopaikoitusta varten tai kadun viereen sijoitettua
pysäköintikenttää ei ole osoitettu. Sen sijaan parkkitila on sijoitettu
kortteleiden sisäosiin korttelin rakennetta vahingoittavina pysäköintikenttinä. (Raahen kaupunki, 1964).
Vaikka saneerauskaavan selostuksessa tiedostetaan suurten muutosten todennäköisyys jäädä kesken, ei se ole hillinnyt kaavan laatijoiden
uudistamishalua ja luottamusta kasvuennusteisiin. Rakennuskannan
hitaan uusiutumisen ja hallinnollisesti vaikeasti toteutettavien muutosten takia vain pieni osa kaavasta todella toteutui. Esimerkiksi kaavassa esitetty uusi tonttijako ei toteutunut.

Kuva 21: Kirkkolahdenkadun ja Pitkänkarinkadun välinen 1960-luvulla
paikoitusalueeksi kaavoitettu nurmikenttä.

Kuva 22: Ympäristölleen vieras kerrostalo Reiponkadulla.
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Kuva 23: 1980-luvun tilanne Reiponkadun itäpuolella. (Raahen kaupunki,
1984).
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Kuva 24: Uuden asemakaavan suunnitelman mukainen täydentyminen.
(Raahen kaupunki, 1984).

1970-luvun lopulla huomattiin uuden kaavan tuhoisa vaikutus, ja sen
takia osa Vanhan Raahen alueesta asetettiin rakennuskieltoon vuonna
1977 uusien, suojeluun painottuvien asemakaavojen valmistumiseen
saakka. Samana vuonna on valmistunut myös diplomityö siitä, miten saneerauskaavaa voitaisiin toteuttaa alueella hienovaraisemmin
(Romppainen, 1977). Rakennuskiellosta huolimatta alueella tehtiin
kaavan laadinta-aikana kymmeniä korjausrakentamistoimenpiteitä
poikkeuslupien turvin. Vanhan Raahen säilyttäminen pientaloalueena
rohkaisi halukkaita ostamaan alueelta talon ja investoimaan korjausrakentamiseen. Rakennuskieltoaikana tehdyt poikkeuslupahakemukset myönnettiin kaavaluonnoksen mukaisille toimenpiteille. (Raahen
kaupunki, 1983, s. 13) Nykyään alueella on voimassa vielä osittain
vuoden 1967 asemakaava, joka on paikoin korvattu uusilla, laajemmin
ja yksityiskohtaisemmin alueen rakennuksia ja kokonaisuutta suojelevilla asemakaavoilla.
1980-luvun asemakaavojen tärkein tehtävä on suojella ainutlaatuista
miljöökokonaisuutta tarkemmin ja laajemmin, kuin vuoden 1967 asemaakaava suojeli. Rakennuksille on annettu eriasteisia suojelumerkintöjä sen mukaan, voiko niitä tarvittaessa korvata tyyliin sopivalla
uudisrakennuksella. Museoviraston esittämänä suojeluasteikko on
jaettu neljään eri luokkaan rakennuksen sopeutuvuuden perusteella.
Olennaisempaa yksittäisten rakennusten suojelun sijaan on suojella
esimerkiksi katunäkymiä ja –linjoja. Katutila tulisi rakentaa alueella
aina suljetuksi, vaikka se ei vieläkään ole toteutunut 1960-luvulla alkaneesta pyrkimyksestä huolimatta (Mattinen, 1985, s. 47). Tarvittaessa
uudisrakentamisen on oltava korvaavaa tai nykyistä rakennuskantaa
täydentävää. (Raahen kaupunki, 1984, ss. 20-22).
Kuva 25: Nykytilanne. (Raahen kaupunki, 2015).

Asemakaavaselostuksissa esitetty muutos tonttien täydentämisestä
on kaupunkirakenteen näkökulmasta onnistunut. Vaikka 1980-luvulla
alueen itä- ja pohjoislaidalle oli jo noussut alueelle vieraita kerrostaloja, kaava antoi ratkaisun siihen, miten vanhan kaupunkirakenteen
tulisi niihin suhtautua. Valitettavasti kaavan mukainen kehitys on erittäin hidasta ja osittain jopa negatiivista purettujen talousrakennusten
takia.
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5.2

Kuva 26: Pekkatori on raahelaisten ylpeyden aihe ja viime vuosisatojen
vilkas kauppapaikka.

Kuva 27: Vanhaa rakennuskantaa koko julkisivultaan jäljittelevä uudisrakennus Vanhassa Raahessa Rantakadun ja Pitkänkarinkadun kulmassa.
Julkisivu muistuttaa hämmästyttävän paljon alkuperäisiä niin mittasuhteiltaan kuin materiaaleiltaankin. (Google, 2016).
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NYKYTILANNE JA IDENTITEETTI

Yleisvaikutelma on, että asukkaiden näkökulmasta Vanha Raahe on
rauhallinen ja miellyttävä asua. Lisäksi Raahen yrittäjien kanssa käydyn keskustelun pohjalta voidaan sanoa, että Vanha Raahe on tällä
hetkellä profiloitunut kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi asuinalueeksi, joka palvelee asuintoimintojen lisäksi virkistyskäyttöä ja hyvin vähäisessä määrin myös liiketoimintoja. Osa yrittäjistä olisi kiinnostunut
toimimaan Vanhan Raahen alueella, mutta sen kannattavuus vähäisen asiakasvirran vuoksi herättää epäilyjä. Raahelaiset, jotka eivät asu
Vanhan Raahen alueella, ovat vastentahtoisempia asioimaan alueella
kuin alueen asukkaat. Syiksi tähän muodostuivat liikennejärjestelyt ja
monipuolisten liiketilojen vähyys. (Raahen meripäivien kävijät, 2015).
Elisa El Harouny kertoo väitöskirjassaan tämän tyyppisten alueiden
elävyyden edellytyksenä olevan arkielämän mielekkyys ja sen mahdollistava muuttuvaan elämäntyyliin reagoiva rakennettu ympäristö
(2008a, s. 13).
Useissa käydyissä keskusteluissa nousi esiin viranomaisyhteistyö.
Kaupunginarkkitehdin viran lakattua kaupungilla ei ole ollut enää
töissä henkilöä, joka olisi vihkiytynyt vanhan kaupungin asioihin. Tämän seurauksena ei ole ollut yhteistä päämäärää alueen kehittämisen
suhteen. Useat haastatellut henkilöt viittasivat entisen kaupunginarkkitehti Hilkka Aaltosen laatimaan ”Ohjeita talonomistajille”-asiakirjaan, joka sisältää tietoa vanhasta kaupungista sekä sen taloista ja
niiden kunnostamisesta. Hyväksi koettu asiakirja on ollut asukkaiden
mukaan vaikea löytää. Lisäksi vastakkainasettelu virkamiesten ja
kaupungin asukkaiden välillä tuntuu olevan jyrkkä. Asukkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa on korostunut vaikutelma siitä, että virkamiehillä ei ole halua tai valmiuksia ohjeistaa asukkaita rakennusten
kunnostamiseen liittyen. Epäonnistunut viestintä kaupungin puolelta
on johtanut asukkaiden keskuudessa voimattomuuden tunteeseen ja
jopa katkeruuteen.
1980-luvun kaavojen yksi poliittinen tavoite oli, että tonttitehokkuus
alueella ei olennaisesti muutu. Alun perin ylimitoitettu tehokkuus ja
rakennusten lukumäärien tonteilla pienentyessä asemakaava antaa

mahdollisuudet alkuperäistä massiivisempien rakennusten tekoon,
eikä uudisrakentaminen ole silloin tasapainossa olemassa olevan ympäristön kanssa. Koska kaupunkiympäristön ensisijainen suojeluväline on asemakaava (Mattinen, 1985, s. 26), tulisi rakennusoikeuksia
pienentää alueelle tyypillisen pienimittakaavaisuuden säilyttämiseksi.
Vanhan Raahen alueella on rakennettu huomattava määrä uudisrakennuksia nykyisten suojelukaavojen voimassaoloaikana. Vaikka
tavoitteena on ollut luoda ympäristöönsä sopivaa arkkitehtuuria, on
yllättävän suuri osa näistä rakennuksista onnistunut tässä tavoitteessa vain kohtalaisesti. Lähes kaikki uudisrakennusten julkisivut ovat
ammentaneet teemoja vaihtelevissa määrin alueen alkuperäisestä
rakennuskannasta ja ovat ”uusvanhoja” ratkaisuja. Mitä enemmän
uudisrakennus pyrkii muistuttamaan alkuperäistä rakennuskantaa,
sitä kyseenalaisemmaksi muuttuu rakennuksen historiallinen aitous
(Mattinen, 1985, s. 113). Vanhassa Raahessa kokonaisuus on useimpien uudisrakennusten osalta jäänyt kömpelöksi. Nykyvaatimusten
mukaiset rakennepaksuudet ja toisaalta myös suunnittelijoiden riittämätön perehtyneisyys ovat johtaneet paikoin tilanteisiin, joissa
mittasuhteet vääristyvät esimerkiksi liian raskaan kattopinnan vuoksi
(Balgård, 1982, s. 147). Vanhan Raahen katukuvassa uudisrakennukset erottuvat esimerkiksi verhouksena käytetyn rima- tai lomalaudoituksen takia. 1800-luvun rakennuskannassa näitä laudoitustyyppejä
käytettiin useammin vähempiarvoisten rakennusten vuoraamiseen,
kun kadun varressa sijaitsevat asuinrakennukset verhottiin useammin
ponttilaudoituksella. Uudisrakentamisen sijaan tulisi pyrkiä aina ensisijaisesti korjaamaan vanhoja rakennuksia oikein, jotta korjausmenetelmillä ei tuhota rakennuksen teknistä toimintaa tai ulkonäköä. Se on
esteettisyyden ja historiallisten arvojen lisäksi taloudellinen ratkaisu
(Sisäasiainministeriö, 1978, s. 5).
Julkisivuista huolimatta rakennusten massoittelu ja mittakaava ovat
onnistuneet noudattamaan pääosin alkuperäistä rakennuskantaa.
Tämän ansiosta yksi 1980-luvun asemakaavojen tärkeimmistä tavoitteista eli katunäkymien säilymisestä on toteutunut.

Kuva 28: Vanhaa rakennuskantaa aukotukseltaan ja mittasuhteiltaan
jäljittelevä uudisrakennus Vanhassa Raahessa Rantakadun ja Cortenkadun kulmassa. Nykyvaatimusten mukaiset huonekorkeudet ja rakennepaksuudet ovat johtaneet mittasuhteiden poikkeamiseen verrattuna
alkuperäisiin mittasuhteisiin. (Google, 2016).

Kuva 29: Näkymä Kauppakadulta Vanhasta Raahesta. Vaikka rakennukset eivät edusta alkuperäistä rakennuskantaa, on katutila säilynyt
kohtuullisen tiiviinä. (Google, 2016).
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5.3
vetovoimatekijät
tiivis ja matala katutila
pieni mittakaava
tiheä rakeisuus
yksityiskohtaiset puujulkisivut

toimenpiteet
vahva identiteetti
fyysisesti, toiminnallisesti ja sosiaalisesti ehyt kokonaisuus

mahdollisuudet
elävä asukastoiminta
loistava asuinympäristö
kukoistava matkailu
vireät pienyritykset

Kuva 30: Vanhan Raahen vetovoimatekijät ja niiden vahvistamisen luomat mahdollisuudet.
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TULEVAISUUS, UHKATEKIJÄT JA
MAHDOLLISUUDET

Koska pitkän aikavälin tavoite on saada Vanhaan Raaheen lisää yrittäjiä, mutta suuria investointeja ei fyysiseen ympäristöön ole tällä hetkellä tulossa, on tavoitetta kohti lähdettävä pienin askelin. Kehityksen
ytimessä on Vanhan Raahen ainutlaatuisen identiteetin korostaminen
ja helppo saavutettavuus. Kun nämä teemat saadaan korjattua, on
Vanhan Raahen markkinointi matkailu- ja asiointimielessä helpompaa. Virkistys- ja matkailukäytön lisääntyessä myös asiakasvirta yrityksille kasvaa. Selkeä identiteetti, vahva historia ja alueen luonne
puolestaan ohjaavat alueelle saapuvia yrityksiä profiloitumaan Vanhan Raahen teemoihin liittyen. Alueelle sopivat erityisesti kulttuuri- ja
käsityöyritykset, kuten suutarit ja taidegalleriat. Toisaalta keskusteluissa esiin noussut nykyinen visio runsaasta yritystoiminnasta ja kahvilakulttuurista on liian romantisoitu, eikä sen toteutuminen ole kovin
suuressa mittakaavassa realistista eikä edes toivottavaa. Samaan
aiheeseen liittyvää keskustelua puukaupunkialueen yritysten kannattavasta toimeentulosta on käyty Vanhassa Porvoossa (Nurmela,
1984, s. 75). Esimerkkinä vanhan kaupungin vilkkaasta liike-elämästä
voidaan pitää kaupungin kaupallisena keskustana vielä toistaiseksi
toimivaa Vanhaa Raumaa, jossa katuverkosto on erittäin kuormittunut kasvaneen autoliikenteen myötä (Kaupunkimaisten yhdyskuntien kehittämiskampanja -toimikunta, 1982, s. 26). Pienimuotoinen
yritystoiminta on kuitenkin tavoiteltavaa ja Vanhan Raahen alueelle
mittakaavaltaan sopivaa toimintaa (El Harouny, 2008a, s. 14).

