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Tiivistelmä
Tutkimus käsittelee Raahen kaupungin maankäytön suunnittelun aktiivisuutta ja sen vaikutus-
ta konkreettiseen  kaupunkirakenteeseen. Raahen maankäytön suunnitteluun on vaikuttanut 
merkittävästi valtio-omisteisen rauta- ja teräsyhtiö Rautaruukin tuotantolaitoksen sijoittami-
nen alueelle 1960-luvulla. Rautaruukki on nykyään osa SSAB:n konsernia. Kehitysaluepoliit-
tinen päätös mullisti pohjoispohjalaisen pikkukaupungin väestörakenteen. Raahessa tiivistyi 
1960-luvulta lähtien ne seuraukset, joita kaupungistumisella ja teollistumisella oli koko Suo-
messa. 

Arkkitehtuurin alan diplomityö kuvaa maankäytön suunnittelun aktiivisuutta Raahessa ja sii-
hen vaikuttavien muutosvoimien taustoja tunnistamalla poliittisten agendojen hallinnolliset 
tasot. Lisäksi havainnollistetaan sitä, miten tämä näkyy konkreettisessa kaupunkirakenteessa. 
Tutkimusaineisto on laadullinen koostuen teemahaastatteluista, asemakaavahistoriasta sekä 
valokuvista. Teemahaastattelut on tehty Raahessa vaikuttaneille kaupunginvaltuutetuille ke-
sän ja syksyn 2018 aikana, eli tutkimusajanjakso rajautuu vuoteen 2018. Lisäksi tutkimuksen 
aineistona on käytetty Raahen asemakaavahistoriaa 1930-luvulta lähtien. 

Maankäytön suunnittelu Raahessa etenee passiivisesta toimintojen järjestämisestä kohti 
orastavaa strategista kaupunkikehittämistä. Aineistosta on tunnistettavissa myös reaktiivista, 
kysyntään vastaavaa, ja proaktiivista, kilpailutilanteeseen vastaavaa, kaupunkisuunnittelua. 

Haastatteluaineiston kautta maankäytön suunnittelusta on löydetty muutosvoimia, jotka ovat 
vaikut-taneet kaupunkirakenteen muotoutumisen sekä suunnitteluotteeseen. Tiiviisti konteks-
tisidonnaisia muutosvoimia tunnistettiin aineistosta seuraavasti: väestönkehitys, ulkopuolinen 
yritystoimija,  kuntaliitokset, taloudellisen suhdanteet, poliittiset valtasuhteet, syöttötariffi 
sekä alueellinen kilpailu. Muutosvoimien vaikutusta konkreettiseen rakentuneeseen kaupun-
kiympäristöön on havainnollistettu valokuvin. 

Tutkimuksessa avataan yleispiirteisesti niitä hallinnon tasoja (kansainvälinen, kansallinen tai 
paikallinen), jolla muutosvoiman alkuun saanut poliittinen agenda on syntynyt. Poliittisen 
agendan hallinnollisen tason tunnistaminen on oleellista, jotta pystytään allokoimaan niitä 
keinoja ja vaadittavia resursseja, joilla maankäytön strateginen suunnittelu on tulevaisuudessa 
mahdollista.

ASIASANAT: maankäyttö, kaupunkisuunnittelu, kaupunkikehittäminen, maankäytön suunnittelu, suunnittelun tutki-
mus, strateginen suunnittelu, kaupunkirakenne, kaavoitus

Abstract
This study reflects the activity of planning methods and how it affects to concrete urban envi-
ronment in the city of Raahe since 1964 to 2018. The most powerfull intervention established 
on national level in Raahe`s near history has been the consturuction of Rautaruukki, which was 
a state-owned iron and steel factory. Rautaruukki, part of SSAB nowaday, still works at Raahe. 
The change to Raahe was enermous, when a little seaside town with about 5000 habitants 
developed as a industry town and population were groving to 15 000 in ten years, included 
the communal fusion with Saloinen (ca. 6000 inhabitants). Today the city of Raahe is the home 
town for 25 000 inhabitants. 

This study is the master`s thesis in architecture. Qualitative research empiria as interviews, 
urban plan history and photographing, has lighted the actors of changes in urban environment 
and the political agendas behind them. Interviews was made for local politicians, who have 
affected in urban planning. Interviews has been done during summer and autumn 2018. Ur-
ban plan history was searched from the year 1930 to 2018. The affects of planning has been 
demostrated by photografing. 

Urban planning in Raahe has proceed from passive to slightly strategic planning at the research 
period. Empiria shows also reactive and proactive attitude to city developing by planning met-
hods.  In this research reactive planning is a planning method which is strongly connected to 
demand. Reactive planning proceeds only after demand exist. On the other hand proactive 
planning is the method which city is using when it try to compete in regional competition. 

The study underlines such actors in urban planning as growth of inhabitants, an entepreneur 
from outside, town fusions, economic trends, political power, national compensations and the 
competition with other regions. 

The political and administrative levels of this actors have been investigated briefly in the results 
of this research. The administrative levels has typed in internationally, nationally and locally 
built up political agendas. The administrative level is essential to recognize when trying to 
survive in globally composed network and for the basis of strategic planning. 
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Johdanto
Kaupunkisuunnittelu on kompleksinen kokonaisuus valtakunnan ja paikallistason politiikkaa, 
suunnitteluideologioita, standardeja, ympäristöstä aiheutuvia reunaehtoja tai vahvuuksia, 
maankäytöllisiä konflikteja sekä ihmisten henkilökohtaisia pyrkimyksiä. Kaupunkisuunnitte-
lussa asemakaavasuunnitelma on lopputulos, jossa näkyvät konkreettisesti kaikki vaikuttavat 
näkökulmat joko kompromisseina, toteutuksena tai arvokeskustelun seurauksena poisjääneinä 
näkökulmina. 

Tässä työssä selvitetään Raahen kaupunkirakennetta muokanneita tekijöitä, sitä yhteiskun-
nallisten rakenteiden abstraktia maisemakuvaa, joka on vaikuttanut kaupunkisuunnitteluun 
ajanjaksolla 1964-2018. 

Kaupunkisuunnittelu ja asemakaavoitus tähtää aina toteuttamiseen, eli konkreettiseen ra-
kentamiseen. Kaikki asemakaavat eivät tietenkään aina toteudu ensimmäisen asemakaavan 
mukaan, vaan asemakaavoja muutetaan tarkoituksenmukaisemmiksi, mikä sekin on poliittis-
hallinnollisten rakenteiden vaikutusta konkreettiseen kaupunkiympäristöön. Kaupunki ja taa-
jamaympäristö ovat aina rakentuneet osayleiskaavan, asemakaavan ja lupaprosessin kautta, 
minkä takia ne edustavat aina oman aikansa arvoja ja valtarakenteita.

Raahen kaupunki koki voimakkaan teollisen murroksen 1960-luvulla, kun valtioneuvosto 
vahvisti joulukuussa 1960, uuden valtio-omisteisen rauta- ja teräsyhtiö Rautaruukin tuotanto-
laito§ksen sijoittamisesta Saloisiin1. Päätös oli silloisen valtakunnallisen aluekehityspolitiikan 
tulos, jonka jälkeen vuonna 1649 perustettu merenkulku- ja maalaiskaupunki muuttui nopealla 
tahdilla teollisuuskaupungiksi. Tämä tarkoitti nopeaa väestönkasvua ja kaupungin sosiaalisten 
rakenteiden totaalista muutosta.

Olen laatinut diplomityön varsinaisen työni ohessa työskennellessäni Raahen kaupungilla 
kaavoituspäällikkönä keväästä 2017 lähtien. Työn myötä olen saanut tarkastella raahelaista 
maankäyttösuunnittelun historiaa kattavan aineiston valossa. Tiedostaen kaksinaisen roolin 
suhteessa tutkimusaiheeseeni, olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt avaamaan empiirisen aineis-
ton tarkasti, jotta myös lukijalle jää selvä kuva löydöksistä, jotka ovat puhtaasti aineistolähtöi-
siä. Tutkimuksen tekeminen on ollut jossakin määrin mahdollista työhön liittyen.

1Tässä opinnäytetyössä terästehtaasta käytetään nimeä Rautaruukki. Rautaruukki on nykyisin osa SSAB:n 
konsernia. 

Tutkimusasetelma
Kaupunkirakenne ei ole sattumanvaraisesti syntynyt kokonaisuus, vaan seurausta eri aikoina 
tehdyistä maankäyttöön liittyvistä päätöksistä. Taustalla vaikuttaa monia eri valtarakenteita, 
jotka ovat tarkoituksellisesti tai välillisesti muokanneet ympäristön sellaiseksi kuin sen nyt ko-
emme. Kerroksellisen kaupunkirakenteen syntyminen on monitahoisen prosessin lopputulos, 
jossa merkittävä roolin-sa on alueen poliittisella ilmapiirillä ja usein tiedostamattomillakin 
arvostuksilla. 

Rakennettu ympäristö on arkiympäristöämme, joka on osin tuotettu verovaroin. Ei ole yhden-
tekevää, minkälaisten vaikutuspolkujen kautta ympäristö on syntynyt. Suunnitteluratkaisut 
saattavat jakaa mielipiteitä ja ”syyllisiä” huonoina koettuihin ratkaisuihin etsitään usein suun-
nittelijoista. Toteutunut kaupunkirakenne on kuitenkin seurausta monitahoisesta prosessista, 
joka on osin näkyvä ja osin sen huomaaminen vaatii huolellisempaa selvitystyötä. Kaupunkira-
kenne on tuskin koskaan yhden yksittäisen tahon aikaansaannos.

Tässä tutkimuksessa selvitetään maankäytön suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä Raahessa 
vuodesta 1964 lähtien, mihin on vaikuttanut voimakkaasti Rautaruukin sijoittuminen alueelle 
1960-luvulla. Vaikutustekijöitä tunnistetaan haastattelujen, asemakaavahistorian sekä toteu-
tuneen kaupunkirakenteen (valokuvaus) kautta. Raahelaisesta maankäytön suunnittelusta py-
ritään hahmottamaan suunnitteluotteen aktiivisuuden asteita ja selvitetään muutostekijöitä, 
jotka vaikuttivat aktiivisuuteen ja toteutuneeseen kaupunkirakenteeseen.

Tutkimuskysymykset

Kuinka maankäytön suunnitelmallisuus on ilmentynyt Raahessa vuosina 1964-2018? 

Mitkä ovat ne muutosvoimat, jotka ovat vaikuttaneet kaupunkikehittämiseen Raahessa?

Miltä poliittis-hallinnolliselta tasolta kyseiset muutosvoimat ovat saaneet alkunsa? Ts. mitä 
poliittisia agendoja muutosvoimat ilmentävät?
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Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen tutkimusote on lähimpänä strukturalistista metodologiaa (pl. positivistinen ja 
humanistinen metodologia), sillä tutkimuksen tiedonintressi on kriittinen sen suuntautuessa 
yhteiskunnalli-seen valtaan ja valtarakenteisiin, eli niihin muutosvoimiin, jotka ovat muovan-
neet raahelaista kaupunkiympäristöä 1960-luvulta lähtien. (Häkli 2004, 33) 

Strukturalistinen tutkimusote kaupunkisuunnitteluun osoittautui kiinnostavaksi ja hedelmäl-
liseksi, sillä valtarakenteiden olemassaolo konkretisoituu näkyvässä ympäristössä. Kaupunki-
suunnittelussa ympäristön rakenteeseen vaikuttaneita valtarakenteita voidaan analysoida ole-
massaolevan kaupunkiympäristön, mutta myös laadittujen asemakaavasuunnitelmien valossa, 
kuten tässä tutkimuksessa on tehty. 

Politiikka voidaan laajasti ymmärrettynä nähdä laajempana yhteiskunnallisena kokonaisuute-
na kuin perinteisenä ”puoluepolitiikkana”, jota politiikalla lähtökohtaisesti arkipuheessa usein 
tarkoitetaan. Politiikka syntyy niissä valtarakenteissa, joita strukturalistisella tutkimuksella 
pyritään valottamaan. Politiikka on laajasti ymmärrettynä sellaisten ongelmien käsittelyä jotka 
nousevat esiin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa millä tahansa keskusteluareenalla. Poli-
tiikka on ”voittoon tähtäävää vuorovaikutusta” olemassaolevien rajoitteiden puitteissa. Tavoite 
voi olla joko egoistinen tai altruisti-nen (Paloheimo 1997, 47). Puhuttaessa ihmisten välises-
tä vuorovaikutuksesta ja siitä syntyvistä ongelmista, on väistämätöntä pyrkiä ymmärtämään 
myös niitä valta-asetelmia, joita politiikan taustalla on. 