Matkailun parissa työskentelevien henkilöiden ja vanhan kaupungin
asukkaille on löydettävä toimiva viestintäkanava, jotta tieto alueen
tapahtumista saadaan hyödynnettyä matkailun markkinoinnissa.
Esimerkkinä tästä ovat kävelykierrokset, joiden osallistujia asukkaat
mielellään kutsuisivat omaan pihaansa tutustumaan. Tieto tästä on
kuitenkin saatava oikeaa reittiä kierrosten järjestäjille asti.
Yksi tärkeistä vanhan kaupungin alueen identiteetin säilyttäjistä on
alueelle tyypillisen rakeisuuden ja mittakaavan säilyttäminen. Se tarkoittaa, että päärakennuksien kokoja ei voida kasvattaa hallitsemattomasti, vaan asuintoiminnot on tarvittaessa jaettava samalla tontilla
sijaitseviin eri rakennuksiin niin, että rakennusten luonnollinen hierarkia säilyy (Mattinen, 1985, s. 120). Nykyiset talousrakennukset on
pyrittävä säilyttämään ja kunnostamaan tai tarvittaessa on esitettävä
uutta talousrakennusta vanhan tilalle.
Pienten uudisrakennusten rakentaminen on ajankohtaista myös poliittisesti. Tällä hetkellä pääministeripuolueena toimivan Keskustan
yhtenä tavoitteena on purkaa normeja myös uudisrakentamisen
osalta: byrokratian vähentämiseksi puolue esittää alle 25-neliöisten
uudisrakennusten rakennuslupahakuprosessin korvaamista ilmoitusmenettelyllä, jos kyseessä on asunto- tai mökkitontti (Keskusta r. p.,
s.a., s. 8). Diplomityön valmistumishetkellä maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista valmistellaan tältä osin ympäristöministeriössä
(Turtiainen, 2015).

Vaikka Raahen väestöennuste on negatiivinen (Tilastokeskus, 2015),
on asukkailla voimakas usko siihen, että Raahen talousalue saa piristysruiskeen vielä toistaiseksi epävarmasta ydinvoimalahankkeesta ja
sen rakentamisesta. Raahessa saattaa sen toteutuessa olla suurempi
kysyntä keskusta-asumiselle palveluiden ääressä, mikä tarkoittaa
mahdollisesti kasvavaa kysyntää myös vanhan kaupungin asunnoille.
Paineet kaupungin kasvulle ja sen aiheuttama liian tehokas ja raskas
rakentaminen ovat todellinen uhka Vanhan Raahen rakennuskannalle. Myös elämäntapojen muutos aiheuttaa paineita rakennusten
purkamiselle ja muuttamiselle (El Harouny, 2008a, s. 14). Suojelumerkinnöistä huolimatta alueen elinvoimaisuuden kannalta on erittäin
tärkeää, että asukkaat voivat olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä
kanssa ja muokata sitä tarpeidensa mukaiseksi. Suojelun tulisi ulottua
rakennetusta ympäristöstä myös kaupunkikulttuurin huomioimiseen
(El Harouny, 2008a, s. 19). Tällöin saavutetaan Raahen matkailusivustolla Vanhan Raahen kohdalle merkitty mainoslause: ”Vanha-Raahe
ei ole museoalue, vaan elävä kaupunginosa” (VisitRaahe, 2016).
Toinen realistinen ja jo osittain toteutunut uhka kaupunkirakenteelle
on paikoin ylimitoitettu rakennusoikeus. Rakennusoikeus on olennainen kauppatavara nykypäivän kiinteistökaupoissa, ja sen avulla
voidaan saavuttaa mahdollisimman suuri tuotto (Mattinen, 1985, s.
54). Alkuperäistä suuremmat rakennusmassat ovat todellinen uhka
alueen identiteetin säilymiselle. Uudisrakentamisessa myös julkisivujen ulkonäkö voi poiketa kohtalokkaalla tavalla alkuperäisestä saaden
aikaan ympäristölle vierasta katujulkisivua.
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Vanhan Raahen kiinteistöjen omistajat ja asukkaat ovat merkittävimpiä vaikuttajia yhtenäisen kaupunkikuvan luomisessa. He korjaaavat
ja rakentavat kiinteistöjään arvokkaalla alueella, ja vaikuttavat omilla
ratkaisuillaan esimerkiksi yksityiskohdin ja värein alueen yhtenäisyyteen. Omistajan kiinnostus suojelua kohtaan on suurin yksittäinen
tekijä kiinteistön kohtalossa huolimatta asemakaavasta ja sen pyrkimyksistä (Mattinen, 1985, s. 11). Rakennusten jatkuva kunnossapito
takaa sen, että korjaustoimenpiteet eivät koidu liian kalliiksi. Valvontaviranomaisten on oltava oma-aloitteisia ja riittävän hyvin perillä
kiinteistöjen kunnosta (Sisäasiainministeriö, 1978, s. 23).
Liian tarkasti säädelty rakentaminen rajoittaa alueen uudistumista
nykykäyttöä palvelevaksi. Joissain tapauksissa se on kuitenkin toiminut alueen rakennuksia säilyttävänä tekijänä: esimerkiksi Vanhan
Rauman alueella tiukasti laadittu asemakaava ei sallinut uusia rakennuksia 1890-luvulla, joten asukkaat keskittyivät vanhan korjaamiseen
(Kaupunkimaisten yhdyskuntien kehittämiskampanja -toimikunta,
1982, s. 15). Nykyään yhtä tiukka sääntely vaikuttaa ennemminkin
negatiivisesti alueen houkuttavuuteen asuinpaikkana muuttuneiden
elinolosuhteiden ja vaatimusten takia.
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Asukkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tarkemmalle
ohjaukselle on kysyntää. Vaikka jatkuva muutos ja korjaaminen ovat
olleet puukaupungeille luonnollinen osa niiden elinkaarta (Mattinen,
1985, s. 111), on korjausrakentaminen itsessään on uhka vanhan rakennusperinnön säilymiselle. Vaikka se useasti onkin pohjimmiltaan
hyvää tarkoittavaa, saattavat puutteellinen vanhan rakennuskannan
korjaamisen asiantuntemus ja liian uudistava ote johtaa ympäristöönsä sopeutumattomaan lopputulokseen. Esimerkiksi Vanhassa
Porvoossa tavoitteena on, että rakennuttaja asuisi korjattavassa
kiinteistössä ensin jonkin aikaa, tutustuisi rakennukseen ja esittäisi
muutosehdotukset vasta sen jälkeen (Nurmela, 1984, s. 69). Työn
toteuttajien riittävä asiantuntemus ja kunnioitus vanhan korjaamista
kohtaan tulee varmistaa.
Uudisrakennusten julkisivuja tulisi valvoa ja ohjata paremmin ja kaikkeen rakentamiseen liittyvää opastusta tulisi olla helpommin saatavilla. Tällä hetkellä kunnostustoimenpiteitä suunnitteleva asukas ei
tiedä, mistä apua tulisi hakea. Puukaupunkialueelle on ensiarvoisen
tärkeää, että asukkaiden keskuudessa vallitsee suojelumyönteinen
mielipide alueen kehittämisestä (Mattinen, 1985, s. 122). Raahessa on
keskusteluiden perusteella vielä esillä ristiriitaisia mielipiteitä vanhan
kaupungin arvosta ja säilyttämisen mielekkyydestä. Ihmisten arvomaailmaa on vaikea muuttaa, mutta riittävällä julkisen keskustelun
käymisellä se on mahdollista (Isola, 2001).

6

TALOUSRAKENNUKSET

6.1

ROOLI KAUPUNKIRAKENTEESSA

Jo aiemmin tässä työssä on viitattu talousrakennusten merkitykseen
Vanhan Raahen alueen ainutlaatuisuudessa. Taloustilat voidaan sijoittaa kiinteistöön erillisinä rakennuksina, asuinrakennuksen kylkeen
lisäsiipenä, asuinrakennuksen kellariin tai asuintilojen yhteyteen
(Sammalkorpi, ym., 1960, s. 40). Raahessa kaupunkirakenteeseen
voimakkaasti vaikuttanut taloustilojen erillissijoitus on saanut aikaan
monista eri rakennuksista koostuvan tiiviin kokonaisuuden. Jokapäiväinen elämä koostui pihapiirin eri rakennuksissa tehtävistä askareista (El Harouny, 2008a, s. 14).
Maire Mattisen (1985, s. 51) mukaan piharakennukset ovat korvaamattoman tärkeitä elementtejä puukaupungin kokonaisuuden ja
rakenteen kannalta. Niiden poistuessa katoaa myös puukaupungin
pienimittakaavainen ja tiivis rakenne. Hänen mukaansa suojelukaavojen tulisi huomioida paremmin myös niiden säilyminen. Se on
haastavaa erityisesti sen takia, että ulkorakennusten käyttö osana
toimivaa asuinyksikköä ei ole ajallemme tyypillistä, vaan kaikki asuinja aputilat yhdistetään mieluummin saman katon alle (Balgård, 1982,
s. 42). 1980-luvulla aiheesta on keskusteltu myös Vanhassa Porvoossa
(Nurmela, 1984, s. 86). Toisaalta esimerkiksi Loviisassa ulkorakennusten rakentamiseen annettiin lisärakennusoikeutta rakeisuuden säilyttäiseksi (Mattinen, 1985, s. 56). Vaikka Raahen 1980-luvun kaavojen
tavoitteena oli vaikuttaa myös talousrakennusten säilymiseen, ei se
paikoin ole onnistunut lainkaan. Esimerkkinä tästä on Rantakadun
kiinteistö, jonka piti täydentyä kaavan ansiosta oheisen kuvan mukaiseksi. Nykyinen kantakartta ja ajantasainen ilmakuva kertovat
kuitenkin, että 1980-luvulla tontilla sijainneet kaksi viimeistäkin talousrakennusta on purettu.
Talousrakennusten kaupunkirakenteellinen tarkastelu kiinteistötasolla tuo esiin rakennusten sijoittelun tärkeyden. Varsinkaan pienillä
tonteilla ei ole mielekästä sijoittaa rakennuksia niin, että johonkin
tontin osaan muodostuu takapihaa muistuttava alue. Pienistä pihoista kannattaa ottaa jokainen neliömetri pihan toiminnoille. Useilla rakennusmassoilla voidaan vaikuttaa lisäksi olennaisesti pihan tuuli- ja
aurinko-olosuhteisiin.

Kuva 31: Rantakadun kiinteistön tilanne 1980-luvulla. (Raahen kaupunki, 1984).

Kuva 32: Rantakadun kortteleiden asemakaavan mukainen tontin
täydentyminen. (Raahen kaupunki, 1984).

Kuva 33: Nykytilanne. (Raahen kaupunki, 2015).
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6.2

TOIMINNALLISUUS 2000-LUVULLA

Jo 1980-luvulla huomattiin elämäntyylin muuttumisen olevan uhkana alueen rakenteelle. Tarpeettomiksi jääneet talousrakennukset on
elinkeinorakenteen muutoksen myötä purettu (El Harouny, 2008a, s.
14) ja se on vaikuttanut voimakkaasti ympärirakennetun tonttijärjestelmän hiipumiseen. (Raahen kaupunki, 1983, s. 8). Osa karjasuojista
on jäänyt vaille käyttöä vasta 1960-luvulla, kun viimeiset tuotantoeläimet ovat poistuneet kaupunkikuvasta. 1970-luvun aikana myös
käsityöverstaat ja myymälät vähenivät (Mattinen, 1985, s. 118).

Kuva 34: Onnistunut alkuperäisen talousrakennuksen käyttötarkoituksen
muutos autokatokseksi.
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Maire Mattisen (1985) mukaan talousrakennusten katoaminen pihapiiristä on osittain myös 1960-luvun kaavan syytä: ”1960-luvun
”suojelukaavoillekin” oli ominaista, että suurin osa vanhasta rakennuskannasta, erityisesti piharakennukset jätettiin rakennusalojen
ulkopuolelle ja niiden korjaaminen tehtiin näin mahdottomaksi.”
Esimerkiksi Kirkonmäen asemakaavassa määritellyllä alueella oli
kaavan laadinta-aikana jokaista 1800-luvun alkupuoliskolta säilynyttä
asuinrakennusta kohti vielä 1,5 säilynyttä talousrakennusta (Raahen
kaupunki, 1983, s. 9). Ajantasaisen kantakartta- ja ilmakuva-aineiston
mukaan samalla alueella on tällä hetkellä jokaista säilynyttä asuinrakennusta kohti enää yksi talousrakennus. Näihin lukuihin perustuen
ja huomioiden myös uudisrakennuksilla korvatut asuinrakennukset
useampi kuin joka kolmas talousrakennus on purettu viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Käyttämätön rakennus rappeutuu
nopeasti, eikä sitä kannata toiminnan näkökulmasta korjata kalliisti
(Mattinen, 1985, s. 121).

Olennaisinta talousrakennusten säilymiselle siis on, että ne kunnostetaan ja käyttötarkoituksen muutoksen myötä ne koetaan hyödyllisiksi
ja elämää rikastuttaviksi. Erityisesti saunan sijoittuessa ulkorakennukseen myös päärakennus hyötyy siitä vähentyvän kosteuskuorman
takia. Rakennuksen koosta, rakenteesta ja kunnosta riippuen uusi
käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi autotalli, varasto, vieras- tai harrastehuone. Osa näistä toiminnoista voi palvella myös yritystoimintaa
ja matkailua. Vanhan Porvoon ulkorakennusten inventoinnin yhteydessä on todettu, että hirsirunkoinen ulkorakennus on muunneltavissa ja käyttökelpoinen moniin eri toimintoihin (Hornamo, 1982).
Selkein matkailua palveleva toiminto talousrakennukselle on majoitus. Osa pihapiirin rakennuksista oli alun perinkin tarkoitettu vuokraasunnoiksi. Raahen yrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen (2015)
mukaan bed&breakfast-tyyppiselle toiminnalle voisi olla kysyntää.
Yritystoimintaa pihapiirin pienet rakennukset voivat palvella varastojen ja erilaisten työtilojen muodossa. Tämä ei koske vain käsityöammatteja, vaan rakenteellisin muutoksin talousrakennukset ovat muutettavissa vaikka toimistotiloiksi.

Ulkorakennusten toimintoja
1800-luvulla
navetta
talli
lantala
ulkokäymälä
leivintupa
vieraskamari
maitohuone
vaunukatos
sauna
liiteri
varasto (kalastajat, kauppiaat)

2010-luvulla
sauna
vierashuone
työhuone
harrastehuone
viherhuone
autokatos, autotalli
varasto (harrastusvälineet)

Kuva 35: Esimerkkejä kaupunkiympäristön ulkorakennusten alkuperäisistä ja nykyaikaisista toiminnoista.

Asemakaavan tulisi reagoida muuttuneisiin tilantarpeisiin määrittelemällä talousrakennuksen uudelleen tai luomalla uuden merkinnän,
joka vastaa aputiloja sisältävää rakennusta.
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7

SUUNNITELMA

7.1

SUUNNITTELUN PERIAATTEET

Tässä työssä on tuotettu kaksi eri tasoista suunnitelmaa. Ensimmäinen osa koostuu erilaisista ehdotuksista Vanhan Raahen identiteetin
ja omaleimaisuuden vahvistamiseksi yleissuunnitelmatasolla. Toinen
osa puolestaan keskittyy yksittäisen tontin rakeisuuden säilyttämiseen alueelle luontaisella tavalla. Yhdessä nämä suunnitelmat antavat
suunnan Vanhan Raahen kehittymiselle.
Suunnittelussa on huomioitu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet keskittymällä alueen vahvuuksiin, tukeutumalla olemassa
olevaan yhdyskuntarakenteeseen, luomalla mahdollisuuksia elinkeinojen monipuolistumiselle, esittämällä ratkaisuja asuntotuotannon lisäämiseksi ja edistämällä mahdollisuuksia pyöräilyyn ja jalankulkuun
(Ympäristöministeriö, 2009).
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7.2

YLEISSUUNNITELMA

Suunnitelma koostuu yleissuunnitelmakartasta, valaistus- ja liikennekartoista. Niitä tukemaan ja perustelemaan on lisäksi tuotettu erilaisia
havainnekuvia. Yleissuunnitelmaan on sijoitettu erilaisia ympäristön
muutosehdotuksia Vanhan Raahen alueelle. Osa niistä on helppoja ja
edullisia toteutettavaksi vaikka heti, kun taas osa ehdotuksista kaipaa
tarkempaa suunnittelua ja investointeja. Tässä osassa on selostettu
kartoissa esitettyjen muutosten lisäksi sellaisia asioita, joita ei kartassa voi esittää.

P

Kuva 36: Kartta 1:5000. Yleissuunnitelmakartta.
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7.2.1

Virkistysalueet

Virkistyskäyttöön kehitettäväksi alueeksi on merkitty Pakkahuoneen
museon pohjoispuolinen Pikkulahden ranta sekä Kauniskanavan
eteläranta kanavan ja Pitkänkarinkadun välissä. Tällä hetkellä Pikkulahden ranta on hyvässä tilassa virkistyskäyttöä ajatellen. Sitä tulisi
kuitenkin parantaa lisäämällä rannan kävelyreitin varteen levähdyspaikkoja. Niiden tulisi olla istumapaikkoja ja mahdollisesti myös
pöytäryhmiä, joiden yhteyteen voi sijoittaa yleisen grillin. Nykyinen
leikkialue toimii hyvin rannan elävöittäjänä, mutta sitä voi täydentää
esimerkiksi toiminnallisilla veistoksilla, kuten Oulun Kiikelissä.

Kuva 37: Myös Kauniskanavan etelärantaa tulisi kehittää virkistyskäytön
näkökulmasta.

Kauniskanavan ranta-alue on tällä hetkellä erittäin pelkistetty nurmikenttä, jota määrittelevät itä-länsi-suuntaiset Pitkänkarinkatu
suurine kerrostalomassoineen, Kirkkolahdenkatu puuriveineen ja
kanava. Tämänhetkinen nurmikenttä näyttäytyy pirstaleisena aluetta
halkovien teiden takia. Toisaalta voimakas itä-länsi-suuntaisuus saa
aikaan tunteen mittakaavattomuudesta. Teiden välinen nurmialue on
tämänhetkisessä asemakaavassa määritelty pysäköintialueeksi. Keskustelujen mukaan nurmikenttää käytetään satunnaisesti erilaisiin
puistoaktiviteetteihin.
Monipuolisempien virkistyskäytön puitteiden luominen ranta-alueelle mahdollistaa nykyistä laajemmat harrastus- ja oleskelumahdollisuudet vanhan kaupungin tuntumassa.
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7.2.2

Liikennejärjestelyt ja katutilat

Jotta puistotoiminnoille saataisiin riittävästi tilaa, on Kirkkolahdenkatu suljettava liikenteeltä ja yhdistettävä osaksi nurmikenttää. Voimakasta itä-länsi-suuntaisuutta vähennetään avaamalla nykyiseen
puuriviin näkymiä vastarannalle ja lisäämällä vastakkaissuuntaisia
istutuksia sekä rakentamalla eri suuntaisia polkuja. Rantaan rakennetaan ulkoilureitistöä täydentävä polku. Pitkänkarinkatu muutetaan
pihakadun kaltaisesta tiestä Vanhaa Raahea reunustavaksi kokoojakaduksi, minkä seurauksena kadun molemmin puolin rakennetaan
korotettu jalkakäytävä. Myös Pekkatori suljetaan liikenteeltä sen arvokkuuden korostamiseksi.
Pitkänkarinkadun lisäksi rakennettavia korotettuja tai muuten ajoradasta erotettuja jalkakäytäviä löytyy Reiponkadulta ja Ämmänkadulta. Tavoitteena on katujen aluekohtainen yhtenäinen ilme. Erityisesti
Reiponkadulla on korotettuja päällystämättömiä jalkakäytäviä, jotka
tulee muuttaa täysin uudistettujen katujen mukaisiksi erilaisine kiveyksineen. Jalkakäytävien talvikunnossapito on tärkeää tapaturmien
ehkäisemiseksi niin jalankulkijoiden kuin pyöräilijöidenkin kannalta.
Asukkaiden on saatava kasata rakennusten kivijalkoja vasten lunta,
jotta routavauriot minimoidaan.

P

Kuva 38: Liikenteen muutossuunnitelma.
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Reiponkadulla on puutteellisten jalkakäytäväosuuksien lisäksi muusta
alueesta voimakkaasti poikkeavat suurimittakaavaiset kadun eteläpään valaisimet. Niitä on yhteensä noin kymmenen kappaletta, ja niiden sijainti on merkitty selkeästi toimenpidekarttaan. Ne vaihdetaan
pikimmiten yhtenäisen kaupunkikuvan edistämiseksi. Reiponkatu on
merkittävä sisäänkäyntireitti vanhaan kaupunkiin Härkätorin puistosta, mikä korostaa Reiponkadun kasvojenkohotustarvetta.

kadun, Koulukadun, Brahenkadun ja Reiponkadun muuttamista kokonaisuudessaan kaksisuuntaisiksi. Lisäksi nopeuksien alentamiseksi
kaikki alueen risteykset muutetaan tasa-arvoisiksi. Raskas liikenne
pyritään ohjaamaan vanhan kaupungin ulkopuolelta esimerkiksi Palokunnankadun kautta ohitettavaksi, koska raskaiden ajoneuvojen aiheuttama tärinä ja melu vaikuttavat merkittävästi alueen asukkaiden
kokemaan liikennehäiriöön.

Yksisuuntaisia katuja koskevaa negatiivista palautetta tuli keskustelutilaisuuksien ja haastattelujen aikana paljon. Osa haastatelluista
henkilöistä piti katujen kaksisuuntaisuutta jopa edellytyksenä liiketoiminnalle. Sen vuoksi liikenteen muutoskartassa on esitetty Kauppa-

Näiden muutosten avulla saadaan vähennettyä katualueen häiriötekijöitä kuten ylinopeutta. Paikoin liikenneverkoston tehostamisella
voidaan palvella virkistyskäyttöä ja monipuolistaa näin alueen toimintoja.
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7.2.3

Pekkatori

Vaikka Pekkatori on kunnostettu äskettäin, se ei nykymuotoisena
ole paras vaihtoehto rakennushistoriallisesti arvokkaalle aukiolle.
Tällä hetkellä ajokaista on kapeimmillaan hieman yli 12 metriä leveä.
Lisäksi yksisuuntaiset kadut aiheuttavat sen, että ympyrään ajetaan
sisään vain kahdelta reunalta ja myös ulosajo tapahtuu vain kahdesta
kohdasta. Tällöin yksi neljännes aukiolle mitoitetusta ajoradan mitasta jää autoilijoilta kokonaan käyttämättä. Autolla liikkuessa ajokaista tuntuu liian leveältä ja jäsentymättömältä, minkä seurauksena
liikenneturvallisuus huonontuu ja ajonopeus saattaa helposti kasvaa
liian suureksi. Pekkapatsaan ja aukion arvolle sopii paremmin, että ne
ohitetaan joko maltillisella nopeudella tai kävellen. Nykyinen nopeusrajoitus ei käytännössä toteudu riittävästi. Siksi Pekkatoria ehdotetaan suljettavaksi liikenteeltä kokonaan pitkällä aikavälillä. Näin siitä
saataisiin aito pysähtymispaikka jalankulkijoille ja aukiota voitaisiin
hyödyntää paremmin virkityskäytössä ja esimerkiksi vanhan kaupungin kävelykierrosten yhteydessä.
Myös Lilius (2006, s. 128) kritisoi Pekkatorin nykyistä ulkonäköä ja
hahmotettavuutta. Rakennusten väleissä ja torin kulmissa aiemmin
sijainneet aidat ja portit on aikojen saatossa purettu. Tämän takia
torin umpinurkkaisuus ei tällä hetkellä toteudu, kuten alkuperäisissä
suunnitelmissa, joten sen kulmat täydennetään vanhan kaupungin
perinteen mukaisilla aidoilla ja porteilla. Lisäksi aukiolle rakennetaan
riittävä valaistus, joka korostaa Pekkapatsasta ja toria ympäröiviä rakennuksia.

Kuva 39: Ilmakuva Pekkatorista osoittaa, miten ajoradasta ei ole käytössä kuin murto-osa. (Raahen kaupunki, 2015).
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7.2.4

Valaistus

Pekkatorin lisäksi valaistaviksi kohteiksi on merkitty Jaakobin lähde, Rantakadun rakennukset, Reiponkadun julkisivut, torin laidalla
sijaitsevat museo ja kahvila, kirkko ja kirkon aukiota ympäröivät
rakennukset, koulukadun päässä sijaitseva koulu sekä Myhrbergin
puistoa ympäröivät rakennukset. Jaakobin lähde on käytyjen keskustelujen perusteella merkittävä ja ainutlaatuinen yksityiskohta alueen
historiassa, ja se täydentää Reiponkadun valaistusta. Rantakadun rakennukset valaistaan kevyellä julkisivuvalaistuksella, jotta vanha kaupunki korostuu mereltä päin ja Pikkulahden vastarannalta kaupunkia
tarkastellessa. Museo, kahvila ja Myhrbergin puistoa ympäröivät
rakennukset kuuluvat myös tähän kokonaisuuteen. Koulu ja kirkko
puolestaan ovat Vanhaan Raaheen liittyviä maamerkkejä, joiden tulee korostua myös pimeinä vuodenaikoina.
Reiponkadulla on vielä osittain sinne mittakaavaltaan sopimattomat
maantievalaisimet. Ne vaihdetaan yhtenäisiksi muun alueen kanssa,
jolloin valo saavuttaa myös pienten rakennusten julkisivut.