Politiikka nähdään tässä tutkimuksessa pääosin kunnallispolitiikkana, eli poliittisen järjestel-
män kautta. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa kuitenkin vahvasti näkemys poliittisen kentän 
laajemmasta jäsentämisestä niin, että kunnallispolitiikan lisäksi se pitää sisällään tähän tut-
kimukseen liittyen myös alueen toimijat, kaupungin viranhaltijatason sekä asukkaat. Myös 
yhteiskunnassa vaikuttavat arvotukset ovat usein poliittisesti värittyneitä. Esimerkiksi talouden 
kasvu voidaan nähdä tällaisena it-seisarvoksi muodostuneena valittujen toimintakeinojen ja 
–tapojen hyväksyttävänä perusteluna, jota on vaikea kiistää. 

Strukturalistisen metodologian pyrkimys on selittää konkreettisia ja havaittavia ilmiöitä löytä-
mällä yhteiskunnallisten ilmiöiden taustalta valtarakenteita. Strukturalismin tieteenfilosofinen 
peruste on realismi, josta metodologia on kerännyt myös kritiikkiä. Realismi lähtee siitä perus-
teesta, että yhteiskunnalliset ilmiöt ovat todellisia riippumatta ihmisen tiedosta ja tietoisuu-
desta. Tutkimusprosessi ei tuota todellisuutta vaan kuvauksen todellisuudesta. Valtarakenteet 
ovat kiinteästi yhteydessä siihen toimintaan, jota ne ohjaavat, ne ovat sidoksissa aikaan ja 

paikkaan. (Häkli 2004, 99-101) Tämä valtarakenteiden ominaispiirre on nähtävissä selkeästi 
Raahen maankäytön suunnittelua tutkittaessa.

Tutkimuksen tutkimusmenetelmä on laadullinen. Aineistona hyödynnetään teemahaastatte-
luja ja asemakaavahistoriaa. Jotta lukija saisi käsityksen syntyneestä kaupunkirakenteesta on 
valikoituja kohteita myös valokuvattu. Laadullinen tutkimusote on tutkimusaiheelle luonteva, 
sillä tässä tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ilmiöitä ja tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet 
raahelaiseen maankäytön suunnitteluun, sekä ymmärtämään niitä muutosvoimia, joilla kau-
punkiympäristö on Raahes-sa muodostunut nykyisenkaltaiseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85)

Teemahaastattelut tehtiin vuoden 2018 kesän ja syksyn aikana Raahen kaupungin luottamus-
henkilöille. Haastatteluissa esiintulleita teemoja tarkasteltiin suhteessa asemakaavoitukseen ja 
tuulivoimakaavoitukseen sekä tuulivoiman ollessa kyseessä myös suunnittelutarve- ja poikkea-
mislupa-päätöksillä rakentuneisiin tuulivoimaloihin. Lisäksi näiden valossa analysoitiin toteu-
tunutta kaupunkirakennetta asemakaavojen sekä valokuvaamisen avulla. 

Teemahaastattelut kohdennettiin seikkoihin, joiden ajateltiin vaikuttavan alueen maankäytön 
suunnitteluun. Haastatteluissa selvitettiin haastateltavien tavoitteita ja keinoja niiden saavut-
tamiseksi sekä onnistumisia ja yhteistyöverkostoja. Teemahaastattelu perustuu menetelmänä 
siihen olettamukseen, että yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tul-
kita tällä menetelmällä. Haastattelumuoto korostaa haastateltavien elämysmaailmaa ja kuulee 
heidän määritelmänsä tilan-teesta. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 47; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75)

Tutkimusaineisto

Diplomityötä varten valittiin haastateltaviksi raahelaiset luottamushenkilöt, jotka ovat työs-
kennelleet kaavoja käsittelevissä toimielimissä, kuten teknisessä lautakunnassa, maankäytön 
suunnittelutoimikunnassa tai kaupunginhallituksessa vuoden 2003 jälkeen. Vuosi 2003 muo-
dostui leikkausvuodeksi sillä kyseisenä vuonna Pattijoen kunta sekä Raahen kaupunki yhdistyi-
vät. Saloisten kunta on liitynyt Raaheen vuonna 1973 ja Vihannin kunta liittyi Raaheen vuonna 
2013. Aineistonkeruutapaa voidaan nimittää  ”elittiotannaksi”, kun informanteiksi valikoituvat 
sellaiset luottamushenkilöt, jotka ovat olleet päättämässä Raahen maankäytön suunnittelusta: 
teknisen lautakunnan puheenjohtajat, maankäytön suunnittelutoimikunnan puheenjohtajat 
sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajat. Viranhaltijat rajattiin heti alkuvaiheessa otannan 
ulkopuolelle, sillä tutkimuksessa on tarkoitus tunnistaa erityisesti politiikan kautta ilmeneviä 
vaikutustekijöitä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 86). 
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Pattijoen kunnan yhdistyttyä Raahen kaupunkiin syntyi kaavojen käsittelyyn uudenlainen orga-
nisaatiojako. Kaavojen käsittelyprosessi muuttui Raahessa lisäksi vuonna 2017, mikä on myös 
huomioitu haastateltavien valinnassa2. (Raahen kaupungin johtosääntö 2009; Raahen kaupun-
gin hallintosäännöt 2012, 2015, 2017 ja 2018) 

Haastatteluaineisto muodostaa Raahen kaupunkisuunnittelua valottavan kehityskaaren vuo-
desta 1964 lähtien. Kaikki haastateltavat ovat toimineet luottamushenkilöinä 2000-luvulle 
saakka ja osa heistä toimii edelleen. Haastateltavat edustavat raahelaisia kunnallispoliitikkoja 
ja  ikäjakauma on 38-80 vuotta. Haastatteluaineston kannalta ajanjakso on ehyt, sillä haas-
tatteluaineistoa on kaikista ajankohdista vuodesta 1964 nykypäivään saakka. Haastateltavien 
poliittinen väri vastaa melko hyvin tämän hetkistä kaupunginvaltuuston poliittista suhdetta.  
Haastattelluista poliittisista ryhmistä oli edustajat keskustasta (5), vasemmistoliitosta (3) sekä 
kokoomuksesta (1). Tällä hetkellä 43 jäsenisessä kaupunginvaltuustossa enemmistönä on kes-
kusta, jolla on 19 edustajaa. Vasemmistoliitolla on valtuustossa 10 edustajaa ja sosiaalidemo-
kraattisella puolueella seitsemän. Kokoomuksen edustajia valtuustossa on kolme ja perussuo-
malaisten kaksi. Kristillisdemorkaateilla ja Vihreällä liitolla on molemmilla yksi edustaja.

Haastatteluja tehtiin ensimmäisessä vaiheessa seitsemälle pisimpään kaavojen parissa työs-
kenneelle luottamushenkilölle. Haastatteluaineistossa korostui tämän jälkeen pitkään luot-
tamushenkilöinä toimineiden näkemys ja toisaalta erottuivat myös luottamushenkilöuransa 
2000-luvulla aloittaneiden poliitikkojen näkemykset. Lisäksi tehtiin kaksi lisähaastattelua 
tarkennetulla haastattelurungolla, jotta ajallinen kuva täydentyisi myös 1980-1990 -lukujen 
osalta. Näiden jälkeen aineisto kyllääntyi, eli saavutti saturaation. 

Tutkimushaastattelut tehtiin teemahaastatteluina, joista jokainen haastattelu kesti 1,5 - 2 tun-
tia.  Teemahaastattelun pääasiallisena näkökulmana oli valottaa maankäyttöä ohjaavia muutos-
voimia. Haastattelurunkona käytettiin seitsemässä haastattelussa samaa, liitteen 1 haastattelu-
runkoa. (Liite 1: Haastattelurunko). Lisähaastattelut tehtiin liitteen 2 mukaisella, tarkennetulla 
haastattelurungolla (Liite 2: Lisähaastatteluiden runko). Aineisto valottaa riittävästi raahelaisen 
maankäytön kehityskaarta valitulla ajanjaksolla, eivätkä uudet haastattelut olisi tuottaneet 
tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. Tehtyjen haastattelujen kautta voidaan maankäytön 
suunnitelmallisuudesta löytää teoreettinen perusrakenne. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87)

1. Raahessa vuosina 2003-2017 kaavoitusprosessi on edennyt niin, että yleiskaavoilla sekä asemakaavoilla 
on ollut luonnosvaiheessa erilliset luottamuselimet. Asemakaavat on käsitelty teknisessä lautakunnassa, 
joka on ollut Teknisen palvelukeskuksen alainen lautakunta ja yleiskaavojen valmisteluvaihe on käsitelty 
maankäytön suunnittelutoimikunnassa. Vuoden 2017 kesäkuun alussa kaupungin organisaatio muuttui 
niin, että kaavoitus siirrettiin teknisen palvelukeskuksen hallinnonalalta omaksi tulosyksikökseen keskus-
hallinnon alle. Kaavoituksesta vastasi aikaisemmin teknisen palvelukeskuksen johtaja, mutta nyt kaavoitus 
toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa. Asemakaavojen ja yleiskaavojen luottamuselinkäsittelyt ovat 
organisaatiouudistuksen jälkeen identtiset ja lautakuntana toimii keskushallinnon alaisuudessa toimiva 
kehittämislautakunta. 

Laadullisen aineiston keruumenetelmissä teemahaastattelu jäsentyy tiukasti strukturoidun 
lomake-haastattelun ja täysin strukturoimattoman haastattelun (syvähaastattelun) väliin. 
Haastateltavilta ei kysytä yksityiskohtaisia kysymyksiä, vaan haastattelu etenee teemoittain. 
Näin päästään pureutumaan haastateltavien tulkintoihin ja merkityksiin sekä siihen, kuinka 
merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelussa aihealueet, eli teemat, ovat 
kaikille samat. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 44-48; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75)

Teemahaastattelu valikoitui luontevaksi tavaksi kerätä aineistoa tähän tutkimukseen, sillä tut-
kimuksen peruslähtökohta oli tavoittaa niitä toimintamalleja ja arvoja, jotka ovat ohjanneet 
kaupunkisuunnittelua Raahessa. Tiukasti strukturoitu kyselyhaastattelu ei olisi luonut aiheesta 
tarpeeksi monisävyistä kuvaa, sillä lähtötilanteessa ei ollut tietoa siitä, mihin suuntaan tarkat 
kysymykset olisi ollut hedelmällistä kohdistaa. Syvähaastattelu puolestaan olisi ollut liian laaja 
haastattelumetodi, sillä jo ennen haastatteluja oli selvää yleisellä tasolla, mitä informaatiota 
haastateltavilta kerätään. Teemahaastattelu on tehokas ja toimiva työkalu tämän tutkimuksen 
kaltaisessa tutkimusasetelmassa, jossa pyritään selvittämään nimenomaan tietyssä hallinno-
nalassa vaikuttavia arvo- ja merkitysyhteyksiä. 

Teemahaastattelun myötä muodostuva tutkimusempiria onkin tiukasti sidoksissa kontekstiin-
sa, eli tässä tapauksessa Raahen kaupunkisuunnitteluun vuosina 1964-2018. Tutkimuksessa 
otetaan tämän takia huomioon tutkimusaineiston lisäksi erilaisia kontekstuaalisia tekijöitä 
kuten historia ja kulttuuri (Hirsjärvi & Hurme 2010, 19)

Teemahaastatteluiden lisäksi aineistona käytetään asemakaava-aineistoa, käsittäen  pääpiir-
teissään Raahessa vuodesta 1930-lähtien laaditut asemakaavat. Asemakaavojen sisältö on 
analysoitu yleispiirteisesti luokitellen ne pääasiallisen maankäyttöluokan (asuminen, palvelut 
ja teollisuus) mukaan. Asemakaavoista on muodostettu tietokanta paikkatiedon hallintaan 
kehitettyyn ArcGis pohjaiseen ohjelmaan, Facta Map:iin. Näin on pystytty graafisesti tarkas-
telemaan Raahen kaupungin asemakaavoitetun taajama-alueen laajenemista. Lisäksi on valo-
kuvattu kaupunkirakenteet, jotka haastatteluiden ja asemakaava-aineiston valossa kytkeytyvät 
toisiinsa. Tausta-aineistoksi on kerätty Raahen kaupungin väestötiedot vuodesta 1950 lähtien 
Tilastokeskuksen julkaisemista Suomen tilastollisista vuosikirjoista. (TIlastokeskus 2019 a; Ti-
lastokeskus 2019 b)   

Triangulaatio tutkimuksen luotettavuuden varmistajana
Laadullisessa tutkimuksessa yhtenä tutkimuksen luotettavuuden takaamisen keinona pidetään 
aineiston triangulaatiota, eli ilmiön kuvaamista erilaisten aineistojen kautta. Triangulaatiolla 
tarkoitetaan eri menetelmien yhdistämistä, eli tutkimukseen etsitään useampia näkökulmia 
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tai paradigmoja. Triangulaatiota voidaan tehdä tutkimuksen eri elementtien sisällä kuten ai-
neiston, useamman tutkijan, teorioiden tai menetelmien sisällä. Koska triangulaatio on mene-
telmänä työläs ja aikaavievä, sen käyttämistä ei yleensä edellytetä opinnäytetöissä. Maankäy-
tön suunnittelun kytkeytyessä lähtökohtaisesti moniin eri yhteiskunnallisiin rakenteisiin3, on 
aineisto- ja teoriatriangulaation käyttö tässä opinnäytetyössä perusteltua. (Tuomi & Sarajärvi 
2002) Tässä tutkimuksessa triangulaatio syntyy sekä aineisto- että teoriatriangulaation kautta. 