Kuva 40: Vanhan kaupungin valaistavat kohteet.
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7.2.5

Aidat ja portit

Rakennettavista aidoista karttaan on merkitty ne, jotka vaikuttavat
merkittävästi katunäkymiin. Osa karttaan merkityista aidoista ovat
tällä hetkellä alueen katujulkisivuun sopimattomia. Alkuperäinen katulinja on saatava jatkumaan vanhan kaupungin perinteen mukaisella
aidalla, jotta umpinainen katujulkisivu toteutuu. Perinteinen, alueelle
sopiva aita on noin 1,8 metriä korkea umpilauta-aita. Tyypillisesti se on
tehty vaakaponttilaudasta ja maalattu päärakennuksen sävyyn. Portti
voi olla aitaa koristeellisempi, mutta se on aidan tavoin umpinainen.
Aitalinjan taakse on lisättävä tarvittaessa puita tai istutuksia, jotka
antavat vaikutelman vehreästä pihasta. Puutteelliset aidat ja portit
eivät ole vain uudisrakennuksiin liitettävä häiriö, vaan monissa korjatuissa vanhoissa kiinteistöissä on kunnostamisen yhteydessä poistettu vanha, huonokuntoinen aita. Pekkatorin lisäksi tällaisia kohteita
löytyy tasaisesti ympäri vanhaa kaupunkia. Yksi aidalla täydennettävistä kohdista Kauppakadulla on havainnollistettu ennen- ja jälkeenpiirroksin.

Kuvat 41 ja 42: Ennen-jälkeen-kuvapari aidalla täydennettävästä katutilasta Kauppakadulla.
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7.2.6

Rakeisuus

Pieni mittakaava ja siihen liittyvä monesta rakennuksesta koostuva
pihapiirikokonaisuus on yksi tärkeimmistä viehättävyystekijöistä
Vanhan Raahen alueella. Alkuperäistä rakeisuutta rikkovat häiriöt vähentävät alueen vetovoimaisuutta.
Vakava häiriö vanhan kaupungin rakenteessa löytyy Kauppakadun ja
Cortenkadun risteyksestä. Alueelle on tyypillistä korttelien ja myös
tonttien reunoille ja erityisesti kulmiin rakentaminen. Cortenkatu 6
on ensimmäinen kiinteistö, joka ei korttelin kulmassa noudata tätä
rakennetta. Sen vieressä osoitteessa Kauppakatu 19 on puolestaan
rakennettu päärakennus tontin takareunaan ja katua vasten ei sijaitse
lainkaan rakennusta. Lisäksi Saaristokadun ja Kirkkokadun kulmassa
on täysin rakentamaton korttelin kulmatontti. Nämä kohdat tulisi
täydentää pitkällä aikavälillä kadun varteen sijoittuvilla rakennuksilla.
Kartan tueksi molemmista sijainneista on ennen- ja jälkeen-piirrokset.
Lisäksi alueen rakenteesta ja logiikasta tehty rakennustapaohjekuva
on hyödyksi tontteja täydennettäessä.
Muita uudisrakennuksella täydennettäviä kohtia ovat keskusteluissa
esille tulleet kiinteistöt, joiden on todettu olevan varmasti korjauskelvottomia. Tällaisia kiinteistöjä löytyy esimerkiksi Koulukadun ja
Kirkkokadun kulmasta sekä Saaristokadulta. Katunäkymien ja alueen
logiikan toteutumiseksi tontille tulisi rakentaa uusi päärakennus kadun varteen. Viimeinen täydennettävä rakennus on torin käyttäjien
keskusteluista poimittu toive uudisrakennuksesta torin laidalle. Tämä
rakennus suojaisi toria tuulelta ja siihen voisi sijoittaa esimerkiksi julkisen saunan. Rakennusta sijoitettaessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon, että merinäkymät eivät saa vaarantua.

Kuvat 43 ja 44: Ennen-jälkeen-kuvapari rakennuksella täydennettävästä
katujulkisivusta Saaristokadulla.
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Yleissuunnitelmakarttaan on merkitty edellä mainittujen kohteiden
lisäksi voimassa olevien asemakaavojen mukaiset kadun varsille sijoittuvat rakentamattomat rakennusalat.
Vanhan Raahen alueella tulisi vaalia nykypäivään saakka säilyneitä
talousrakennuksia. Rakeisuuskartasta on nähtävissä selkeitä poikkeuksia alueen rakenteessa niillä tonteilla, joissa pienimittakaavaiset
piharakennukset on purettu tai siirretty muualle. Koska merkittävä
osa alueen viehättävyydestä perustuu pieniin rakennusmassoihin,
niitä tulisi pyrkiä säilyttämään ja korjaamaan säilyttävällä otteella
mahdollisimman paljon.
Tarvittaessa vanhan talousrakennuksen voi korvata pihapiiriin sopivalla uudisrakennuksella. Uudisrakennuksen on sovittava julkisivuiltaan,
massoittelultaan ja toiminnoiltaan päärakennukseen ja mahdollisesti
muihin pihapiirissä ja sen vaikutusalueella oleviin rakennuksiin.

Kuvat 45 ja 46: Ennen-jälkeen-kuvapari rakennuksella täydennettävästä
katujulkisivusta Kauppakadulla.
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Kuva 47: Aksonometria. Vanhan Raahen asuinkorttelialueen rakennustapaohjekuva.
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7.2.7

Julkisivut

Katulinjaan sijoittuvaa uusvanhaa tai modernia julkisivua suunniteltaessa erityisen tärkeää on noudattaa alkuperäisten rakennusten julkisivujen ja aukotuksen mittasuhteita, materiaaleja ja detaljoinnin tasoa,
jotta kokonaisuus säilyy ehyenä. Vain omaa pihaa rajaavien julkisivujen käsittely voi olla alkuperäisistä julkisivuista enemmän poikkeava.
Kadunpuoleinen katon lape ei saa muodostua liian raskaaksi suhteessa seinäpintaan. Syvärunkoisissa rakennuksissa on harkittava taitekaton käyttöä siromman katujulkisivun turvaamiseksi. Ikkuna-aukotuksen on oltava tasapainoinen. Puujulkisivut tulee käsitellä alkuperäisin
värein ja menetelmin. Kivijalat on verhoiltava porakiviä muistuttavin
laatoin tai muuten saatettava alkuperäisen näköisiksi. Yksityiskohdat,
kuten ikkunalaudoitukset, voivat poiketa alkuperäisistä, mutta ne on
suunniteltava huolella. Lopputulos ei saa näyttää vanhan rakennuksen vääristyneeltä kopiolta, josta on jätetty nurkka- ja ikkunalaudat
pois.
Suurin painoarvo rakennusten ja julkisivujen suunnittelussa ja valvonnassa on kaikesta huolimatta annettava rakennuksen sijainnille
ja rakenteellisen osien, kuten kivijalan, seinien, aukotuksen ja katon
mittasuhteille. Lautaverhous ja ikkunalaudoitukset ovat muiden
julkisivun rakennusosien tavoin vaihdettavissa useammin, ja niiden
ulkonäköön vaikuttavat todennäköisesti aina jonkin verran ajalle tyypilliset trendit.

7.2.8

Siisteys

Siisteys on merkittävä tekijä, kun arvioidaan alueen viehättävyyttä
erityisesti matkailijoiden näkökulmasta. Erityisesti Reiponkadulla oli
silmäänpistävää kadulla ja rakennuksien kivijaloissa kasvavien rikkakasvien määrä. Asukkaat ja taloyhtiöt huolehtivat oman osuutensa
kadun puhtaanapidosta, mikä sisältää katukuvaan kuulumattomien
kasvien poiston. Kaupunki puolestaan helpottaa tätä tehtävää esimerkiksi uusimalla kiveyksen helppohoitoisemmaksi. Asukkaat lisäksi
huolehtivat julkisivujensa riittävän tiheän huoltovälin toteutumisesta.
Kaupunki huolehtii virkistys- ja puistoalueiden riittävästä siisteydestä
huomioiden erityisesti merinäkymien säilymisestä Rantakadun viereisellä puisto-osuudella.

7.2.9

Opasteet, omatoimimatkailu ja brändäys

Koko Vanhan Raahen alueella ja sen ympäristössä on panostettava
riittävän opastejärjestelmän kehittämiseen erityisesti omatoimimatkailijan näkökulmasta. Tähän liittyvät esimerkiksi kadunnimikyltit,
opasteet, talojen ja katujen brändäys sekä QR-koodisto. Kaikkien
vanhan kaupungin alueelle sijoitettavien kylttien on oltava ulkoasultaan alueelle räätälöityjä. Liikennemerkkien sijoitusta alueen sisälle
on vältettävä tai pakon edessä niiden sijainti on harkittava tarkoin.
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7.3

UUDISRAKENNUS

Suunnitelman toisen osan kohteena on osoitteessa Kirkkokatu 9 sijaitseva kiinteistö (kiinteistötunnus 678-2-6-24). Suunnitelmassa esitetään nykyisen talousrakennuksen tilalle alueen rakeisuutta ylläpitävää, ympäristöönsä sopivaa ja nykypäivän asuintoimintoja tukevaa
uudisrakennusta.
7.3.1

Analyysi

Kiinteistö sijaitsee aivan Raahen kirkon vieressä Kirkkokadulla. Kirkko
ja seurakuntakeskus ovat ainoat julkiset toiminnot pääasiassa asuintoimintoihin painottuneella tarkastelualueella.
Tontin sijainnin korkeusasema on noin 9 metriä merenpinnasta, mikä
on korkeimpia kohtia Vanhan Raahen alueella. Maaperän koostumuksesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta alueella ei ole tarvittu perustusten
teossa erikoisratkaisuja. Maaperän routivuus on kuitenkin voimakasta, joten uudisrakennuksen perustuksia varten on ympäröivä maa-aines vaihdettava vähemmän routivaan. (Raahen kaupunki, 1983, s. 16).

P

Kuva 48: Tarkasteltavan kiinteistön sijainti.
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Suunnittelualueen ympärillä on pääasiassa asuinkiinteistöjä. Poikkeuksen tekevät kirkko, seurakuntakeskus ja niihin liittyvät pysäköintija viheralueet. Viereiset asuinkiinteistöt ovat todennäköisesti alun perin olleet varakkaampien asukkaiden omistuksessa kuin tarkasteltava
kiinteistö. Tämä on todettavissa päärakennusten ja tonttien kokojen
perusteella. Tarkasteltavan kiinteistön päärakennus on viereisiään
matalampi ja vaatimattomampi. Sen harjakorkeus on naapureita
noin 0,7 ja 2,3 metriä matalampi. Tarkasteltavaa tonttia ympäröivät
alueelle tyypilliset umpinaiset lauta-aidat, joiden korkeus vaihtelee
kahdesta metristä 2,6 metriin.

Talousrakennuksesta länteen sijoittuvaan rakennukseen on välimatkaa noin kahdeksan metriä, etelään sijoittuvaan rakennukseen noin
kolme metriä ja pohjoiseen sijoittuvaan rakennukseen noin viisi metriä. Lyhin etäisyys saman tontin päärakennukseen on noin neljä ja
puoli metriä.
Ympäröivien rakenteiden etäisyydet ja korkeudet vaikuttavat olennaisesti tarkasteltavan pihapiirin valoisuuteen. Pihan eteläpuolelle sijoittuva kaksikerroksinen asuinrakennus estää pihan optimaaliset valaistusolosuhteet päiväsaikaan aina syyskuusta maaliskuuhun. Tämän
takia olen ottanut varjoanalyysissäni huomioon vain kesäolosuhteet.
Ympäristön pintamateriaalit ovat alkuperäisiä tai alkuperäisen kaltaisia. Asuinrakennuksissa on käytetty erisuuntaisia lautaverhouksia
punaisen, keltaisen ja sinisen eri sävyissä. Huomattavaa on, että
1800-luvun päärakennuksissa on käytetty haaleampia sävyjä kuin
uudemmissa. Mielenkiintoista on myös se, että ympäröivien kiinteistöjen talousrakennukset ovat poikkeuksetta punamullattuja tai sen
sävyyn maalattuja.

Kuva 49: Kantakarttaote kiinteistöstä 1:500.

Tarkasteltavan kiinteistön nykyinen talousrakennus on hieman matalampi kuin päärakennus. Talousrakennuksen pinta-ala on päärakennusta suurempi, mutta vaatimattomampi ulkonäkö ei kilpaile päärakennuksen kanssa.

Kuva 50: Kooste talousrakennusta ympäröivistä materiaaleista.
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Kuva 51: Päärakennus kadulta tarkasteltuna.

Kuva 53: Varjoanalyysi. Pihan valoisuus nykyisillä rakennuksilla (toukokuu klo 06-21).

Kuva 52: Nykyinen huonokuntoinen talousrakennus. Suojeltu päätyosa
on verhoiltu vaalean keltaisella laudoituksella.
GSEducationalVersion

Kuva 54: Varjoanalyysi. Pihan valoisuus ilman nykyistä talousrakennusta
(toukokuu klo 06-21).
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Suunnittelualueella voimassa olevassa yleiskaavassa alue sisältyy
Raahen laatukäytävä –alueeseen. Sen mukaan ”[t]oteutuksessa on
pyrittävä vetovoimaiseen sekä korkeatasoiseen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan. Vanhan Raahen alueella kulttuuriympäristöarvojen
säilyminen on laatukäytävän keskeinen arvo.” (Raahen kaupunki,
2007).
Tarkasteltavan kiinteistön päärakennus on merkitty nykyisessä asemakaavassa sr-merkinnällä: ”Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti
arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa hävittää ilman pakottavaa syytä.” Kirkon ympäristössä
katuun rajautuvista vanhoista rakennuksista lähes kaikki on merkitty
tällä suojelumerkinnällä. Tontin nykyinen talousrakennus on merkitty
osittain sh-merkinnällä: ”Historiallinen tai kaupunkikuvaan sopeutuva
rakennus. Rakennuksen säilyminen on suotavaa, mutta sen korvaaminen ympäristöön sopeutuvalla uudisrakennuksella on mahdollista.”
Viereisillä tonteilla talousrakennuksilla ei ole suojelumerkintöjä.
Tontin nykyinen tehokkuus on 0,38 ja tontin pinta-ala 398 m2. Kerrosalaan on laskettu talousrakennuksen osuus mukaan. Tehokkuus
on lähellä korttelin keskiarvoa ja kahdella rakennuksella toteutettuna
kerrosalan määrä palvelee alueelle luontaista rakennetta. Vuoden
1964 asemakaavassa tontti kuului kirkon ympäristön suojeltavaan
kokonaisuuteen, eikä sen tehokkuutta silloin pyritty muuttamaan.
Nykyisen asemakaavan mukaan tontin maksimikerrosala on 150 m2.
Nykyisen talousrakennuksen lämpimän osan alalle saa rakentaa korkeintaan 50 m2, päärakennuksen rakennusalalle on osoitettu 120 m2
ja tontin sisäänkäyntilaidalle on osoitettu vielä kolmas talousrakennuksen rakennusala, jolle voi rakentaa korkeintaan 20 m2. Rakennusoikeudesta on käytetty nykyiseen päärakennukseen 62 m2 ja purettavaan talousrakennukseen 87,5 m2, josta noin 50 m2 on lämmintä tilaa.
Nykyisessä asemakaavassa vain nykyisen rakennuksen kylmä osa on
merkitty talousrakennukseksi.

Kuva 55: Asemakaavaote. (Raahen kaupunki, 1983).
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Talousrakennuksen takana on tällä hetkellä runsaan kahden metrin
levyinen rakentamaton alue aitaa ja naapuritonttia vasten. Kortteli on
jaettu yhteensä kolmeen paloalueeseen, mutta tarkasteltavan tontin
alueella ei kulje paloaluerajoja. Tämä kahden metrin väli naapuritonttiin on todennäköisesti toteutuma vuoden 1810 tulipaloa seuranneista
ohjeista rakennusten välisistä etäisyyksistä. Parimetristä suojakaistaa
kutsuttiin palosolaksi (Kirjastovirma, 2015).
Koska suunnittelualueella voimassa oleva asemakaava on jo yli kolmekymmentä vuotta sitten vahvistettu, voidaan se tulkita vanhentuneeksi.

Kuva 56: Nykyinen huonokuntoinen talousrakennus.

Tarkasteltavalla tontilla sijaitsevat 1800-luvun alkupuolella valmistunut päärakennus (Raahen kaupunki, 1983, s. 9) sekä todennäköisesti
samoihin aikoihin rakennettu ja myöhemmin täydennetty talousrakennus. Vuoden 1984 asemakaavaselostuksen yleispiirteisessä
kuntoarvio-osuudessa päärakennuksen kunto on määritelty tyydyttäväksi. Sen jälkeen päärakennus oli asumattomana. Kiinteistö on hiljattain vaihtanut omistajaa. Nyt päärakennus on kunnostettu, mutta
talousrakennus on omistajan mukaan purkukunnossa.
Talousrakennuksen ulkonäkö kertoo eri aikakausina rakennetuista
osista. Rakennuksesta löytyy esimerkiksi kolme selvästi eri aikojen
ikkunaa. Eri-ikäisistä osista huolimatta rakennus on kokonaisuutena
purkukuntoinen. Rakennuksesta on purettu tulisija, ja puretun piipun
kohdalla on katossa reikä, josta on satanut sisään jo jonkin aikaa. Rakennuksen länsipuolella sijaitseva aita on myös huonokuntoinen ja se
on tuettu laudoilla kiinni talousrakennuksen takaseinään.

Kuva 57: Naapuritonttia vasten oleva aita ja palosola.
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7.3.2

Suunnitelman tavoitteet

Tässä työssä esitellyn uudisrakennuksen suunnitelman tarkoituksena
on osoittaa, että Vanhan Raahen alueelle tyypillinen rakeisuus on
säilytettävissä pienten uudisrakennusten avulla. Rakennus vastaa nykyajan asujan tarpeisiin toiminnan muuttuessa kylmästä varastosta,
karjasuojasta ja ulkokäymälästä lämpimäksi saunaksi, harrastehuoneeksi ja vierashuoneeksi.
Nykypäivän toiminnot vaativat huonetiloilta entiseen verrattuna
enemmän pinta-alaa, huonekorkeutta, lämmöneristystä, luonnonvaloa ja ikkunapinta-alaa. Tämä aiheuttaa paineita rakennuksen
julkisivujen sommitteluun, jotta tontille ei muodostu kahta päärakennuksen tittelistä kilpailevaa rakennusta. Tavoitteena on luoda eheä
kokonaisuus ja rakennus, joka sopii ympäristöönsä eikä kilpaile päärakennuksen kanssa.
Vaikka olen perehtynyt suunnitelmaa varten tontilla nykyään voimassa olevaan asemakaavaan ja sen rajoituksiin, suunnitelmani luonnosteluvaiheessa pyrin tutkimaan suunnittelualuetta ennakkoluulottomasti eri näkökulmista. Lisäksi kyseenalaistan paikoin ihannoitavaa
kertaustyylirakentamista uusin menetelmin, ja sen takia esitänkin
korttelin sisäosaan nykyaikaista rakennustyyliä. Pienimittakaavaisten
rakennusten sijainti pihojen perällä ei vaikuta katunäkymiin.
Suunnitelman lähtökohta luoda nykyarkkitehtuurin keinoin ympäristöönsä sopiva uudisrakennus historiallisesti ja rakennustaiteellisesti
merkittävän kokonaisuuden keskelle on haastava. Toisaalta jo viereisiltä tonteilta löytyy esimerkkejä uudisrakentamisen mahdollisuuksista.
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Kuva 58: Tilaohjelma.
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Tilaohjelman lähtökohtana ovat olleet kiinteistön nykyisen omistajan
tarpeet. Tilaohjelman yhteenlaskettu huoneistoala on 57,8 m2. Huoneohjelman mukaisesti rakennuksessa on 49,3 m2 lämmintä tilaa ja
8,5 m2 puolilämmintä tilaa.
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Rakennuksen keskiosan muodostavat märkätilat, joiden ympärille
muut lämpimät tilat ryhmittyvät. Keittiökaluste palvelee sekä saunatoimintoa että molempia työskentelytiloja. Pihan puolelle avautuvat
työskentelytilat saavat riittävästi luonnonvaloa aamusta iltapäivään.
Saunaan sijoitettu pieni länteen avautuva ikkuna tuo auringonlaskun
valon tilaan häiritsemättä kuitenkaan naapuria tai saunojaa. Viherhuoneen pääilmansuunta on etelä. Tontin pimeimpään nurkkaan jäävät tekninen tila ja puuvarasto.

0,00

0,00

-0,30

Kuva 59: Uudisrakennuksen pohjapiirustus 1:50
(pienennös).
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Suunnittelemani uudisrakennus on alkuperäisen rakennuksen mukaisesti tontin perälle päärakennuksesta irralleen sijoitettu sekundääristen toimintojen rakennus. Sen bruttopinta-ala on koko rakennusmassan osalta pienempi kuin alkuperäisen rakennuksen, joten tontin
tehokkuus laskee 0,38:sta 0,30:een. Pihan muodostuminen on vanhassa kaupungissa tärkeää, ja sitä tukeakseni olen sijoittanut uudisrakennuksen tontin rajaan kiinni ympärirakennetun tontin rakennetta
mukaillen. 1800-luvulta säilynyt palosola voidaan korvata nykyaikaisin palorakentein, jolloin rakennusten väliin saadaan mahdollisimman
paljon hyötykäyttöön jäävää pihaa.

Kuva 60: Varjoanalyysi. Pihan valoisuus uudisrakennuksen tilanteessa
(toukokuu klo 06-21).

Varjoanalyysiin perustuen luontevin sijoitus rakennukselle päivänvalon maksimoimiseksi sekä rakennuksen sisätiloihin että tontin
keskiosiin on tontin länsireunalla tai nykyisen kaltaisesti L-kirjaimen
muotoisena tontin länsi- ja pohjoislaidalla. L-muotoisen rakennuksen
sijoitus tontin etelälaitaan on myös mahdollista, mutta silloin eteläsiiven tiloihin on saatavilla vain pohjoisesta saapuva luonnonvalo.
Koska noin neljä viidesosaa rakennuksen pinta-alasta vaatii runsasta
luonnonvaloa, päädyin rakennuksen sijoituksessa nykyisen kaltaiseen
tilanteeseen. Tämä lisäksi tukee tontin rajautumista rakennuksin.
Mittakaavan ja sijoittelun lisäksi uudisrakennuksen sitovat ympäristöönsä harjakatto ja materiaalit. Rakennuksen huopakatto ja lähes
umpinaiset punamullatut tontinrajalle sijoittuvat seinät antavat naapureille vaikutelman perinteisestä talousrakennuksesta.
Pihan puolella uudisrakennuksen muotokieli on modernia ja suoraviivaista. Kadulta suoraan näkyvä osa ei vielä paljasta, että rakennuksen
toisessa päässä sen ulkonäköä määrittelevät suuret lasipinnat. Niukat
ja yksinkertaiset yksityiskohdat ovat ominaisia alueen sekundäärisille
rakennuksille. Uudisrakennus noudattaa tätä linjaa yksityiskohtien
suhteen.
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Kuva 61: Asemapiirros 1:200.
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Kuva 62: Leikkaus A-A 1:100.

Kuva 63: Uudisrakennuksen leikkaus B-B 1:100.

Kuva 64: Uudisrakennuksen leikkaus C-C 1:100.
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Kuva 65: Havainnekuva päärakennuksen portaalta.
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Kuva 66: Uudisrakennuksen julkisivu länteen 1:100.
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Kuva 67: Uudisrakennuksen julkisivu itään 1:100.
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Kuva 68: Yönäkymä sisäänkännin suunnasta.
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Kuva 69: Uudisrakennuksen julkisivu etelään 1:100.

Kuva 70: Uudisrakennuksen julkisivu pohjoiseen 1:100.
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Kuva 71: Näkymä aulasta.
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8

LOPUKSI

Vanha Raahe on monista muutoksista kärsinyt kulttuurihistoriallisesti
merkittävä kaupunginosa, jonka arvoa eivät kaikki vieläkään ymmärrä. Kaupungin kehittymisessä nykymuotoonsa on ollut paljon huonoa
ja hyvääkin onnea mukana – esimerkiksi vuoden 1810 palo mahdollisti
kaupungin rakentamisen yhtenäiseksi. Toisaalta 1960-luvun ihanteet
toivat tullessaan kaupungin identiteettiä radikaalisti muuttavia ratkaisuja kaavoitukseen. Vaikka kasvun realismiin ja merkittäviin kulttuuriympäristön arvoihin herättiinkin 1970-luvun lopulla, ehti saneerauskaava tehdä tuhojaan. Raahen pelastukseksi kaupunginarkkitehti
Hilkka Aaltonen ryhtyi laatimaan suojelukaavoja, eivätkä parkkipaikoin reunustetut, leveät katutilat saaneet valtaa puukaupungissa.
Tämän työn haastattelujen ja keskustelujen myötä olen oppinut ymmärtämään enemmän eri toimijoita suojellussa kaupunkiympäristössä, sekä suhteellisuudentajua suojelumääräyksissä sekä muissa rakentamista ohjaavissa asemakaavamääräyksissä. Näin voimakkaasti
profiloituneella alueella korjaus- ja uudisrakentaminen on erittäin
haastavaa, eikä Vanhassa Raahessa ole mielestäni montaa riittävän
huolella suunniteltua uudisrakennusta. Vertailukaupungeista ainakin
Porvoossa on pohdittu uudisrakentamisen eri tyylejä, ja samaa kes-
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8.1
kustelua tulisi käydä myös Raahessa laajemmin. Onko alueelle sopivaa, että julkisivu on pelkkä kulissi ja sen takaa löytyvät nykyaikaiset
rakenteet, vai onko vanhan rakennustavan oltava periaatteena myös
uudisrakentamisessa? Kesällä esille noussut ajatus perinnerakentajan
kurssista esimerkiksi Raahe-opiston kautta voisi olla yksi ratkaisu vanhaan kaupunkiin liittyvän tiedon jakeluun ja keskustelun käymiseen.
Niin ammattilaisten kuin asukkaidenkin kouluttamisesta on onnistuneita esimerkkejä esimerkiksi Raumalla, Nivan-Haapajärven seudulla
sekä aiemmin myös Raahessa.
Diplomityössä esittämäni ratkaisut antavat mahdollisuuden alueen
yhtenäistämiseen ja myös toiminnalliseen kehittämiseen niin, että
alueen merkitys virkistysympäristönä kasvaa luoden edellytyksiä matkailulle ja yrittäjyydelle. Sitäkin tärkeämpänä pidän kaupunginosan
ajankohtaisuutta: en pelkästään vaarassa olevia rakennushistoriallisia
arvoja, vaan alueen kykyä vastata nykypäivän tarpeisiin asuintilojen
osalta. Asukkaat ja luottamushenkilöt ovat peräänkuuluttaneet yhteisen vision ja siihen sitoutumisen tärkeyttä alueen kehittämisessä.
Toivon tämän työn ja siihen liittyvän prosessin toimivan lähtölaukauksena toimivalle ja kommunikoivalle yhteisölle, joka haluaa kehittää
aluetta yhtenäisenä kokonaisuutena.
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PERUSTIEDOT JA TAVOITTEET
VANHAN RAAHEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KEHITYS