Raahelaisen maankäytön suunnittelun muutosvoimia kuvataan tässä tutkimuksessa haastatte-
lu-, arkisto- sekä valokuva-aineiston kautta. Asemakaavahistoria paitsi todentaa haastatteluissa 
esiintulleita maankäytön suunnittelukehyksiä, se myös kuvaa osaltaan suunnitteluprosessia ja 
selittää konkreettista, rakentunutta kaupunkikuvaa. Valokuvin todennetaan se konkreettinen 
kaupunkirakenne, joka on syntynyt aineistosta tavoitettujen muutosvoimien seurauksena. 

Tutkimuksessa peilataan haastatteluista esiin nousseita teemoja Raahen asemakaavahisto-
riaan vuodesta 1964 lähtien. Asemakaavahistoriaa on käsitelty tutkimusta varten määrällisesti 
karsien niin, että asemakaava-aineiston maankäytön pääkäyttötarkoitukset on karkeasti tyypi-
telty ja sen perusteella arvioitu eri maankäyttömuotojen frekvenssejä asemakaavoissa. Näitä 
pääluokkia ovat olleet asuminen, teollisuus, yksityiset- ja julkiset palvelut sekä virkistysalueet. 

Aineistoanalyysi jäsentyy suunnitteluparadigmoja koskevien teorioiden kautta. Suunnittelua 
valotetaan suunnittelun demokratiakäsitysten sekä strategisen suunnittelun vaateen kautta 
peilaten suunnittelukäytäntöjä teorioihin, jotka valottavat maankäytön suunnittelun sys-
teemistä näkökulmaa (Savini & Salet 2017) mutta myös historiallista taustaa vasten peilaten 
(Bäcklund & Mäntysalo 2009). Strategisen kaupunkisuunnittelun toimintakenttää tarkastellaan 
relativistisen metodologian kautta. (Healey 2007). Teoreettisella triangulaatiolla pyritään var-
mistamaan se, että aineistoanalyysi pysyy riittävän moninäkökulmaisena.

Kerätty aineisto ja analyysi muodostavat metodologisesti loogisen kokonaisuuden, jonka puit-
teissa voidaan luotettavasti tunnistaa niitä yhteiskunnallisia valtarakennelmia, jotka ovat Raa-
hessa vaikuttaneet tutkimuksen ajanjaksolla syntyneeseen kaupunkirakenteeseen.

3. Kaavoitus kiinnittyy prosessina hallinnon ja politiikan eri ulottuvuuksiin. Kuntakaavoituksen tavoitteita 
ja sisältöjä määritelllään valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa 
sekä maakuntakaavassa. Kuntalain uudistus vuonna 2015 on nostanut merkittäväksi asemakaavoituk-
seen vaikuttavaksi asiakirjaksi Kuntastrategian, jolla määritetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän 
aikavälin tavoitteista (Kuntalaki 2015 / 37§). Asemakaavaprosessin hallinnollinen prosessi on määritelty 
kuntakohtaisesti hallintosäännössä. Lisäksi asemakaavoituksen sisältöön vaikuttavat erilaiset valtakun-
nallisen, maakunnallisen ja paikallisen tason ohjelmat, kuten liikennejärjestelmiin liittyvät suunnitelmat. 
Kaavoituksen kautta nämä abstraktin tason ohjelmat kiinnittyvät maantieteelliseen kontekstiin, joka ohjaa 
maankäyttöä. Prosessissa on huomioitava viranomaisten, kaupunkilaisten ja alueen toimijoiden osallisuus. 
Kaavoitusprosessia ohjaa puoluepoliittinen järjestelmä, mikä vaikuttaa asemakaavoitukseen sisältöön 
omalta osaltaan. 

Tutkimuksen teoreettinen tausta

Tämän tutkimuksen tutkimusintressi oli selvittää, minkälaisia suunnittelua ohjaavia päätök-
sentekoon liittyviä tekijöitä Raahen kuntapolitiikasta on löydettävissä luottamushenkilöiden 
haastatteluiden perusteella. Tavoitteena oli hahmottaa toimintatapoja, jotka olisi tulkittavissa 
strategisiksi. Haastatteluissa selvitettiin haastateltavien yhteistyöverkostoja ja päänäkemyksiä.  
Aineisto osoittautui kuitenkin ajallisesti niin pitkäksi ajanjaksoksi, että strategisen suunnittelun 
teoria ei selitä kaupunkisuunnittelun ohjaamista muuten kuin ihan viime vuosilta. Asemakaa-
vahistorian ja haastatteluaineiston perusteella raahelaisen maankäytön suunnittelusta on kui-
tenkin tunnistettu suunnitteluotteen aktiivisuuden tasoja, joita ovat passiivinen, reaktiivinen, 
proaktiivinen ja strateginen. 

Suunnitteluotteiden ilmenemistä käsitellään tässä työssä haastatteluaineiston ja asemakaa-
vahistorian valossa. Tutkimusaineistosta kehitetyt toimintatavat eivät ole ainoastaan Raahen 
maankäytön suunnitteluun liittyviä ilmiöitä. Maankäytön suunnittelussa on kyse kokonaisval-
taisesta kokonaisuudesta, joka muotoutuu kussakin yhteiskunnallisessa tilanteessa vallitsevien 
poliittisten ja materiaalisten virtausten mukaan. Yhteiskunnalliset ajattelutavat ovat seurausta 
poliittisesta puhunnasta, joka kaikilla aikakausilla vallitsee asioiden käsitteellistämisen, ongel-
man määrittelyn, hyvän elämän käsitysten tai moraalikäsitysten suhteen. 

Tässä työssä luonteva tapa hahmottaa yhteiskunnallista ajankuvaa on maankäyttöön liittyvän 
tutkimuksen paradigmat kussakin vaiheessa, erityisesti maantieteen (kaupunkisuunnittelu) 
alalla. Näitä ajanjaksoja ovat kuvanneet Pia Bäcklund ja Raine Mäntysalo artikkelissaan ”Yh-
dyskuntasuunnittelun teorioiden kehitys ja asukkaiden osallistumisen tarkoitus” (Bäcklund & 
Mäntysalo 2009). He ovat tarkastelleet suunnitteluteorioita eri ajanjaksoilta, ja näkisinkin, että 
tutkimusaineistosta on tunnistettavissa heidän suunnitteluteorioissa esittämiään tiedon, osal-
lisuuden ja politiikan määritelmiä. Tutkimusaineistosta nousee niitä kaupunkisuunnitteluun 
vaikuttavia seikkoja, joita voidaan tarkastella Bäcklundin ja Mäntysalon esittämien suunnitte-
luteorioiden ja strategisen suunnittelun käsitteen kautta.

Strategisen suunnittelun toimintakenttää maankäytön suunnittelun saralla hahmotetaan tässä 
tutkimuksessa pitkälti Patsy Healeyn tutkimuksen kautta. Hän on teoksessaan ”Urban Comple-
xity and spatial Strategies” pohtinut maankäytön problematiikkaa relativistisen maantieteen 
näkökulmasta. (Healey 2007)

Federico Savini ja Willem Salet kuvaavat toimittamassaan artikkeliteoksessa tapaustutkimus-
ten kautta maankäytön suunnittelussa vaikuttavia jännitteitä. Savinin ja Saletin näkemys aut-
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taa tunnistamaan maankäytön suunnittelun ongelmakenttää käytännössä ja heidän luomansa 
dualistinen malli auttaa tunnistamaan myös piileviä jännitteitä suunnittelusta. (Savini&Salet 
2017). 

Tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä

Passiivisella suunnitteluotteella viitataan tässä tutkimuksessa maankäytön suunnitteluun, jos-
sa alueen toiminnot todetaan ja pyritään osoittamaan yhdyskuntarakenteen uusi laajenemis-
suunta. Tällaiset suunnitelmat ovat hyvin yleispiirteisiä sen suhteen, minkälaista rakentamista 
alueelle toivotaan. Suunnitelmalla ei pyritä luomaan alueelle uusia toimintamahdollisuuksia, 
vaan suunnittelu on teknisluonteista käytännön asioiden järjestämistä ja toteavaa. 

Reaktiivisella suunnitteluotteella kuvataan tässä tutkimuksessa sellaista maankäytön suun-
nittelua, jossa suunnittelun lähtökohtana on tuottaa tarvittava tonttivaranto. Suunnitteluote 
ei pyri luomaan alueelle uusia toimintamahdollisuuksia, vaan se vastaa olemassa olevaan ky-
syntään. Reaktiivinen maankäytön suunnittelu voi olla lyhytnäköistä hetkelliseen tarpeeseen 
vastaavaa maankäytön suunnittelua, joka saattaa aiheuttaa pitkällä aikavälillä ylikapasiteettia 
tietyissä tonttityypeissä. Reaktiivisessa maankäytön suunnittelussa kunta ei ole aktiivinen 
toimija omien toimintaedellytystensä luomisessa, vaan suunnittelun alkuunpanija on ulko-
puolinen ärsyke, kuten alueen nopea väestönkasvu. Reaktiivinen maankäytön suunnittelu ei 
varsinaisesti sitoudu ajalliseen suunnitteluvirtaukseen, vaan sen kaltaista maankäytön suunnit-
telua tarvitaan nykyäänkin keskuskaupungeissa ja niiden liepeillä kun vastataan väestönkasvun 
aiheuttamaan palvelu- ja tonttitarpeesen. Suunnittelua voidaan pitää reaktiivisena myös usein 
silloin kun kyseessä on ns. ”hankekaava”, eli ulkopuolisen toimijan käynnistämä kaavoituspro-
sessi. Reaktiivista maankäytön suunnittelua voi alueelle aiheuttaa myös esimerkiksi se, että 
jokin alueella sijaitseva varanto, kuten metalli tai esimerkiksi oleelliset liikenneyhteydet tulevat 
ajankohtaiseksi globaalilla tasolla, minkä seurauksena alueen maankäytön ”kysyntä” kasvaa 
niin, että alueelle sijoittumista toivoville toimijoille kaavoitetaan toiminnan mahdollistavia 
asemakaavoja. 

Proaktiivisella suunnitteluotteella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että kunta pyrkii itse 
eri tyyppistä tonttivarantoa luomalla vaikuttamaan omiin toimintaedellytyksiinsä. Suunnitte-
lulla pyritään  mahdollistamaan esimerkiksi elinkeinoihin liittyvien toimijoiden sijoittuminen 
alueelle tarjoamalla riittävän houkutteleva vaihtoehto. Proaktiivinen suunnitteluote ei edellytä 
laajaa kannatusta eri toimijoiden välille. Tämänkaltaisen suunnitteluotteen tuotteena voita-
neen pitää 1990-luvulta alkaen suomalaisiin kaupunkeihin ja kuntiin syntyneitä teollisuuspuis-
toja. 

Strateginen suunnitteluote tarkoittaa tässä tutkimuksessa sellaista suunnitteluotetta, jossa 
alueellista maankäyttöä pyritään suunnittelemaan uudet mahdollisuudet tunnistaen ja vaih-
toehtoisia kehityspolkuja innovoiden. Tämä tarkoittaa sekä kunnan omien vahvuuksien tunnis-
tamista, että ratkaisukeskeisyyttä, jossa vallitseviin ja potentiaalisiin ongelmiin etsitään aktiivi-
sesti ratkaisuja. Jotta suunnittelu olisi strategista, sen tulisi tähdätä yhteisesti tunnistettuun ja 
hyväksyttyyn tulevaisuusorientaatioon, jonka pääasialliset kehityssuunnat eivät ole kausi- tai 
henkilökohtaisia päämääriä.