SIJAINTI
VANHA
RAAHE

1649
kaupunki perustetaan

RAAHE

1650

E8

renessanssin ihanteiden mukainen ruutukaava valmistuu

1700-1720
Suuri Pohjan sota ja isoviha

E8

kaupunki tuhoutui lähes kokonaan

1791
Raahe sai tapulikaupunkioikeudet
merkitys kauppakaupunkina kasvaa

Suomen sota

A R IN K AT

U

1810
Raahen suurpalo
Pekkatori ja Härkätorin puisto kaavoitetaan
uudet rakennukset määrätään yksikerroksisiksi

U

kaupunki laajenee itään

N A N K AT

TU
R A N TA K A

PA LO K U N

P IT K Ä N K

1808-1809

AT U
KO U L U K

1820
rakennusten lautavuoraus yleistyy

1830
kaupunki laajenee etelään

1850
kaupungistuminen kiihtyy
pihapiireihin rakennetaan vuokrataloja

1854
Krimin sota

1867-1875
Raahe on Suomen suurin laivanvarustajakaupunki
merenkulkuun liittyvät elinkeinot yleisimpiä

Raahe on Perämeren rannikolla Oulusta noin
80 kilometriä lounaaseen sijaitseva kaupunki,
jonka asukasluku on runsaat 25 000 (Väestörekisterikeskus, 2015). Vanha Raahe on kaupungin
nykyisen liikekeskustan pohjoispuolella säilynyt
pääasiassa eri-ikäisistä puurakennuksista koostuva alue, joka on luokiteltu valtakunnallisesti
arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi
(Museovirasto, 2009). Rakennushistoriallisesti
merkittävät alkuperäiset puurakennukset on rakennettu pääasiassa 1800-luvulla.

Suurpiirteisesti Vanha Raahe rajautuu Koulukadun ja Pitkänkarinkadun sekä Rantakadun
ja Palokunnankadun rajaamalle suorakaiteen
muotoiselle alueelle. Toisaalta näin rajatun
alueen sisään kuuluu myös 1800-luvun puukaupunkiympäristölle vieraita rakennuksia ja alueen
eteläpuolelle jää miljöökokonaisuuteen kuuluvia
puurakennuksia. Näin ollen tarkasteltava alue on
hieman laajempi kuin vain aiemmin mainittujen
katujen väliin jäävä alue. Yksi tapa määritellä
Vanha Raahe on 1980-luvun suojelukaavojen rajaama alue (sijaintikartassa merkitty vaalealla).

Historiallisten puukaupunkien suojelun 1980-luvun kulta-ajan jälkeen suojelu ja sen soveltaminen
muuttuviin rakennetun ympäristön vaatimuksiin
on ollut hiipuvaa. Kaupunkien vähentyneet resurssit ovat johtaneet siihen, että työtekijöissä ei
ole enää välttämättä ketään, jolla olisi ollut aikaa
vihkiytyä puukaupunkien nykytilanteeseen, historiaan ja rakentamisen sovellutuksiin.

Vanhan Raahen vetovoimatekijöiden kartoittaminen ja identiteetin vahvistaminen ovat tärkeitä keinoja vaikuttaa alueen arvostukseen ja sitä
kautta säilymiseen ja elävyyteen. Kaupungin ja
asukkaiden yhteinen näkemys antaa nykyistä
selkeämmät linjat esimerkiksi uudisrakentamiseen. Kaikkea työskentelyäni on ohjannut pyrkimys hyvään asuinympäristöön.

Vanhassa Raahessa on tällä hetkellä tilanne,
jossa kaikki kaupunginosan alueella voimassa
olevat asemakaavat voidaan ikänsä puolesta tulkita vanhentuneiksi. Näihin kaavoihin määritelty
rakennusoikeus on paikoin liian suuri. Tämä ja
vanhan rakennuskannan korjaamiseen liittyvän
taidon katoaminen ovat todellinen uhka puukaupungin eheyden säilymiselle. Uhkakuvista puhuttaessa niihin liittyviä teemoja ovat yritystoiminnan tulevaisuus kauppakeskusten vallatessa
alaa ja rakennetun ympäristön muuntautumiskyky elämäntyylin ja vaatimusten kehittyessä.

Työssäni esitän Vanhan Raahen alueelle ratkaisuja, jotka pyrkivät eheyttämään alueen katutiloja ja rakennetta hyödyntäen alueen historiaa ja
siitä kumpuavia vahvuuksia. Eri mittakaavoissa
tarjottujen ratkaisujen tavoitteena on luoda
Vanhasta Raahesta nykyistä huokuttelevampi
asuin- ja matkailualue.

1886
rautatie Ouluun valmistuu
kaupankäynti hiipuu

1899
rautatie Raaheen valmistuu
Lapaluodon satama valmistuu

1908
Raahen kirkko palaa

1912
Raahen uusi kirkko valmistuu

1930
asemakaavaa päivitetään

TYÖN TAVOITTEET

Oheinen kaavio sisältää Vanhan Raahen vetovoimatekijöitä ja niiden vahvistamisen luomia
mahdollisuuksia.

kaksikerroksiset rakennukset sallitaan

vetovoimatekijät

1950

tiivis ja matala katutila
pieni mittakaava
tiheä rakeisuus
yksityiskohtaiset puujulkisivut

puutavaran vienti hiipuu
Raahen kaupankäynti hiljenee

toimenpiteet

1960
Rautaruukki perustetaan
viimeiset tuotantoeläimet katoavat Vanhasta Raahesta

vahva identiteetti
fyysisesti, toiminnallisesti ja sosiaalisesti ehyt kokonaisuus

mahdollisuudet

1966

elävä asukastoiminta
loistava asuinympäristö
kukoistava matkailu
vireät pienyritykset

Raahen rautatien henkilöliikenne lopetetaan

1967
kasvuun perustuva saneerauskaava valmistuu
kaupungin pohjois- ja itäreuna kehittyvät kaavan mukaisiksi

1973
Saloinen liitetään Raaheen

1977
Vanha Raahe määrätään rakennuskieltoon

1984-1986
suojelukaavat valmistuvat

2003
Pattijoki liitetään Raaheen

2013
Vihanti liitetään Raaheen
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ANALYYSI
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Vanha Raahe on määritelty vuonna 2007 vahvistetussa yleiskaavassa kirkkoa lukuun ottamatta
säilytettäväksi pientalovaltaiseksi asuinalueeksi.
Koko alue on merkitty valtakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi alueeksi. Tarkasteltavalle
alueelle sijoittuu osittain myös Raahen laatukäytävä (lk) –merkinnällä osoitettu alue, joka on yleiskaavamerkinnöissä selitetty seuraavasti: ”Laatukäytävävyöhyke sisältää monipuolisia palveluja
ja keskusta-asumista. Vyöhykkeestä muotoutuu
kaupunkikeskustan julkisivu ja se vaikuttaa koko
kaupungin imagoon. Ympäristöä eheytetään ja
tiivistetään täydennysrakentamisen avulla. Toteutuksessa on pyrittävä vetovoimaiseen sekä korkeatasoiseen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan.
Vanhan Raahen alueella kulttuuriympäristöarvojen säilyminen on laatukäytävän keskeinen arvo.”
Lisäksi alueella on voimassa vielä osittain vuoden 1964 asemakaava, joka on kuitenkin paikoin
korvattu uudella, laajemmin alueen rakennuksia
suojelevalla asemakaavalla. Uudet asemakaavat
on laadittu 1980-luvulla.

Osayleiskaavaote.

Tarkasteltava alue koostuu pääasiassa 1800-luvulla rakennetuista puurakennuksista, jotka edustavat konservatiivista klassismia ja jossain määrin
myös empiretyyliä. Viittaan näihin rakennuksiin
myöhemmin maininnalla alkuperäinen rakennuskanta.
Silmiinpistävää kerroksellisuutta alueella aiheuttavat lähinnä 1960-luvun jälkeen rakennetut uudisrakennukset, jotka eivät jäljittele alkuperäistä rakennustyyliä. Rakennuskannasta poikkeavat myös
vanhaa julkisivua jäljittelevät uudisrakennukset,
joiden yksityiskohdat paljastavat niiden olevan
alkuperäistä rakennuskantaa uudempia. Alueella
on useita alkuperäistä mittakaavaa suurempia
monikerroksisia tiili- ja puurakennuksia. Osa uudisrakennuksista on sijoitettu vanhan ruutukaavan
ja ympärirakennetun korttelijärjestelmän mukaisesti tontin kadunpuoleiselle laidalle, kun taas osa
rakennuksista on sijoitettu 1960-luvun ihanteiden
mukaisesti kauemmas katulinjasta. Pääosin alueella on säilynyt alkuperäinen, pienimittakaavainen ja tiheä rakenne. Vanhan kaupungin pohjoisja itäreunoille rakennetut massiiviset kerrostalot
muodostavat muurimaisen reunan alueelle.
Vanhan Raahen alueen vanhassa 1700-1800-lukujen rakennuskannassa on vain yksi- ja kaksikerroksisia taloja, jolloin alueen tonttitehokkuus
on hillitty. Esimerkiksi Rantakadun asemakaavan
kattavalla alueella tonttien tehokkuusluvut ovat
olleet kaavan laatimishetkellä välillä 0,29-0,8.

Kiinteistöjen päärakennukset ovat vaihtelevassa
kunnossa. Tarkkaa ja ajankohtaista inventointitietoa tarkastelualueelta ei ole, mutta keskustelut
alueen asukkaiden kanssa sekä alueeseen tutustuminen osoittavat, että suurin osa alueen asuinrakennuksista on asuttavassa kunnossa. Kesällä
2015 katukuvassa näkyi useita kunnostettavia
rakennuksia. Talousrakennukset ovat olleet päärakennuksia huonommassa kunnossa jo vuosikymmeniä.
Piharakennukset ovat korvaamattoman tärkeitä
elementtejä puukaupungin kokonaisuuden ja rakenteen kannalta. Muuttuneen elämäntyylin takia
suuri osa piharakennuksista on jäänyt vaille käyttöä. Useampi kuin joka kolmas talousrakennus
on purettu viimeisen kolmenkymmenen vuoden
aikana. Käyttämätön rakennus rappeutuu nopeasti ja on huono sijoituskohde korjausrakentamisen
näkökulmasta.
Vanhan Raahen alueella on rakennettu huomattava määrä uudisrakennuksia nykyisten suojelukaavojen voimassaoloaikana. Yllättävän suuri osa
näistä rakennuksista sopii ympäristöönsä vain
kohtalaisesti. Lähes kaikki uudisrakennusten julkisivut ovat ammentaneet teemoja vaihtelevissa
määrin alueen alkuperäisestä rakennuskannasta ja
ovat ”uusvanhoja” ratkaisuja. Raahessa Kokonaisuus on useimpien uudisrakennusten osalta jäänyt
kömpelöksi. Nykyvaatimusten mukaiset rakennepaksuudet ja toisaalta myös suunnittelijoiden riittämätön perehtyneisyys ovat johtaneet paikoin tilanteisiin, joissa mittasuhteet vääristyvät. Vanhan
Raahen katukuvassa uudisrakennukset erottuvat
esimerkiksi verhouksena käytetyn rima- tai lomalaudoituksen takia. 1800-luvun rakennuskannassa näitä laudoitustyyppejä käytettiin useammin
vähempiarvoisten rakennusten vuoraamiseen,
kun kadun varressa sijaitsevat asuinrakennukset
verhottiin useammin ponttilaudoituksella. Uudisrakentamisen sijaan tulisi pyrkiä aina ensisijaisesti
korjaamaan vanhoja rakennuksia oikein, jotta korjausmenetelmillä ei tuhota rakennuksen teknistä
toimintaa tai ulkonäköä. Se on esteettisyyden ja
historiallisten arvojen lisäksi taloudellinen ratkaisu.

LUONNONYMPÄRISTÖ
Raahe lukeutuu Pohjois-Pohjanmaan matalaan
rannikkoseutuun, jota määrittelevät tasaiset lakeudet ja maankohoamisilmiö. Vanhan Raahen
alueella korkeusvaihtelua on vähän korkeuden
vaihdellessa Rantakadun kolmesta metristä kirkon alueen kymmeneen metriin merenpinnasta.
Raahessa, kuten muissakin Perämeren rannikkokaupungeissa maankohoaminen on muokannut rantaviivaa ja saaristoa. Ilmiön seurauksena
rantaviiva on siirtynyt myös Vanhan Raahen

P

kohdalla länteen. Vanhan kaupungin ja rannan
välissä oleva puistoalue on noussut näin merestä
kohoamalla.
Tarkastelualueella on kasvillisuuden näkökulmasta vain hoidettuja puisto- ja piha-alueita.
Alueen katukuvaa määrittelevät kasvillisuuden
osalta pääosin lehtipuut ja nurmikentät.
Oheisissa kartoissa näkyvät Vanhan Raahen
alueen korkeusvaihtelut sekä julkiset viher- ja
virkistysalueet.

P

Julkisivuista huolimatta rakennusten massoittelu
ja mittakaava ovat onnistuneet noudattamaan
pääosin alkuperäistä rakennuskantaa. Tämän ansiosta yksi 1980-luvun asemakaavojen tärkeimmistä tavoitteista eli katunäkymien säilymisestä on
toteutunut.

Ulkorakennusten toimintoja
1800-luvulla
navetta
talli
lantala
ulkokäymälä
leivintupa
vieraskamari
maitohuone
vaunukatos
sauna
liiteri
varasto (kalastajat, kauppiaat)

2010-luvulla
sauna
vierashuone
työhuone
harrastehuone
viherhuone
autokatos, autotalli
varasto (harrastusvälineet)
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ASUKKAAT
Raahen kaupungin varhaisilta ajoilta lähtien
eri sosiaaliryhmät ovat asuneet omilla alueillaan eri puolilla kaupunkia. Varakkaat asukkaat
asuivat lähellä rantaa ja kaupungin keskiosissa.
Talot olivat siellä suuria ja tontit isoja. Kaupungin laidoilla asui vähävaraisempi työväestö,
merimiehet ja käsityöläiset. Näillä laitaosilla
Saaristokadun, Reiponkadun ja uusien eteläisten kortteleiden alueilla talot ja tontit olivat
pieniä. Sama mittakaavaero näkyy kaupungissa edelleen, vaikka sosioekonominen status
ei enää asuinpaikan mukaan määräydykään.
1980-luvun kaavaselostuksista käy ilmi, että
Vanhan Raahen väestö on tuona aikana painottunut eläkeläisiin suhteutettuna koko kunnan
osuuksiin. Lasten ja nuorten osuus alueen väestöstä taas on ollut koko kuntaan verrattuna
pienempi. Nykyäänkin joillain on mielikuva
siitä, että Vanha Raahe on lähinnä työssäkäyvien lapsettomien ja eläkeläisten asuinpaikka.
Alueen rakennusten alkuperäinen pieni huonelukumäärä vaikuttaa edelleen siihen, että
yhden tai kahden hengen asuntokuntia on
paljon. Asumisväljyyden kasvaessa pienissä
puutaloissa asuu entistä vähemmän ihmisiä.
Tämän työn prosessin aikana alueen asukkaille järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta ja

LIIKETILAT

LIIKENNE

Raahen entinen kaupallinen keskusta sijaitsi vielä 1960-luvulla Kauppakadulla ja tarkasteltavan alueen sisällä. Uusi liikekeskusta on näivettänyt Kauppakadun kaupalliset toiminnot lähes kokonaan. Alueeseen tutustuminen osoittikin, että liiketiloista
vain noin 60 prosenttia on niille tarkoitetussa käytössä. Loput liiketiloista ovat joko
asuinkäytössä tai tyhjillään.

Vanhan Raahen liikennejärjestelyt ovat olleet suosittu keskustelun aihe asukkaiden
kanssa. Alueella on huomattavan paljon yksisuuntaisia katuja ja liikennejärjestelyt
koetaan vaikeiksi. Jotkut liiketilat ovat vaikeasti saavutettavissa yksisuuntaisten katujen takia.

Suurin tyhjien liiketilojen keskittymä sijoittuu Kauppakadulle vanhoihin puurakennuksiin. Verrattuna kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen Kauppakadun voidaan
sanoa tyhjentyneen huomattavasti.
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muu kuin asuintoiminto, esimerkiksi
toimiva yritys, virasto tai yhdistys
tyhjä liiketila

Asukkailla on äärimmäisen tärkeä rooli puukaupungin sosiaalisen ja myös fyysisen ympäristön muotoutumisessa. Asukkaiden on
nähtävä oman kiinteistönsä rooli osana kokonaisuutta ja huomioitava se myös uudis- ja
korjausrakentamisessa. He korjaaavat ja rakentavat kiinteistöjään arvokkaalla alueella,
ja vaikuttavat omilla ratkaisuillaan esimerkiksi
yksityiskohdin ja värein alueen yhtenäisyyteen.
Omistajan kiinnostus suojelua kohtaan on suurin
yksittäinen tekijä kiinteistön kohtalossa huolimatta asemakaavasta ja sen pyrkimyksistä.
Alueella ei ole toimivaa ja aktiivista asukasyhdistystä, mutta järjestettyjen keskustelutilaisuuksien perusteella sellaiselle olisi kysyntää.
Heinäkuun keskustelutilaisuuden jälkeen asukkaat perustivat avoimen Facebook-ryhmän, joka
toimii tiedonvälityskanavana asukkaiden välillä.

Yksisuuntaisten katujen aiheuttama vähäinen läpiajoliikenne miellyttää erityisesti
alueen keskellä, kuten Kirkkokadun varressa asuvia henkilöitä. Alue on rauhoittunutsen jälkeen, kun kaksisuuntainen liikenne estettiin. Toisaalta Rantakadun varressa
asuvia henkilöitä liikenteen melu häiritsee. Tällä hetkellä Rantakatu on Palokunnankadun ohella merkittävin reitti vanhan kaupungin pohjoispuolelle. Rantakadun
liikenteen nopeuksia lisäävät erityisesti väistämisvelvollisuudet risteäviltä kaduilta
ja visuaalisesti leveä katutila.

VETOVOIMAINEN VANHA RAAHE
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MERKINNÄT

Raahen Meripäivien kävijöiltä kerättiin tietoa
ja toiveita vanhan kaupungin suhteen. Tilaisuuksiin osallistuneet asukkaat olivat valmiita sitoutumaan yhtenäisen kaupunkikuvan
kehittämiseen, ja yhteiselle ohjeistukselle on
selvästi tarvetta ja kysyntää. Alueen ainutlaatuisuutta ja identiteettiä vähentäviksi tekijöiksi mainittiin asukkaiden taholta ränsistyneet
ja asumattomat talot, huonokuntoiset aidat,
hoitamattomat pihat ja epäyhtenäiset kadut.
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MERKINNÄT

MERKINNÄT

nykyinen yksisuuntainen katu

nykyinen yksisuuntainen katu

nykyinen kaksisuuntainen katu
nykyinen kokoojakatu

Diplomityö
Tuija Patana
Oulussa 03.02.2015
nykyinen kaksisuuntainen katu Valvoja Anu Soikkeli
Arkkitehtuurin tiedekunta
kaksisuuntaiseksi muutettava katuOulun yliopisto
liikenteeltä suljettava alue

YLEISSUUNNITELMA
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Pieni mittakaava ja siihen liittyvä monesta rakennuksesta koostuva pihapiirikokonaisuus on
yksi tärkeimmistä viehättävyystekijöistä Vanhan
Raahen alueella. Alkuperäistä rakeisuutta rikkovat
häiriöt vähentävät alueen vetovoimaisuutta.
Vakavimmat kaupunkirakenteen häiriöt löytyvät
Kauppakadun ja Cortenkadun sekä Saaristokadun ja Kirkkokadun kulmista. Nämä kohdat tulisi
täydentää pitkällä aikavälillä kadun varteen sijoittuvilla rakennuksilla. Oheisin piirroksin on havainnollistettu katunäkymien täydentymistä. Lisäksi
alueen rakenteen ja logiikan rakennustapaohjekuva on hyödyksi tontteja täydennettäessä.
Muita uudisrakennuksella täydennettäviä kohtia
ovat keskusteluissa esille tulleet kiinteistöt, joiden
on todettu olevan varmasti korjauskelvottomia.
Yleissuunnitelmakarttaan on merkitty edellä
mainittujen kohteiden lisäksi voimassa olevien
asemakaavojen mukaiset kadun varsille sijoittuvat
rakentamattomat rakennusalat.
Vanhan Raahen alueella tulisi vaalia nykypäivään
saakka säilyneitä talousrakennuksia. Kartan rakeisuudessa on nähtävissä selkeitä poikkeuksia
alueen rakenteessa niillä tonteilla, joissa pienimittakaavaiset piharakennukset on purettu tai
siirretty muualle. Koska merkittävä osa alueen viehättävyydestä perustuu pieniin rakennusmassoihin, niitä tulisi pyrkiä säilyttämään ja korjaamaan
säilyttävällä otteella mahdollisimman paljon.
Tarvittaessa vanhan talousrakennuksen voi korvata pihapiiriin sopivalla uudisrakennuksella.
Uudisrakennuksen on sovittava julkisivuiltaan,
massoittelultaan ja toiminnoiltaan ympäröivään
rakennuskantaan ja mahdollisesti muihin pihapiirissä ja sen vaikutusalueella oleviin rakennuksiin.
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Katulinjaan sijoittuvaa uusvanhaa tai modernia
julkisivua suunniteltaessa erityisen tärkeää on
noudattaa alkuperäisten rakennusten julkisivujen
ja aukotuksen mittasuhteita, materiaaleja ja detaljoinnin tasoa, jotta kokonaisuus säilyy ehyenä.
Vain omaa pihaa rajaavien julkisivujen käsittely voi
olla alkuperäisistä julkisivuista enemmän poikkeava.

ennen

Suurin painoarvo rakennusten ja julkisivujen suunnittelussa ja valvonnassa on annettava rakennuksen sijainnille ja rakenteellisen osien, kuten kivijalan, seinien, aukotuksen ja katon mittasuhteille.
Lautaverhous ja ikkunalaudoitukset ovat muiden
julkisivun rakennusosien tavoin vaihdettavissa
useammin, ja niiden ulkonäköön vaikuttavat todennäköisesti aina jonkin verran ajalle tyypilliset
trendit.
Rakennettavista aidoista karttaan on merkitty ne,
jotka vaikuttavat merkittävästi katunäkymiin. Osa
karttaan merkityista aidoista ovat tällä hetkellä
alueen katujulkisivuun sopimattomia. Alkuperäinen katulinja on saatava jatkumaan vanhan kaupungin perinteen mukaisella aidalla, jotta umpinainen katujulkisivu toteutuu. Perinteinen, alueelle
sopiva aita on noin 1,8 metriä korkea umpilautaaita. Tyypillisesti se on tehty vaakaponttilaudasta
ja maalattu päärakennuksen sävyyn. Portti voi olla
aitaa koristeellisempi, mutta se on aidan tavoin
umpinainen. Yksi aidalla täydennettävistä kohdista Kauppakadulla on havainnollistettu ennen- ja
jälkeen-piirroksin.
Vaikka Pekkatori on kunnostettu äskettäin, se ei
nykymuotoisena ole paras vaihtoehto rakennushistoriallisesti arvokkaalle aukiolle. Tällä hetkellä
ajokaista on kapeimmillaan hieman yli 12 metriä
leveä. Autolla liikkuessa ajokaista tuntuu liian
leveältä ja jäsentymättömältä. Pekkapatsaan ja
aukion arvolle sopii paremmin, että ne ohitetaan
joko maltillisella nopeudella tai kävellen. Nykyinen
nopeusrajoitus ei käytännössä toteudu riittävästi.
Siksi Pekkatoria ehdotetaan suljettavaksi liikenteeltä kokonaan pitkällä aikavälillä. Näin siitä saataisiin aito pysähtymispaikka jalankulkijoille.

SUUNNITTELUN PERIAATTEET
Tässä työssä on tuotettu kaksi eri tasoista suunnitelmaa. Ensimmäinen osa koostuu erilaisista
ehdotuksista Vanhan Raahen identiteetin ja
omaleimaisuuden vahvistamiseksi yleissuunnitelmatasolla. Toinen osa puolestaan keskittyy
yksittäisen tontin rakeisuuden säilyttämiseen
alueelle luontaisella tavalla. Yhdessä nämä suunnitelmat antavat suunnan Vanhan Raahen kehittymiselle.