Tässä tutkimuksessa paikka hahmotetaan olemukseltaan relatiivisena. Paikka on siinä sijait-
sevien verkostojen, yhteisöjen ja muiden toimijoiden muodostama moninainen, monikerrok-
sinen ja monimutkainen vyyhti, jossa vaikuttavat myös alueen maantiede ja historia, joka on 
muokannut toimintaedellytyksiä. Paikat, kuten kaupungit, eivät ole staattisia, vaan moninais-
ten verkostojen kautta ne tuotetaan vuorovaikutuksessa jatkuvasti uudelleen ja paikka voidaan 
relativistisesti nähdäkin mieluummin jatkuvasti muuttuvana prosessina kuin staattisena spa-
tiaalisena aluehierarkian osana. (Massey 1998, 153-156) Sen lisäksi, että verkostot muovaavat 
paikkaa, on kaikilla verkostoilla alu-eellinen muotonsa ja tilallinen sijaintinsa. Paikkaa ei voida-
kaan tarkastella vain siivuna ajassa, vaan paikka on verkko valtasuhteita, yhteistyösuhteita ja 
solidaarisuutta (Massey 1998, 264-265) 

Healey puolestaan kuvaa paikkaa, eli urbaania ympäristöä ei ainoastaan ”säiliönä”, jossa asiat 
tapahtuvat, vaan kompleksisena sekoituksena noodeja ja verkostoja, paikkoja ja virtoja, joilla 
on erilaisia yhteyksiä, aktiviteetteja ja arvoja, jotka muodostavat uusia synergioita. Paikassa 
vallitsee yhteisöllistä toimintaa muodollisilla toimintakentillä, jotka vaikuttavat alueella vallit-
seviin suhteisiin. Tämän takia paikkoja ei tulisikaan ajatella vain yksikköinä, joilla on tietty dy-
namiikka ja selkeät rajat. Ne ovat pikemminkin kompleksisia rakennelmia, jotka muototutuvat 
useiden eri toimijoiden yhtäaikaisten verkostojen kautta. (Healey 2007, 1-2)

Strategisen suunnittelun mahdollisuudet 
Paikan hahmottaminen relativistisena verkostojen tuottamana prosessina haastaa maankäy-
tön suunnittelun, mutta samalla se antaa alueelliselle kehittämiselle lisää vipuvartta. Perin-
teisessä aluesuunnittelussa on kaupungit nähty viime kädessä jakaantuneina erillisiksi koko-
naisuuksiksi, linkittyen pieniin keskittymiin ja muodostaen hierarkisesti tihentyvää rakennetta. 
Ajateltiin, että mitä lähempänä toisiaan eri tapahtumat sijaitsivat, sitä suurempi vaikutus niillä 
on toisiinsa. Kaupunkikeskusta oli alue, jolla nähtiin suuria synergioita ja periferia puolestaan 
alue, jossa vallitsi suurin eristäytyneisuus. Relativistisen maantieteen kautta tämä näkemys on 
kyseenalaistunut. Alueella vallitsevia verkostoja tarkastelemalla, nähdään paikoissa vallitseva 
dynaaminen kompleksisuus, joka muodostuu tietylle alueelle. Kaupunki voi olla tietyn verkos-
ton keskus, mutta periferiaa jollekin toiselle verkostolle. (Healey 2007, 8)
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Kaupunkialueiden hahmottaminen relativistisina kokonaisuuksina, juontaa juurensa liiken-
ne- radio- ja informaatioteknologian kehittymiseen 1800-luvulta lähtien. Kehittyvät liikenne-
järjestelmät, kuten esimerkiksi junaliikenne, ovat lyhentäneet maantieteellisiä etäisyyksiä ja 
vähitellen vapauttaneet sekä ihmisiä, mutta myös paikkoja maantieteellisen sijaintinsa mää-
räävyydestä. 1990-luvulta vauhtinsa saanut langattoman teknologian kehittyminen on omalta 
osaltaan mahdollistanut erilaisia ja uusia toimintaedellytyksia maantieteestä huolimatta. Tämä 
on luonut erityisesti 2000-luvulta lähtien kunnille ja kaupungeille uudenlaisen kilpailuympäris-
tön. Näennäisesti paikattomaksi muokatussa toimintaympäristössä kunta ja kaupunki toimii 
aina maantieteellisessä, tiukasti rajatussa paikassa. Toisaalta se, että kaupunki hahmottuu 
yhtenä globaalin verkoston osana, eli ”noodina”, luo kaupungille värikkään maalauspaletin 
alueen kehittämisen suhteen haastaen samalla perinteisen maankäytön suunnittelun sekä 
alueellisen hallinnan tavan.

Strateginen suunnittelu pyrkii tarjoamaan tavan hahmottaa edellä kuvattua moninaista ja hal-
litsematonta toimintakenttää. Strategisen suunnittelun kautta alueelle voidaan luoda sellaisia 
joustavia suunnittelurakenteita, struktuureita, joilla relativistisena hahmottuva toimintaym-
päristö voidaan ottaa haltuun. Healeyn mukaan strateginen ajattelu on syvästi poliittista, sen 
sulkiessa toisia näkökulmia pois ja tarkentuessa toisiin. Strateginen suunnittelu ei tarkoita sitä, 
että olisi olemassa strategia tai suunnitelma jota toteutetaan askel askeleelta, vaan se on tapa 
hahmottaa todellisuus ja siinä vallitseva dynamiikka toistensa kanssa jatkuvasti vuorovaikutuk-
sessa olevien tapahtumien, episodien ja mahdollisuuden kautta tietyllä alueella. Näkökulma 
tulee jatkuvasti tarkentaa niihin tekijöihin, jotka mahdollistavat yhdessä hyväksytyn kehitys-
suunnan. Uusien ideoiden mahdollisuuksia edetä hallintokulttuurissa, jossa päätökset legiti-
moidaan, tulee arvioida jatkuvasti. (Healey 2007, 30)

Strategiset valinnat vaikuttavat kaupunkilaisten arkeen, niihin tapoihin, joilla he kaupunkia 
käyttävät, omaisuuden määrittymiseen ja siihen, millaista liiketaloudellista kapasiteettia 
alueelle syntyy. Strategia määrittelee alueiden ja ympäristöjen arvoja, jonka takia strategi-
an muotoilussa tuleekin jatkuvasti pohtia toimien ja valintojen legitimiteettiä. Healey kuvaa 
strategiaa sosiaaliseksi konstruktioksi, jotka syntyvät yhteisöllisen oppimisen kautta samaan 
tapaan kuin politiikan muotoilun prosessit. Strategia syntyy muodollisten proseduurien kautta. 
Strategian tavoite on aina polkuriippuvuuden, vaikutusvallan, diskurssien muutoksen ja politii-
kan uudelleen muotoilun tulosta (Healey 2007, 171-182).

Strategia kehystää suuntaviivoja ja luo diskursseja mutta nämä puhuntatavat ja kehykset eivät 
ole staattisia, vaan niitä muotoillaan arkikäytännöissä jatkuvasti. Tämä kehitys institutionalisoi 
diskursseja olemassa olevaan hallinnolliseen järjestelmään, kun diskurssit ja kehykset etenevät 

rutiineihin ja toimintatapoihin, joilla esimerkiksi maankäytön suunnittelun arvovalintoja teh-
dään. (Healey 2007, 183-184)

Healey kuvaa strategioita emergenteiksi sosiaalisiksi tuotoksiksi monimutkaisessa kontekstis-
sa.  Strategiat ovat valitsevia rakennelmia, joilla pyritään ”tekemään järkeä”, ymmärtämään ja 
hallitsemaan kokonaisuutta. Urbaanissa kontekstissa esiintyvät strategiat ovat monimutkaisia 
sosiaalisia rakennelmia, jotka ovat institutionaalisesti sulautuneita ja muuntautuvia. Strate-
gian kautta voidaan vaikuttaa resurssivirtoihin, rakentaa sääntelynormeja, inspiroida uusiin 
innovaatioihin ja vaikuttaa urbaaniin dynamiikkaan. Strategiset prosessit luovat ymmärrystä 
ja muotoilevat uudelleen arvoja, jotka palautuvat verkostoihin ja luovat uusia toimintatapoja. 
Strategian muotoilu on dynaamista, sosiaalisia rakenteita muokkaavaa ja kompleksisen tilan-
teen järjestämistä. (Healey 2007, 185-186)

Suunnitteluteoriat 
Suunnitteluteoriat, kuten muutkin yhteiskuntateoriat tai ihanteet, ovat aina suhteessa niihin 
tieteellisiin lähtökohtiin ympäröivästä maailmasta, kuin kullakin hetkellä on vallalla.  Yhteiskun-
tateoriat tai suunnitteluteoriat eivät ole siis muusta yhteiskunnasta irrallisia seikkoja, vaikka ne 
teoreettisina näkemyksinä nousevatkin arkisen kuvaston ulkopuolelle ja näyttäytyvät sinänsä 
erillisinä. Teoriat ovat vallalla olevan yhteiskunnan ilmentymiä ja kuvaavat olemassa olevaa ti-
lannetta valikoidusta näkökulmasta sisältäen arvotuksia. Näkökulman valikoituminen on arvo-
kysymys ja politiikkaa jo sinänsä. Kun jokin teoreettinen määritelmä saa hegemonian tiettynä 
aikana, voidaan sen kautta jälkikä-teen reflektoida kyseisen ajankohdan arvoja, ihmiskuvaa, 
tieteiden paradigmaa sekä demokratia-käsitystä. Siksi suunnitteluteorioita tuleekin tarkastella 
suhteessa siihen, mihin ajankuvaan ne määritellään.

Bäcklund ja Mäntysalo kuvaavat suunnittelukäsityksiä suhteessa demokratiakäsityksiin ja 
osallisuuden teemaan. He nimeävät toisen maailmansodan jälkeen käytössä olleita suunnit-
teluteorioita komprehensiivis-rationaaliseksi, inkrementalistiseksi, kommunikatiiviseksi sekä 
agonistiseksi. Näitä suunnitteluteorioita he peilaavat siihen, miten niiden piirissä voidaan huo-
mioida osallismielipiteet. 

Komprehensiivis-rationalistisen suunnitteluteorian voidaan ajatella olleen vallassa toisen maa-
ilmansodan jälkeen suomalaisessa kunnallishallinnossa ja se vaikuttaa päätöksenteossa edel-
leen. Suunnitteluteoria lähtee siitä olettamuksista, joka oli kyseiselle ajanjaksolle ominainen 
monilla eri elämänalueilla, että yhteiskunta on hallittavissa riittävillä tiedonkeruumenetelmillä. 
Samantapainen ajattelutapa leimasi mm. ihmismaantiedettä 1960-luvulla. Suunnittelun lähtö-
kohtana oli tiedolla hallittavan kokonaisuuden suunnittelu ja suunnittelulle asetetut tavoitteet 
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muotoutuivat tämän lähtökohdan perusteella. Suunnittelun tueksi ajateltiin pystyttävän kerää-
mään kattava tietopohja. Tavoitteenasettelu oli selkeä ja tarkoituksenmukaiset suunnittelurat-
kaisut olivat löydettävissä, eikä tavoitteiden saavuttamisesta ollut epätietoisuutta. Esimerkiksi 
Raahessa tämä näkyi Rautaruukin perustettua terästehtaansa kaupungin kupeeseen suunnit-
telunäkemyksenä, että uusille kaupunkilaisille oli tuotettava tietty määrä tietynlaisia palveluja. 
Komprehensiivis-rationalistisen suunnittelun kautta yhteiskuntaa voitiin ”hallita viileästi ja jär-
kiperäisesti.” Suunnitteluteoria loi kunnallishallintoon selkeän roolijaon luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden välille, jossa politiikan tehtävä oli tuottaa suunnittelulle arvopohja ja tavoi-
tehierarkia, jota viranhaltijat toteuttivat, eikä esimerkiksi asukkaiden tiedolla tai mielipiteillä 
ollut sijaa suunnitteluprosessissa (Bäcklund & Mäntysalo 2009, 20). 