Suunnittelussa on huomioitu valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet keskittymällä alueen
vahvuuksiin, tukeutumalla olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen, luomalla mahdollisuuksia elinkeinojen monipuolistumiselle, esittämällä ratkaisuja asuntotuotannon lisäämiseksi
ja edistämällä mahdollisuuksia pyöräilyyn ja
jalankulkuun.

Pekkatorin lisäksi valaistaviksi kohteiksi on
merkitty Jaakobin lähde, Rantakadun rakennukset, Reiponkadun julkisivut, torin laidalla
sijaitsevat museo ja kahvila, kirkko ja kirkon
aukiota ympäröivät rakennukset, koulukadun
päässä sijaitseva koulu sekä Myhrbergin puistoa ympäröivät rakennukset. Jaakobin lähde
on merkittävä ja ainutlaatuinen yksityiskohta
alueen historiassa, ja se täydentää Reiponkadun
valaistavia kohteita. Rantakadun rakennukset valaistaan kevyellä julkisivuvalaistuksella,
jotta vanha kaupunki korostuu mereltä päin ja

Pikkulahden vastarannalta kaupunkia tarkastellessa. Museo, kahvila ja Myhrbergin puistoa
ympäröivät rakennukset kuuluvat myös tähän
kokonaisuuteen. Koulu ja kirkko puolestaan ovat
Vanhaan Raaheen liittyviä maamerkkejä, joiden
tulee korostua myös pimeinä vuodenaikoina.

Kirkkolahdenkatu suljetaan liikenteeltä ja yhdistetään osaksi virkistysalueita täydentävää nurmikenttää. Rantaan rakennetaan ulkoilureitistöä
täydentävä polku. Pitkänkarinkatu muutetaan
pihakadun kaltaisesta tiestä Vanhaa Raahea reunustavaksi kokoojakaduksi, minkä seurauksena
kadun molemmin puolin rakennetaan korotettu
jalkakäytävä. Myös Pekkatori suljetaan liikenteeltä sen arvokkuuden korostamiseksi.

valaisimet. Ne vaihdetaan pikimmiten yhtenäisen kaupunkikuvan edistämiseksi. Reiponkatu
on merkittävä sisäänkäyntireitti vanhaan kaupunkiin Härkätorin puistosta, mikä korostaa Reiponkadun kasvojenkohotustarvetta.

Yleisuunnitelma koostuu yleissuunnitelmakartasta, valaistus- ja liikennekartoista. Niitä tukevat ja perustelevat erilaiset havainnekuvat.

VALAISTUS

Reiponkadulla on vielä osittain sinne mittakaavaltaan sopimattomat maantievalaisimet. Ne
vaihdetaan yhtenäisiksi muun alueen kanssa,
jolloin valo saavuttaa myös pienten rakennusten
julkisivut.

Pekkatorin rakennusten väleissä ja torin kulmissa
aiemmin sijainneet aidat ja portit on aikojen saatossa purettu. Tämän takia torin umpinurkkaisuus
ei tällä hetkellä toteudu, kuten alkuperäisissä
suunnitelmissa. Sen kulmat täydennetään vanhan
kaupungin perinteen mukaisilla aidoilla ja porteilla. Lisäksi aukiolle rakennetaan riittävä valaistus,
joka korostaa Pekkapatsasta ja toria ympäröiviä
rakennuksia.

jälkeen
Kauppakatu - Cortenkatu

LIIKENNE

Saaristokatu - Kirkkokatu

Kauppakatu

Pitkänkarinkadun lisäksi rakennettavia korotettuja tai muuten ajoradasta erotettuja jalkakäytäviä löytyy Reiponkadulta ja Ämmänkadulta.
Tavoitteena katujen on aluekohtainen yhtenäinen ilme. Reiponkadulla on korotettuja päällystämättömiä jalkakäytäviä, jotka tulee muuttaa
täysin uudistettujen katujen mukaisiksi erilaisine
kiveyksineen.

Näiden muutosten avulla saadaan vähennettyä
katualueen häiriötekijöitä kuten ylinopeutta.
Paikoin liikenneverkoston tehostamisella voidaan palvella virkistyskäyttöä ja monipuolistaa
näin alueen toimintoja.

Pekkatori.

Reiponkadulla on puutteellisten jalkakäytäväosuuksien lisäksi muusta alueesta voimakkaasti
poikkeavat suurimittakaavaiset kadun eteläpään

Liiketilojen saavutettavuuden vuoksi liikenteen
muutoskartassa on esitetty Kauppakadun, Koulukadun, Brahenkadun ja Reiponkadun muuttamista kokonaisuudessaan kaksisuuntaisiksi.
Lisäksi nopeuksien alentamiseksi kaikki alueen
risteykset muutetaan tasa-arvoisiksi. Raskas liikenne pyritään ohjaamaan vanhan kaupungin ulkopuolelta esimerkiksi Palokunnankadun kautta
ohitettavaksi, koska raskaiden ajoneuvojen aiheuttama tärinä ja melu vaikuttavat merkittävästi
alueen asukkaiden kokemaan liikennehäiriöön.
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18-24

YMPÄRISTÖN ANALYYSI

PÄÄSÄÄNTÖINEN KÄYTTÖAIKA

SUUNNITELMAN TAVOITTEET

6-24

Tarkasteltavalla tontilla sijaitsevat 1800-luvun alkupuolella
valmistunut päärakennus sekä todennäköisesti samoihin
aikoihin rakennettu ja myöhemmin täydennetty talousrakennus. Talousrakennuksen ulkonäkö kertoo eri aikakausina
rakennetuista osista. Eri-ikäisistä osista huolimatta rakennus on kokonaisuutena purkukuntoinen. Rakennuksesta on
purettu tulisija, ja puretun piipun kohdalla on katossa reikä,
josta on satanut sisään. Rakennuksen länsipuolella sijaitseva
aita on myös huonokuntoinen ja se on tuettu laudoilla kiinni
talousrakennuksen takaseinään.
Tarkasteltavan kiinteistön päärakennus on viereisiään matalampi ja vaatimattomampi. Sen harjakorkeus on naapureita
noin 0,7 ja 2,3 metriä matalampi. Tarkasteltavaa tonttia ympäröivät alueelle tyypilliset umpinaiset lauta-aidat, joiden
korkeus vaihtelee kahdesta metristä 2,6 metriin.

Tontin nykyinen tehokkuus on 0,38 ja tontin pinta-ala 398
m2. Kerrosalaan on laskettu talousrakennuksen osuus mukaan. Tehokkuus vastaa korttelin keskiarvoa ja kahdella rakennuksella toteutettuna kerrosalan määrä palvelee alueelle
luontaista rakennetta.

Kiinteistö sijaitsee Raahen kirkon vieressä Kirkkokadulla. Tarkastelualueella on pääasiassa asuintoimintoja.

P
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on säilytettävissä pienten
oteutuksessa on pyrittävä vetovoimaiseen sekä korkeatasoim2
uudisrakennusten
avulla. Rakennus vastaa nykyseen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan. Vanhan Raahen alu6-18
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Tarkasteltavan kiinteistön päärakennus on merkitty nykyi6-18
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sessä asemakaavassa sr-merkinnällä: ”Rakennustaiteellises6-24
entiseen verrattuna enemmän
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ta, lämmöneristystä ja ikkunapinta-alaa. Tämä
kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa hävittää ilman
aiheuttaa paineita rakennuksen julkisivujen
pakottavaa syytä.” Kirkon ympäristössä katuun rajautuvista
sommitteluun, jotta tontille ei
muodostu kahta
vanhoista rakennuksista lähes kaikki on merkitty tällä suojeVIHERHUONE
päärakennuksen tittelistä kilpailevaa
lumerkinnällä. Tontin nykyinen talousrakennus on merkitty
10,0 m2 rakennusta. Tavoitteena on luoda eheä kokonaisuus
ja
osittain sh-merkinnällä: ”Historiallinen tai kaupunkikuvaan
00-24
rakennus, joka sopii ympäristöönsä eikä kilpaile
sopeutuva rakennus. Rakennuksen säilyminen on suotavaa,
päärakennuksen kanssa.
mutta sen korvaaminen ympäristöön sopeutuvalla uudisrakennuksella on mahdollista.” Viereisillä tonteilla talousrakennuksilla ei ole suojelumerkintöjä.

Suunnitelman toisen osan kohde on osoitteessa Kirkkokatu
9 sijaitseva kiinteistö (kiinteistötunnus 678-2-6-24). Suunnitelmassa esitetään nykyisen talousrakennuksen tilalle alueen
rakeisuutta ylläpitävää, ympäristöönsä sopivaa ja nykypäivän asuintoimintoja tukevaa uudisrakennusta.

Ympäristön pintamateriaalit ovat alkuperäisiä tai alkuperäisen kaltaisia. Asuinrakennuksissa on käytetty erisuuntaisia
lautaverhouksia punaisen, keltaisen ja sinisen eri sävyissä.
Huomattavaa on, että 1800-luvun päärakennuksissa on
käytetty haaleampia sävyjä kuin uudemmissa. Ympäröivien
kiinteistöjen talousrakennukset ovat poikkeuksetta punamullattuja tai sen sävyyn maalattuja.

Nykyisen asemakaavan mukaan tontin maksimikerrosala on
150 m2. Rakennusoikeudesta on käytetty nykyiseen päärakennukseen 62 m2 ja purettavaan talousrakennukseen 87,5
m2, josta noin 50 m2 on lämmintä tilaa.
Talousrakennuksen takana on tällä hetkellä runsaan kahden
metrin levyinen rakentamaton palosola aitaa ja naapuritonttia vasten.

UUDISRAKENNUS

KYLMÄ TAI PUOLILÄMMIN TILA

PESUHUONE

Suunnitelmani luonnosteluvaiheessa pyrin tutkimaan suunnittelualuetta ennakkoluulottomasti
eri näkökulmista. Kyseenalaistan alueella ihannoitavaa kertaustyylirakentamista uusin menetelmin, ja sen takia esitänkin korttelin sisäosaan
nykyaikaista rakennustyyliä. Pienimittakaavaisten rakennusten sijainti pihojen perällä ei vaikuta
katunäkymiin.
Suunnitelman lähtökohta luoda nykyarkkitehtuurin keinoin ympäristöönsä sopiva uudisrakennus historiallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävän kokonaisuuden keskelle on haastava.
Toisaalta jo viereisiltä tonteilta löytyy esimerkkejä uudisrakentamisen mahdollisuuksista.

TILAOHJELMA
Tilaohjelman lähtökohtana ovat olleet kiinteistön nykyisen omistajan tarpeet. Tilaohjelman
yhteenlaskettu huoneistoala on 57,8 m2. Huoneohjelman mukaisesti rakennuksessa on 49,3
m2 lämmintä tilaa ja 8,5 m2 puolilämmintä tilaa.
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Näkymä päärakennuksen portailta.

GSEducationalVersion

UUDISRAKENNUS
RATKAISU
Rakennuksen keskiosan muodostavat märkätilat, joiden ympärille muut lämpimät tilat
ryhmittyvät. Keittiökaluste palvelee sekä saunatoimintoa että molempia työskentelytiloja.
Pihan puolelle avautuvat työskentelytilat saavat
riittävästi luonnonvaloa aamusta iltapäivään.
Viherhuoneen pääilmansuunta on etelä. Tontin
pimeimpään nurkkaan jäävät tekninen tila ja
puuvarasto.
Pihan muodostuminen on vanhassa kaupungissa
tärkeää, ja sitä tukeakseni olen sijoittanut uudisrakennuksen tontin rajaan kiinni ympärirakennetun tontin rakennetta mukaillen. 1800-luvulta
säilynyt palosola voidaan korvata nykyaikaisin
palorakentein, jolloin rakennusten väliin saadaan mahdollisimman paljon hyötykäyttöön
jäävää pihaa.

Varjoanalyysiin perustuen luontevin sijoitus rakennukselle päivänvalon maksimoimiseksi sekä
rakennuksen sisätiloihin että tontin keskiosiin on
tontin länsireunalla tai nykyisen kaltaisesti L-kirjaimen muotoisena tontin länsi- ja pohjoislaidalla. Tämä tukee tontin rajautumista rakennuksin.
Uudisrakennuksen sitovat ympäristöönsä mittakaava, sijoittelu, harjakatto ja materiaalit. Huopakate ja lähes umpinaiset punamullatut tontinrajalle sijoittuvat seinät antavat naapureille
vaikutelman perinteisestä talousrakennuksesta.
Pihan puolella uudisrakennuksen muotokieli on
modernia ja suoraviivaista. Kadulta suoraan näkyvä osa ei paljasta, että rakennuksen toisessa
päässä sen ulkonäköä määrittelevät suuret lasipinnat. Niukat ja yksinkertaiset yksityiskohdat
ovat ominaisia alueen sekundäärisille rakennuksille.

Rakennus yövalaistuksessa.

Varjoanalyysi.

Julkisivu etelään 1:100.

Julkisivu pohjoiseen 1:100.
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