Bäcklund ja Mäntysalo kuvaavat asetelmaa kunnallishallinnossa hierarkiseksi, jossa esimiehen 
käskyjä noudatettiin toimintaa ohjaavien muotoseikkojen mukaan. Tietäminen ja arvottami-
nen nähtiin toisistaan erillisinä. Suunnittelija nojautui tieteellisesti perusteltuihin faktoihin, 
auktoriteetteihin ja oikeudellisiin velvoitteisiin. Bäcklund ja Mäntysalo toteavat tämänkaltai-
sen lähtökohdan olevan edelleen vahvasti läsnä suomalaisessa päätöksenteossa, kuten siinä 
ajattelutavassa, että asukkaat esittävät ”mielipiteitä” ja asiantuntijat ”tietoa”. Tämä muokkasi 
asukkaasta suunnittelunkohteen, jolla ei ollut roolia suunnitteluprosessissa. (Bäcklund & Män-
tysalo 2009, 20-21)

Inkrementalistinen suunnitteluteoria sai teoreettisen pohjansa 1959 komprehensiivis-rationa-
listisen suunnitteluteorian kritiikistä. Suomalaisessa kunnallishanllinnossa suunnitteluteoria oli 
ajankohtainen 1970-luvun loppupuolelta lähtien, kun kaupungistuminen hidastui ja ylimitoi-
tetut suunnitelmat jäivät toteutumatta. Kantavana ajatuksena komprehensiivis-rationalisisen 
suunnittelu-teorian kritiikissä oli näkemys rajoittuneesta rationaalisuudesta. Rajoittuneen 
rationaalisuuden teema nousi esille paitsi suunnitteluteorioihin liittyen, myös kansantalouden 
tieteenalalla. Yksilöiden huomattiin tekevän päätöksiä muista lähtökohdista, kuin suurimman 
maksimaalisen hyödyn näkökulmasta, mikä luonnollisesti muutti siihenastisia näkemyksiä ta-
loudellisista lainalaisuuksista, kuten kysynnän ja tarjonnan laista. Inkrementaalinen suunnitte-
luteoria kiinnitti huomion siihen, että julkishallinnon suunnittelijoilla ei ole aikaa eikä resurs-
seja hankkia kaikkea sitä tietoa, joka suunnittelun pohjaksi tarvitaan. (Bäcklund & Mäntysalo 
2009, 21)

Näkemys on perusteltu, mutta se lähtee niin ikään siitä oletuksesta, että suunnittelualueesta 
on olemassa riittävästi mitattavissa ja selvitettävissä olevaa tietoa parhaan suunnitteluratkai-
sun aikaansaamiseksi. Ongelma nähtiin ainoastaan siinä, että tuon tiedon hankkimiseksi ei 
ollut riittäviä resursseja. Inkrementaalinen suunnitteluteoria ottaa kantaa myös lähtökohtai-

seen olettamukseen tiedon objektiivisuudesta, johon vastauksena nähtiin tietopohjan laajen-
taminen uusilla intressiryhmillä. Ratkaisuna nähtiin se, että tulisi keskittyä lyhyen tähtäimen 
suunnitteluun. Suunnitelmilla muodostettaisiin uusia ”inkrementtejä”, pienin askelin etenevää 
suunnittelua, jossa opittaisiin suunnittelun tuottamista kokemuksista. Uutta tietoa tulisi hank-
kia sellaisista kysymyksistä, joista ei ole olemassa aiempaa tietoa.  (Bäcklund & Mäntysalo 
2009, 21-22)

Inkrementalistinen suunnitteluteoria ei sekään yrityksistään huolimatta kyennyt arvovapaa-
seen ja kaikkien osapuolten tasa-arvoiseen neuvottelutilanteeseen joka johtaisi parhaaseen 
mahdolliseen suunnittelutulokseen, vaan sitä kritisoitiin korporatismista. Inkrementalistinen 
suunnittelu suosi sellaisia ryhmittymiä, jotka olivat hyvin järjestäytyneitä ja vaikutusvaltaisia. 
Nähtiin, että inkrementalistisen suunnittelupäätökset heijastavat sellaisten ryhmien arvoja, 
jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa ja että inkrementalismissa ei pyritä dialogiin ja yhteisym-
märrykseen vaan ”pintapuoliseen tinkimiseen” ja ”kaupankäyntiin”.  (Bäcklund & Mäntysalo 
2009, 22)

Inkrementalistisen suunnitteluteorian perusta on nopeasti oikeisto-vasemmisto -akselilla 
politikoituvasta yhteiskunnasta, jossa pyritään valvomaan omien ryhmittymien etuja omista 
näkemyksistä kiinnipitäen, vastapuolen argumentaation kyseenalaistaen ja omien näkemysten 
tietopohjan legitimointi ennemminkin kuin oppimaan toisilta vuorovaikutuksessa. (Bäcklund 
& Mäntysalo 2009, 22). Yhdyskuntasuunnittelun arvopohja lepäsi inkrementalismin kautta 
puolue- ja talouspolitiikan arvoissa.
 
Kommunikatiivisen suunnittelun teoria jatkoi siitä osallisuuden käsityksestä, mihin inkremen-
talistinen jäi laajentaessaan osallisuuden teemaa. Inkrementalismin kautta ei ollut pystytty löy-
tämään asukkaan roolia suunnittelussa, vaan se toteutui kunnallispolitiikan kautta puolue- ja 
talouspoliittisesti värittyen. Inkrementalismi kuitenkin avasi oven intressipohjan laajentamisel-
le, ja vuonna 1999 voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa osallisten vuorovaikutuk-
sen teema onkin kirjattu vahvasti lain sisältöön. (MRL 1999, 6§; 7§; 62§; 63§; 65§; 66§) 

Inkrementalistinen suunnittelu oli lähtenyt ratkaisemaan tiedon kattavuuden ongelmaa, mutta 
suunnittelun arvopohjaa, eli suunnitteluun vaikuttavia poliittisia valintoja sen kautta ei pys-
tytty valottamaan. Suunnitteluperusteet syntyvät paitsi olemassaolevan faktuaalisen tiedon 
kautta, mutta myös sen kautta, minkä yhteiskunnallisen arvokartaston pohjalta suunnittelua 
tehdään. Saksalaista filosofia Jürgen Habermasia mukaillen, inkrementalistinen päätöksenteko 
ja suunnittelu operoi systeemin kentällä, jossa vuorovaikutusta ohjaavat raha ja valta, eikä sen 
inkrementalistisessa näkemyksessä oltu pystytty aitoon, elämysmaailman vuorovaikutukseen, 
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jossa ihmiset vapaassa kommunikoinnin tilassa uusintavat sosiaalisia suhteitaan ja tavoittele-
vat yhteisymmärrystä. (Bäcklund & Mäntysalo 2009, 23) 

Tätä peiliä vasten syntyi kommunikatiivinen suunnitteluteoria, joka Bäcklundin ja Mäntysalon 
mukaan on ollut kiistanalainen jo alussa. Kommunikatiivinen suunnitteluteoria pohjautuu 
kommunikatiiviseen rationalisuuteen, joka olisi ”painostuksesta vapaa puhetilanne”, jossa ar-
gumentin sisältö olisi ratkaiseva, ei auktoriteetti tai taloudelliset resurssit. Kyse on ihannetilan-
teesta, jota on mahdoton saavuttaa muuten kuin ilman totaalista vallan aspektin poissaoloa. 
Tämä tekee näkemyksestä ideaalin, joka ei ole toteutettavissa rajallisten resurssien vallitessa.  
Idealistisuudestaan huolimatta kommunikatiivisen suunnitteluteorian anti on sen pyrkimys 
tuoda myös asukkaat tasavertaisiksi keskustelukumppaneiksi suunnitteluprosessiin poliitikko-
jen sekä viranhatijoiden rinnalle. Voidaan kuitenkin pohtia, kuinka aitoa vuorovaikutus lopul-
takaan voi olla, sillä: 

”Demokratian toteutumisen näkökulmasta on eri asia määritellä kriteereitä tietyn ongelman 
ratkaisemiselle kuin päästä määrittelemään sitä, millaisia ongelmia yhteiskunnassa yleensäkin 
on.” (Bäcklund & Mäntysalo 2009, 24)

Rajanveto viranomaisen ja asukkaan toimivallan välillä on kirjattu myös maankäyttö- ja raken-
nuslakiin. (MRL 1999, 62§; 65§, 66§)

Joten vaikka kommunikatiivinen suunnitteluteoria luokin näköalan siihen teoreettiseen ideaa-
liin, että myös asukkaat osallistuvat tasa-arvoisina edustajina suunnitteluun liittyvään vuorovai-
kutukseen, niin suunnittelu on aina seurausta olemassaolevasta tilanteesta ja siinä arvomaa-
ilmassa hahmotetusta ongelmasta. Suunnitteluun liittyvä vuorovaikutus ei täydellisestikään 
toteutuessaan avaa osallisille mahdollisuutta ottaa kantaa suunnitelman tarpeellisuuteen tai 
siihen, onko arvomaailma suunnittelun käynnistämisen taustalla jaettu osallisten, suunnitte-
lijoiden ja päättäjien kesken. Tällainen konflikti kiteytyy usein tuulivoimakeskustelussa, jossa 
osalliset pyrkivät estämään tuulivoimahank-keen suunnittelun tietopohjaa kritisoiden, vaikka 
kyse on tuulivoimaloiden sijoittamisen periaatteista.

Suunnitteluteoria ei huomioi sitä, että kuntalaisia ei voida ”pakottaa” osallistumaan. Osallistu-
minen suunnitteluprosessiin on vapaaehtoista. Osallistumatta jättäminen ei poista erimielisyy-
den oikeutusta suhteessa kaavaratkaisuun. Muodollisen osallisuuden turvaaminen (kirjalliset 
mielipiteet ja muistutukset) maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla on välttämä-
töntä, jotta osallisen oikeusturva varmistetaan. Epämuodollisten osallistamisen keinojen mer-
kitys on kaavanlaatijan ja osallisen vuorovaikutussuhteen parantamisessa. 

Agonistinen suunnitteluteoria perustuu näkemykseen ”todellisuuksien moninaisuudesta”. Nä-
kemyksen lähtökohtana on, että kommunikatiivinen rationalismi on mahdoton. Ei ole olemassa 
sellaista puhetilaa, jossa kaikki ääntä käyttävät jäsenet mieltäisivät maailman samojen periaat-
teiden ja lainalaisuuksien mukaan. (Bäcklund & Mäntysalo 2009, 24)

Näkemyksessä korostuu se, ketkä kulloinkin muodostuvat vahvimmiksi osallisiksi, eli mitkä 
ovat ne näkemykset, joiden maailmojen kautta todellisuudet suunnitteluprosessissa muodos-
tuvat. Käytännössä maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee sen, miten osallisuus julkiseen 
kaavaprosessiin muodostuu. Se todellisuusmaailma, jossa suunnitteluprosessia tehdään, voi 
syntyä ja usein syntyykin muodollisen osallisuuden tahojen ulkopuolelta, kuten taloudellinen 
tai ekologinen suunnitteluparadigma. Suunnitteluprosessin tulisi tukea erilaisten todellisuuk-
sien kohtaamista ja yhteisen merkitysjärjestelmän rakentamista, johon luovat Bäcklundin ja 
Mäntysalon mukaan kitkaa suomalaisten suunnittelukäytäntöjen byrokraattiset prosessit, 
jotka ovat viime kädessä luotu demokraattiseen päätöksentekoon oikeudenmukaisuuden ja 
läpinäkyvyyden turvaamiseksi. 

Bäcklundin ja Mäntysalon mukaan myös juridisessa päätöksentekoprosessissa voidaan saavut-
taa tietoisuus siitä, keiden elämismaailmaa mikäkin päätösesitys tukee tai ei tue, mutta tämä 
edellyttää sitä, että kyseiset kokemusmaailmat ovat näkyvänä päätöksenteossa. Agonistisessa 
suunnitteluteoriassa onkin olennaista se, missä vaiheessa poliittis-hallinnollisissa prosesseissa 
erilaiset kokemusmaailmat on tarkoituksenmukaista tehdä näkyväksi. Kokemusmaailmojen 
vaikutus suunnitteluratkaisuihin alkaa jo ennen maankäytön suunnittelua ohjaavaa lainsää-
däntöä. (Bäcklund & Mäntysalo 2009, 25-26)

Paloheimo kuvaa politiikkaa sellaisena ihmisten välisenä vuorovaikutuksena, jossa esiin nou-
sevia ongelmia käsitellään omia tavoitteita edistäen erilaisin vallankäytön keinoin. (Palohei-
mo 1997, 48) Demokratia on hallintatapa, jolla kaikissa vuorovaikutustilanteissa vallitsevaan 
politiikkaan luodaan toimintalogiikka. Demokratian toimintalogiikka on Suomessa taata tasa-
vertainen vaikutusmahdollisuus läpinäkyvin hallinnollisin menetelmin. Tämän takaamiseksi 
demokratiassa vaikuttaa vahvasti byrokraattinen hallintotapa. 

Maankäytön suunnittelun luonne
Maankäytön suunnittelua kuvataan usein kompleksisena ja ristiriitaisena suunnittelun kent-
tänä. Yhtäältä suunnittelua ohjaa Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki, johon on kirjattu 
maankäytön suunnittelun legitiimi prosessi, eli kaavoitusprosessi maakunta-, yleis- ja asema-
kaavatasoilla, viranomais- ja kansalaisvuorovaikutus turvaten. Toisaalta maankäytön suunnit-
telua ohjaa alueellinen politiikka ja kaupunkikehittäminen. Maankäytön suunnitelma syntyy 
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monitahoisen vaikutusketjun tuloksena. Lopputulokseen vaikuttavat käytettävissä oleva tieto 
ja sen luonne sekä syy- ja seuraussuhteiden epäselvyys. Lisäksi kaavoitusprosessi on poliittinen 
interventio joka kohdistuu tiettyyn alueeseen. Kaavoitus on kiinteä osa kunnallispolitiikkaa. 
Maankäytön suunnittelu on se työkalu, jolla toiminnot sijoitetaan maantieteelliseen lokaa-
tioon. Sekä paikalliset että ylikansalliset verkostot vaikuttavat usein urbaaneissa suunnittelu-
kohteissa. Lisäksi kaavoitus viime kädessä määrittää kiinteistön nimellisen arvon, mikä tarkoit-
taa sitä, että kaavoituksella voidaan vaikuttaa yksilön kiinteän omaisuuden arvoon.

Kuntien ja kaupunkien toimintaympäristön muutosta kuvataan 2000-luvulla itsensä läpilyönei-
den trendien, kuten maapalloistumisen eli globaaliuden, verkostojen, luovuuden, resilienssin, 
tai digitalisaation kautta, mikä tuo lisänsä maankäytön jo alunperin monitahoiseen suunnit-
teluympäristöön. Globaalius on muuttunut paikallisella tasolla läsnäolevaksi todellisuudeksi 
uusien informaatiokanavien kautta. Tämä on asettanut kunnille uudenlaiset aluetaloudelliset 
haasteet. Kunta on lähtökohtaisesti ja selkeästi maantieteellinen kokonaisuus. Kunnan ja rela-
tivistisen maailman kuvan välillä on selkeä ristiriita. Kuinka maantieteellisesti ”kiveen kiinnitty-
nyt” yksikkö voi reagoida globaaleihin ilmiöihin kuten talouteen, ympäristöongelmiin ja pystyy 
synnyttämään innovaatioita, joita ilmiöt janoavat? 

Alueiden kehittämisen näkökulmasta oman haasteensa työhön tuo edellä kuvatun globaalin 
kontekstin sekä demokraattisen päätöksenteon eriävät aikasyklit. Kuntakoneisto on rakentu-
nut luomaan läpinäkyvää hallintoa, jossa kaikkien osallisten vaikutusmahdollisuudet taataan. 
Päätöksentekoprosessit kestävät usein pitkään, maankäytön suunnittelussa asemakaavapro-
sessin keston realistinen aikatavoite on noin kaksi vuotta, jonka jälkeen rakentaminen voi 
alkaa. Toisaalta kuntasektorilla päätökset muotoutuvat kohtuullisen pysyviksi ja pitkäaikaista 
toimintaa mahdollistaviksi. Yleensä rakennetun ympäristön elinkaareksi oletetaan 30 vuotta. 
Päätöksenteko ja sen luomat toimintamahdollisuudet eivät pysty vastaamaan globaalin järjes-
telmän synnyttämään aluetaloudelliseen kilpailutilanteeseen. Kuntatasolla ongelma kiteytyy, 
sillä se on taso, jolla toimet pyritään konkretisoimaan. Maankäytön suunnittelussa tämä tar-
koittaa esimerkiksi sitä, että kunta sitoutuu tarjoamaan vuokrasopimuksella teollisuushallin 
rakentamisen ja käytön keskisuurelle yritykselle. Yrityksissä pystytään harvoin takaamaan tai 
edes tarkastelemaan toimintamahdollisuuksia 30 vuoden päähän, mikä luo ristiriidan raken-
nushankkeen, yrityksen tavoitteiden ja kunnan tavoitteiden välille. 

Nykyisenkaltaisen kompleksisen toimintaympäristön ohjaamiseksi on noussut strategisuus. 
Strategisella suunnittelulla tavoitellaan aktiivisemman toiminnan ominaisuuksia, jossa tilan-
teita ajetaan eteenpäin ja mahdollisuuksia etsitään. Suunnittelun suhde strategisuuteen on, 
että sen kautta organisaatio valmistautuu tulevaisuuteen luoden perustaa muutoksille ja muu-

tosten johtamiselle. Suunnittelun avulla estetään ajelehtivuus ja tempoilevuus. Strategiat ovat 
osaltaan suunnittelua. (Kinnunen 2001, 86)

Kinnunen näkee perinteisen yhteiskuntasuunnittelun nykyisenkaltaisessa toimintaympäristös-
sä mahdottomaksi. Muutokseen varautuminen edellyttää dynaamista, joustavaa ja tulevaisuu-
den vaihtoehtoja allokoivaa suunnittelua. Toimintaympäristöä tulee jatkuvasti analysoida ja 
tuottaa tilanteeseen liittyvää informaatiota. Tässä auttaa vuorovaikutteisuuden lisääminen, so-
pimuskäytäntöjen joustavoittaminen sekä yhteistoiminnallisuus. Nopeiden muutosten toimin-
taympäristö vaatii suunnittelulta strategista otetta, jonka avulla toimijat kykenevät tekemään  
olennaisia linjauksia ja löytämään niihin jatkuvuuksia. (Kinnunen 2001, 27-29)

Maankäytön suunnittelu systeeminä
Federico Savini, Stan Majoor sekä Willem Salet ovat lähteneet tarkastelemaan edellä ku-
vattua maankäytön suunnittelun monitahoista ja vaikeasti haltuunotettavaa kokonaisuutta 
systeemitasolla. Kun maankäytön suunnittelun muutoksia tarkastellaan systeemitasolla ana-
lysoiden, voidaan löytää maankäytön suunnittelun monitahoisesta toimintaympäristöstä kol-
me ydinongelmaa  jotka liittyvät (1) interventioihin, (2) sääntelyyn sekä (3) investointeihin. 
Interventio-ongelma hahmottaa suunnittelun väliintulon ongelmaa aika-tila -avaruudessa. Se 
konkretisoituu avoimien ja suljettujen maankäytön kehittämisstrategioiden kautta. Sääntelyn 
ongelma muodostuu, kun materiaalisia ja prosessuaalisia normeja määritellään. Luodaanko 
yleisiä, abstrakteja periaatteita normittamaan toimintaa, vai tiukkoja tapauskohtaisia toimin-
tatapoja? Investointien ongelma hahmottuu riskin ja tuoton suhteeseen. Kysyntäohjautuvan 
tai tarjontaohjautuvan kehittämisen pääsuunnan ratkaisee riskin ja tuotto-odotusten suhde. 
(Savini & Salet 2017, 3-4)

Kun maankäytön suunnittelun hahmottaa edellä esitetyn kaltaiseksi systeemiksi, se voidaan 
nähdä kokonaisuutena, jonka tehokkuuteen vaikuttaa oleellisesti se, miten voidaan synnyttää 
toivotut kehityspolut tietyssä paikassa. Tämä helpottaa suuntaamaan avainresurssit kehitys-
agendojen vahvistamiseksi. Maankäytön suunnittelun käytännöt ja toimintatavat joilla suun-
nitteluympäristön paradokseja pyritään ratkaisemaan ovat aina konteksti- ja aikakohtaisia. 
(Savini, Majoor & Salet 2017, 8-11)

Tutkimuksessa on tapaustutkimusten kautta osoitettu, että maankäytön suunnittelussa vai-
kuttaa kolme poliittista päävirtaa, joiden välillä kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan ja to-
teutetaan. Ensinnäkin tarvitaan kapasiteettia synnyttää maantieteellisesti rajattuja alueita, 
joilla interventioita toteutetaan. Toisekseen tarvitaan kapasiteettiä hallita ”pelisääntöjä”, joilla 
poliittinen tahto voidaan toimeenpanna (sääntely) sekä lisäksi kapasiteettia pystyä kohdenta-
maan taloudelliset resurssit niin, että haluttu lopputulos saavutetaan (investoinnit).
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Maankäytön suunnittelu on käytäntö, jolla paikalliset, lakisääteiset ja taloudelliset resurssit 
organisoidaan ajassa ja tilassa. Edellä esitettyjen kolmen ulottuvuuden puitteissa on liikkuma-
varaa luovuuden ja kokeilujen suhteen.  Maankäytön suunnittelun kautta voidaan vaikuttaa 
esimerkiksi alueellisten tavoitteiden luomisessa ja hahmottelemisessa. Toisaalta myös sään-
telyn poliittisia vaatimuksia voidaan muotoilla. Nämä synnyttävät ja muokkaavat alueellisen 
kehityspolitiikan kehyksiä. Lisäksi vaikutusmahdollisuuksia on julkisten ja yksityisten resurssien 
kohdentamisen intensiteetissä eri alueilla. (Savini, Majoor & Salet 2017, 12)

Interventio-ongelman luonne
Intervention ongelman jännite syntyy tietyssä paikassa tiettynä aikana syntyvän hallinnan ja 
oma-alotteisuuden dualismista. Näkokulma on ajankohtainen, sillä odotukset kaupunkike-
hittämistä kohtaan ovat kasvaneet, kun sen avulla pyritään luomaan globaalissa toimintaym-
päristössä vetovoimaista rakennetta. Kaupunkiympäristöä halutaan siis luotsata toivottuun 
suuntaan, mutta toisaalta ongelmana on ”räätälöinnin” vaatimus. Tämä tarkoittaa sitä, että 
alueen kehittäminen pitäisi pystyä muotoilemaan tulevien ja nykyisten asukkaiden mieleiseksi 
ja heidän tarpeitaan parhaiten palvelevaksi.

Yksittäisten interventioiden mahdollisuusavaruudet muotoutuvat ajassa ja tilassa.  Mahdolli-
suusavaruudet muodostavat rajoitteet ja toiminta-alueen interventioille. Mahdollisuusavaruus 
ilmentää kullakin hetkellä voimakkainta suuntaa sulkien vaihtoehtoisia tulkintoja ulkopuolelle, 
mikäli sitä ei pyritä tietoisesti ohjaamaan. Koska maankäytön suunnittelu sisältää aina näkö-
kulman siitä, että nykyistä tilannetta kehitetään toivottuun suuntaan, ei kommunikatiivinen ja 
osallistava näkökulma voi olla aina toimintaa ohjaava lähtökohta, vaan interventio-ongelman 
ratkaisumahdollisuudet löytyvät kaupunkikehittämisen oikea-aikaisuuden kautta. (Savini, Ma-
joor & Salet 2017, 12-15)

Sääntelyongelman luonne
Maankäytön suunnittelua rajoittavat usein yksityiskohtaiset normit ja ohjeet, joilla pyritään 
tuottamaan tietynlaista toimintaa tietynlaisen tuloksen aikaansaamiseksi. Yleiset normit kes-
kittyvät laajoihin periaatteisiin ja sääntöihin, toisaalta usein konkreettisten maankäytön sään-
telyiden tavoitteena on ohjata ominaisuuksia ja resursseja niin, että ne tuottavat tietynlaisen 
lopputuloksen oikeaan aikaan tietyssä paikassa. (Savini, Majoor & Salet 2017, 16)

Suunnittelukäytännöt ovat muotoutumassa avoimempaan suuntaan strategisten suunnitel-
mien, visioiden ja rakennekarttojen myötä. Näiden työkalujen avulla paikalliseen maankäytön 
suunnitteluun on haettu joustavampia ja osallistavampia keinoja. Tarkoitus on ollut myös 
saavuttaa tehokkaampia poliittishallinnollisia prosesseja. Käytännössä näin ei välttämättä ole 

käynyt, eikä niillä ole pystytty tehokkaasti avaamaan maankäytön suunnittelun prosesseja. 
Sääntelyn ongelma kiteytyy maankäytön suunnitteluun, jossa lakisääteisellä prosessilla pyri-
tään saavuttamaan toivottu lopputulos ja toisaalta synnyttämään alueelle innovaatioita, joita 
ei ole suunniteltu. Sääntelyn ongelman jännite syntyy vallitsevien arvojen suojelemisen ja toi-
saalta innovatiivisten ratkaisujen ja ruohonjuuritason ideoiden toteuttamisen välillä. (Savini, 
Majoor & Salet 2017, 17)

Investointiongelman luonne
Tarjontaohjautuva kehittäminen perustuu maan arvon kasvattamiseen maankäytön suunnitte-
lulla. Vaikeus ennakoida kysyntää urbaaneilla alueilla on johtanut siihen, että suunnittelun vai-
kutusta urbaanien alueiden tuottamisessa on jouduttu arvioimaan uudestaan ja vuonna 2008 
alkanut taloudellinen taantuma on kyseenalaistanut tarjontalähtöisen kaupunkikehittämisen. 
Taloudellisten toimintamahdollisuuksien epävarmuus on heikentänyt ennustettavuutta, joihin 
kiinteistöjen arvon jalostus on perustunut. Vastakkaisena toimintatapana tarjontaohjautu-
neelle kehittämiselle voidaan nähdä perinteisempi asuntotuotantoon ja hyvinvointiin liittyvä, 
kysyntäohjautunut tapa kehittää kaupunkialueita. (Savini, Majoor & Salet 2017, 18-19)

Investointiongelman jännitteisyys syntyy tarjonta- ja kysyntäohjautuvan kehittämislogiikan ris-
ki- ja tuotto-odotuksista. Tarjontaohjautunut kehittäminen on perustunut määrälliseen, lineaa-
riseen kehittämiseen, jossa riskin mahdollisuus on minimoitu. Kyseisenkaltainen kehittäminen 
on mahdollista niin kauan, kuin se tuottaa matalaa riskitasoa sekä julkiselle että yksityiselle 
toimijalle. Kysyntäohjautuva kehittäminen on vähemmän riippuvainen taloudellisista riski- ja 
tuotto-odotuksista. Se perustuu sen sijaan urbaanien tilojen arvon nostamiseen epämateri-
aalisessa mielessä. Investointien ongelma kiteytyy siihen, että puhtaasti tarjontaohjautuva lä-
hestymistapa pyrkii saavuttamaan enemmän kysyntäohjautuvuuden ominaispiirteitä vähentä-
mättä kuitenkaan kehittäjien ja investoijien mahdollisuuksia. (Savini, Majoor & Salet 2017, 20)

Vaikka edellä hahmotellut intervention, sääntelyn ja investointien ongelmat ja niiden vastak-
kainasettelu ei aina näyttäytyisikään käytännön suunnittelutilanteessa, ne ovat silti olemassa. 
Voi olla, että suunnittelutilanteessa esillä on vain yksi puoli ongelmaa, mutta kokonaisuuden 
hahmottamisen kannalta on oleellista tiedostaa myös latentti ominaisuus. Vastakkainen näkö-
kulma tulee usein näkyviin suunnittelun myöhäisemmässä vaiheessa, esimerkiksi silloin, kun 
aluesuunnitelman luonnos on nähtävissä. (Salet, 2017, 219)
Samalla kun suunnittelijalta vaaditaan alueellista, ajallista, sääntelyllistä ja taloudellista kont-
rollia, suunnittelijan tulisi olla joustavampi kohdatessaan intervention, sääntelyn ja investoin-
tien ongelmia. Kuinka käyttää lakisääteistä valtaa ja sallia vapaus suunnittelussa? Madanipour 
kiteyttää kysymyksen läntiseen liberaalistiseen demokratiaan: yksilöiden tulisi olla vapaita 
toimimaan yhdessä yhteisten päämäärien eteen. (Madanipour 2017, 231-232)
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Strateginen maankäytön suunnittelu
Kinnunen kuvailee väitöskirjassaan maankäytön suunnittelun konkreettista toimintaa, jonka 
hän näkee käsittävän nykytilan selvityksen, ennusteen laatimisen, tavoitteiden asettamisen ja 
toimintavaihtoehtojen etsimisen tavoitteiden saavuttamiselle. Suunnittelu rakentuu vuoropu-
helulle, joka tähtää yhteisymmärrykseen ja sopimukseen yhteisistä toimenpiteistä ja strate-
gioista muutoksen johtamisessa eri intressiryhmien kesken. (Kinnunen 2001, 76)

Maankäyttö- ja rakennuslakiin kirjatussa kaavoitusprosessissa asetetaan suunnittelun alku-
vaiheessa kaavatyön tavoitteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa määritellään myös ne vuorovaikutuskäytännöt, joita kaavaprosessin 
edetessä tullaan tekemään sekä ne selvitykset, joita kaavaprosessissa tullaan laatimaan. Sekä 
vuorovaikutuskäytännöt että selvitysten taso tulee olla riittäviä suhteessa kaavalle asetettuihin 
tavoitteisiin. Kaavaprosessin lopputuloksena syntyy lainvoimainen asema- tai yleiskaava, joka 
määrittää alueen käytön maantieteellisesti rajatulla alueella. 

Suunnitteluprosessin Kinnunen kuvailee vaiheittaisena tapahtumasarjana, jossa päämäärä sel-
viää vähitellen prosessin edetessä. Kaavaprosessissa päämäärä asetetaan käytännössä jo suun-
nittelun alkuvaiheessa (OAS), suunnitteluprosessin aikana selviää se konkreettinen järjestely, 
jolla päämäärä on saavutettavissa. Kinnusen mukaan tapahtumasarjassa tehdään päätöksiä, 
jotka enemmän tai vähemmän nojaavat epävarmuuteen jossa myös päätösten ollessa perus-
teltuja, olisi olennaista hahmottaa, mitä ovia sulkeutuu eri vaihtoehtoja valitessa, eli tehtäessä 
päätöksiä etenemissuunnasta. (Kinnunen 2001, 85)

Ympäristökonflikteissa, kuten useat kaavasuunnitteluun liittyvät konfliktit on määriteltävissä, 
ei  Kinnusen mukaan yleensä ole kysymys strategian valinnasta tai suunnasta vaan strategi-
an puutteellisuudesta tai puutteesta. Ristiriitoihin ajaa tilanne, jossa poliittis-hallinnollinen 
koneisto ratkoo ongelmia yksittäisinä kysymyksinä näkemättä yhteyttä kokonaisvaltaiseen ke-
hittämiseen. Päätöksentekotilanne on useiden eri ongelmien muodostama kokonaisuus, eikä 
sitä helposti voi ottaa komprehensiivis-rationalistisesti haltuun, määritellä ja ratkaista. Käytän-
nössä yhden ongelman ratkaisu muuttaa muiden ongelmien lähtötilannetta, mikä muodos-
taa uusia ristiriitamahdollisuuksia. Komprehensiivis-rationalistiseen suunnitteluun perustuva 
faktoihin ja kvantitatiiviseen tietoon tottunut organisaatio on tehoton, kun pyritään ratkomaan 
ongelmia, joita ei pystytä helposti määrittelemään. Ongelmakeskeisen lähestymistavan sijaan 
on pyritty tavoitekeskeiseen lähestymistapaan, kuten enemmistöpäätöksellä hahmoteltuun 
tavoiteltavaan ja toivottavaan suunnitelmaan tulevasta. Edellä kuvatut ratkaisutavat ovat väis-
tymässä ja kokonaisuuksien hahmottamisessa on nähtävä yksittäisten ongelmien taakse. Yksit-
täiset päätökset, kuten esimerkiksi hankekaavat, eivät ohjaa kehitystä, joka toteutuu erilaisten 
ja eri mittakaavassa tehtävien ratkaisujen yhteisvaikutuksena. (Kinnunen 2001, 70-71) 

Koska kunta voi omilla päätöksillään vaikuttaa (globaaliin) toimintaympäristöönsä vain vähän, 
merkityksellisempää on taitavuus ja tietämys, jolla toimintaa suhteutetaan ja sopeutetaan 
laajempiin yhteyksiin. Toimintaympäristö tulisi ottaa strategisesti haltuun. Kun tilanne on epä-
varma, on ongelma tiedon puute, kun taas epäselvässä tilanteessa on ongelmana monitulkin-
taisuus. (Kinnunen 2001, 69; Bäcklund & Mäntysalo 2009, 22)

Willem Salet tarkastelee strategisten prosessien piirteitä suhteessa operatiivisiin poliittisiin 
prosesseihin. Strateginen suunnitelma on lähtökohtaisesti missiolauseke systeemitasolla, jon-
ka merkitystä ei tule aliarvioida. Strateginen suunnittelu luo neuvotteluasetelman ilmapiirin 
operatiiviselle tasolle poliittisessa ja sosiaalisessa prosessissa. Operatiivisella tasolla aika-paik-
ka-avaruus ja interventiot neuvotellaan suoraan kansalaisten ja organisaatioiden kesken. 
Operatiivisen ja strategisen tason ero on herkkä, sillä ne kytkeytyvät toisiinsa. Strategiset kun-
nianhimot menettävät vaikuttavuutensa ellei niillä ole kosketusta operatiiviselle tasolle ja päin-
vastoin. Intervention, sääntelyn ja investointien välillä onkin voimakas riippuvuus strategisella 
sekä operatiivisella tasolla. Operatiivisen tason muutosten tulee olla herkkiä strategisen tason 
viitekehykselle ja päinvastoin. Vaikka tasojen empiirinen pinta onkin eri, vaikuttavat valinnat 
toisella tasolla toisen tason kehittämiseen. (Salet 2017, 225-226)

Salet korostaa, että strateginen suunnittelu ei ole vain väline poliittiseen perusteluun tai työkalu 
toteuttaa poliittisia tarkoitusperiä tai ratkaista ongelmia, vaan sen merkitys on tuottaa toimin-
taa tukevaa sosiaalista ja taloudellista dynamiikkaa. Strategisen suunnittelun lähtökohtien tu-
lisi olla käynnissä olevien prosessien ja norminasettamisen reflektoinnissa ja kiihdyttämisessä. 
Salet näkee, että strategisen suunnittelun alku on paikallisen ja ylipaikallisen dynaamisuuden 
tunnustamisessa. Strategisen suunnittelun tulisi keskittyä teleograattisen ohjelmallisuuden 
sijasta sääntelyyn, normeihin ja toiminnan lähtökohtiin. Näin strategiset skenaariot ja suun-
nitelmat voisivat toimia inspiraation lähteenä eivätkä ainoastaan toiminnan työkaluna. (Salet 
2017, 227)

Strateginen suunnittelu auttaa toimijoita keskittymään merkityksellisiin seikkoihin ja näkökul-
miin. Strategiset kysymykset ja haasteet eivät ole ainoastaan tärkeitä yksittäisiä asioita, vaan 
niillä tulisi tarkoittaa laajempaa linjaamista ja päätöksenteon jatkuvuutta. Strategisuus on Kin-
nusen mukaan tulevaisuuteen suuntautuva, suunnittelun ja hallinnoinnin toisiinsa linkittävä 
ajattelutapa. Strategisuuden lisäksi hän korostaa kommunikatiivisuutta, jonka avulla voidaan 
luoda yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta. (Kin-
nunen 2001, 29-33)
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Suunnittelun keskeinen haaste nykyisenkaltaisessa toimintaympäristössä on suunnata katse 
hanke- ja tapauskohtaisista asiakokonaisuuksista laajempaan yhteiskunta- ja aluekehitysstrate-
giaan. Hanke- ja tapauskohtainen suunnittelu on ns. sokeiden voimien ohjaamaa suunnittelua, 
jossa suunnittelun logiikka palvelee pääasiassa kasvun suunnittelua. Tätä peiliä vasten strategi-
sen suunnittelun tarpeellisuus on perusteltua. (Kinnunen 2001, 83) 

”Mihin tämä Raahe kokonaisuutena menee? Nytkin on menty han-
kekaavasta hankekaavaan, mutta jonkunhan pitäisi kahtoa… meillä 
on paljon asioita, keskikaupungin kehittäminen ja isot asiat jotka 
on edessä, että miten ne ratkaistaan, jos kaavapuolella on kädet 
täynnä töitä?” (G)

Suomen tilanne tutkimuksen ajanjaksolla 

1950-luvulla suomalainen elinkeinoelämä oli murroksessa. Maa- ja metsätalouden koneistues-
sa tuotanto kasvoi, mutta työntekijöitä tarvittiin entistä vähemmän. Maa- ja metsätalouden 
merkitys työllistäjänä väheni erityisesti 1960-luvulla, mikä näkyi myös raahelaisessa arjessa. 
Ennen Rautaruukin perustamista pääasialliset työllistäjät Raahessa olivat maa- ja metsätalous 
sekä kalastus. 1950-luvulla palvelut nousivat Suomessa talouden johtavaksi sektoriksi tarjoten 
työpaikkoja maa- ja metsätalouden parista vapautuvalle työväestölle. Tämä sai aikaan suo-
malaisen kaupungistumisen, kun työväestö siirtyi palveluammatteihin kaupunkeihin. Samaan 
aikaan kansallisella tasolla käynnistettiin suuria teollistamisen projekteja. Rautaruukin perus-

Tutkimuksen konteksti

KUVA 1. Vesitorninakin palvellut Raahen tornitalo valmistui  vuonna 1958. Etualalla Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 
päärakennus.  (Raahen museon kuvakokoelmat) 



21

tamisen myötä Raaheen syntyi palveluelinkeinojen lisäksi merkittävä määrä myös teollisuuden 
työpaikkoja4.  

Vuonna 1950 kaupunkien ja kauppaloiden osuus suomalaisesta väestöstä oli noin 32 prosent-
tia nousten vuoteen 1970 mennessä 50 prosenttiin. Yhteiskunnan rakennemuutos oli kiivainta 
vuosina 1965-1970. Voidaan arvioida, että Suomi kaupungistui 25 vuodessa. Maaseutu ”tyh-
jeni” erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa ja menetti asukkaita suomalaisten kaupunkien lisäksi 
Ruotsiin. (Museovi-rasto 2018, Nevakivi 1996 b, 262; Nevakivi 1996 c, 272).

Museoviraston artikkelisarjassa ”Rakennettu hyvinvointi”, kuvataan sotien jälkeisen Suomen 
rakennuskannan kehittymiseen vaikuttavia yhteiskunnallisia teemoja, joista voimakkain oli 
hyvinvointiyhteiskunnan eetos. Taustalla kehityksessä oli kaupungistuminen ja sen kautta 
tulevat elämäntapojen muutokset. Samaan aikaan haluttiin suomalaista terveydenhuoltoa 
ja koulutusta uudistaa. Lähtökohta oli, että julkiset palvelut haluttiin ulottaa koko maahan ja 
kaikenikäisille, uusille asuinalueille toteutettiin päiväkoteja, kouluja, liikuntamahdollisuuksia ja 
terveyspalveluja. Rakentamisen määrä oli sotien jälkeen suuri, mihin vaikutti se, että väestö 
siirtyi kaupunkeihin, sota oli osittain tuhonnut rakennuksia ja väestömäärä kasvoi nopeasti. 
(Museovirasto 2018)

Raahen kehityksessä 1960-luvulta lähtien kiteytyy koko suomalaisen yhteiskunnan murros, 
teollistuminen ja kaupungistuminen pienoiskoossa. Raahelaista palvelurakennetta rakennet-
tiin haastatteluaineiston valossa kauniisti hyvinvointiaatteiden mukaan. Raahe kiskaistiin ker-
taheitolla valtakunnan ajankohtaisimpien kehittämistrendien toteutuspaikaksi. 

Maaseudulta kaupunkiin muuttavan väestön elämäntavat muuttuivat merkittävästi. Rautaruu-
kin perustamisen aikaan kuvatussa TV-ohjelmassa haastateltu nuori mies kertoo, että vaikeinta 
tehtaan työhön sopeutumisessa on ollut vuorotyö ja tarkat työajat, jotka eivät olleet aiemmin 
osa arkea maatalon pojalle. (Yle 2015, Museovirasto 2018) Usein myös asuntotyyppi muuttui 
yksittäistaloista kerrostaloasuntoon. Autoistumisen myötä rakennettiin uudenlaista liiken-
neinfrastruktuuria ja energiankäyttö lisääntyi. Kehityshankkeina valjastettiinkin Pohjois-Suo-
men jokia vesivoimalla. Myös valintamyymälöiden verkosto laajeni ja 1970-luvulta lähtien 
automarketit levisivät ympäri Suomen. (Museovirasto 2018)

Raaheen rakennettiin aluesairaala 1970-luvulla ympäröivien kuntien yhteishankkeena. Päi-
vähoidon merkitys Rautaruukin tehdastyöläisille oli suuri ja kaupunki otti vastuun sen järjes-

4. Kesällä 1963 Rautaruukin rakennustyömaalla työskenteli noin 500 rautaruukkilaista sekä satoja aliura-
koitsijoiden työntekijöitä. Tuotannon alkaessa vuonna 1964 Rautaruukin palkkalistoilla oli 1126 henkilöä, 
joista kolmasosa rakensi tehtaan seuraavaa vaihetta. (Ukkola 2004, 65)

tämisestä. Kouluja rakennettiin Saloisissa, Pattijoella ja Raahessa. Myös ammattikoulu lähti 
rakentumaan 1970-luvulla. Nämä ovat juuri niitä samoja palveluiden kehittämisen trendejä 
joilla hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin koko maassa. Kaupunkien kiihtyvä rakentaminen 
edellytti suunnittelun ohjaamista ja kehitettiin kaavajärjestelmä, jota uudistettiin 1990-luvulla.
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on jälleen käynnissä. (Museovirasto 2018)
Vuonna 1971 oli Suomessa huomattava lakkovuosi, mikä johtui siitä että osa ammattiliitoista 
ml. metalliliitto sanoutui irti tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta ajaen omia palkkavaatimuk-
siaan. Samana vuonna Suomeenkin levisi kansainvälinen lama, joka lisäsi taloudellisia vaikeuk-
sia, joita myös hintojen nousu ja työtaistelut olivat synnyttäneet omastakin takaa. Vuoden 
1974 öljykriisi vaikutti myös suomalaiseen kansantalouteen rajoittaen kasvun vuonna 1975 
yhteen prosenttiin. Tämä ei laskenut korkeaa inflaatiota ja työttömien määrä nousi yli 60 000. 
(Nevakivi 1996 c, 274; Nevakivi 1996 d, 287)

Poliittinen ja taloudellinen ilmapiiri

Kaupungistuminen ja teollistuminen vaikuttivat merkittävästi rakennettuun ympäristöön ja 
kaupunkilaisten arkeen, minkä lisäksi ne horjuttivat perinteistä poliittista ilmapiiriä. Suomi 
oli ottanut ensiaskeleensa määrätietoisen teollistamisen kengissä sotakorvausten myötä, jot-
ka ajoivat yhteiskunnan edelleen kiihtyvään teollistumiseen myös korvausten suorittamisen 
jälkeen. Teollistuminen muutti maaseutuvaltaisen väestön poliittista ideologiaa. Raahessakin 
ammattiyhdistys liike teki aktiivista poliittista työtä ja perinteinen keskustalainen arvopohja 
kallistui vasemmalle, mikä näkyy tutkimushaastatteluissakin. Vasemmistoliiton ideologia vas-
tasi paremmin kaupunkeihin muuttaneiden tehdastyöläisten arkeen. Teollistumisen myötä 
myös vientiteollisuus tuli merkittävämmäksi tuotantolähteeksi. 

”Mielenkiinto on ollut asioihin, työsuojeluasiamiehenä ja luotta-
musmiehenä työpaikalla. En ollut vasemmistoliiton jäsen alusta, 
olen syntynyt ja kasvanut keskustalaisessa kodissa. Lähdin vasem-
mistoliiton ehdokkaaksi, kun kysyttiin, Rautaruukilla oli voimakas 
poliittinen ilmapiiri, luottamustehtävissä jo siellä.” (G)

Kiivaimman jälleenrakentamisen jälkeen taloudelliset suhdanteet ovat vaihdelleet, mikä on 
osin näkynyt myös Raahessa ja alueen maankäytön suunnittelussa. Haastatteluaineistossa ko-
rostuvat 1990-luvun lama ja vuonna 2008 alkanut taantuma. Suomalainen talouspolitiikka oli 
vahvasti kansallista talouspolitiikkaa aina 1990-luvulle saakka, jonka jälkeen se on vähitellen 
avautunut. Muutos on vaikuttanut valtavasti kehittämistapaan ja keinovalikoimaan valtakun-
nan-, mutta myös kuntatasolla. 

Valtakunnan tasolla taantumassa oltiin 1970-luvun lopussa, jolloin Suomen hallitus ja Suomen 
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pankki valmistelivat peruskoron laskuun, työvoimakustannusten alentamiseen ja ulkomaisiin 
luot-toihin perustuvat elvytyspaketit. Työttömyys nousi 1978 alkukuukausina lähes yhdeksään 
prosenttiin ja helmikuussa markan arvoa jouduttiin laskemaan kahdeksalla prosentilla. Elvy-
tyspaketeilla oli kuitenkin vaikutusta, sillä talouden tilanne saatiin kohenemaan vuoden 1978 
aikana. (Nevakivi 1996 d, 288-289)
Seuraava taantuma, joka osoittautui kohtalokkaan raskaaksi lamaksi, alkoi kehittyä 1980-lu-
vun loppupuolella. Ei ollut sattumaa, että lama ajoittui ajankohtaan, jolloin ulkomaisen luoton 
saanti helpottui merkittävästi ja saavutti myös pk-yrittäjien tarpeet. 1990-luvun laman tienoille 
ajoittuu raahelaisessa maankäytön suunnittelussa taustalla vaikuttavan poliittisen voimasuh-
teen muutos, jossa vasemmistoenemmistöinen valtuusto muuttui oikeistoenemmistöiseksi. 
Nämä vaikuttivat tutkimushaastateltavien mukaan raahelaisen maankäytön suunnitteluun 
niin, että lähdettiin aktiivisesti hakemaan elinkeinorakenteen monipuolistamista. 

Suomen bruttokansantuote oli vuonna 1970 sijalla 17. nousten vuonna 1986 sijaluvulle 13. 
Maailmanpankin tilastoissa Suomi kirjattiin vuoden 1988 kansantuotteen perusteella maail-
man kahdeksanneksi rikkaimmaksi maaksi. Suomalainen vientiteollisuus menestyi. Markan 
arvo oli kuitenkin yliarvostettu ja edullinen kansainvälisten velkojen maksuun. Ajateltiin, että 
budjetti kestäisi verohelpotukset, jos ei muuten niin ulkomaisella velalla. Yleisesti ajateltiin, 
että ”Pohjolan Japani” kestää taloudelliset paineet, joita kansainvälisessä kehityksessä jo oli. 
Julkisten menojen kasvu nousi 1980-luvulla ja oli lähes kaksinkertainen bruttokansantulon 
kasvuun verrattuna. Hyvinvoinnin rakentamisen kulut alkoivat erääntyä maksettavaksi, sillä 
1980-luvun julkisten menojen kasvu painottui kulutusmenoihin, kuten koulutus- ja sosiaali-
menoihin. 

Vaikka kansallinen talous oli ilmiselvästi ”ylikuumentunut”, kohtalokkainta oli Neuvostoliiton 
talouden syöksykierre 1980-luvun lopulta lähtien. Vuonna 1991 idänkaupan osuus Suomen 
viennistä oli laskenut alle 10 prosentin sen ollessa vielä vuonna 1985 20 prosenttia. Suomen 
vuoden 1990 budjetti oli vielä ylijäämäinen, mutta kääntyi jyrkkään laskuun ja Suomi ajau-
tui velkakierteeseen. Heinäkuussa 1993 Suomessa oli 515 000 työtöntä ja valuuttapohjaisen 
luottokaupan aiheuttama pankkikriisi alkoi paljastua. Vienti kasvoi laman aikana markan arvon 
pudottua mutta investointeja ei tehty, vaan vientituloilla maksettiin ulkomaan velkoja. Samaan 
aikaan Itä-Euroopan poliittinen tilanne eteni niin, että Neuvostoliitto lakkasi virallisesti olemas-
ta joulukuussa 1991.(Nevakivi 1996 e, 300-303; Nevakivi 1996 f, 308.)

Neuvostoliiton romahdus vaikutti suomalaisessa yhteiskunnassa kahdella tavalla. Toisaalta 
taloudellinen selkänoja katosi idänkaupan romahtaessa, mutta toisaalta myös poliittinen ilma-
piiri vapautui suomettumisesta kohti kansainvälisempää näkökulmaa. Taloudellisten vaikutus-

ten lisäksi myös yhteiskunnallisen keskustelun ilmapiiri muuttui avoimemmaksi ja aikaisempia 
poliittisia ratkaisuja alettiin kyseenalaistamaan.

Suomen puolueettomuuspolitiikka II maailmansodan jälkeen oli vaikeuttanut eurooppalaiseen 
integraatioon sitoutumista. Korvaavaa liittoutumaa vastapainoksi epätasa-arvoiselle yhteis-
työlle haettiin Neuvostoliiton ja Suomen kesken pohjoismaisesta yhteistyöstä. Kylmän sodan 
päättymisen myötä Suomikin pystyi allekirjoittamaan ETYK-maiden sopimuksen aserajoituk-
sista Pariisissa 1990. Suomi ryhtyi neuvottelemaan Euroopan unionin jäsenyydestä ja vuonna 
1994 järjestettiin kansanäänestys. Kyllä-ääniä annettiin 56,9 ja ei-ääniä 43,1 prosenttia. Kyl-
lä-äänet tulivat pääasiassa kaupungeista. Oulun läänissä ei-äänten osuus nousi suuremmaksi 
kuin muualla. Suomesta tuli vuoden 1995 alusta Euroopan unionin jäsenvaltio. (Nevakivi 1996 
f, 310-311)

Raahen tilanne tutkimuksen ajanjaksolla 1964-2018

Tutkimuksen aineiston ajanjakso sijoittuu vuosille 1964-2018. Ajanjakso kuvaa sitä, miten 
pienestä, alle 5000 asukkaan pikkukaupungista kehittyi nykyisenkaltainen, noin 25 000 asuk-
kaan kaupunki. Ajanjakso on kiinnostava, sillä Rautaruukin terästehtaan alueelle sijoittumisen 
myötä alueen väestö moninkertaistui muutamassa vuodessa. Väestönkasvun myötä muuttui 

KUVA 2. Raahe ja Saloinen yhdistyivät vuonna 1973, jolloin Raahen väkimäärä kasvoi 5949 hengellä. Raahe ja Pattijoki 
yhdistyivät vuonna 2003, jolloin Raahen väkiluku kasvoi 6163 hengellä. Vihanti (noin 3000 asukasta) liittyi Raaheen 
vuonna 2013. (Tilastokeskus 2019)
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koko alueen palvelu-, elinkeino- ja poliittinen rakenne merkittävästi ja nopeasti. Väestönkasvun 
lieveilmiönä syntyi Rautaruukin tehdastyöpaikkojen lisäksi Raaheen paljon rakennusalan työ-
paikkoja, kun esimerkiksi Ollinsaaren lähiötä alettiin rakentaa. Raahen väestökehitys vuosina 
1950-2018 kuvaa tätä murrosta omalla karulla kielellään ja muutoksen rajuus näkyy selkeästi 
tutkimusaineistossa kauttaaltaan. Myös kansantalouden muutokset, erityisesti 1990-luvun 
lama ja 2008 vuoden taantuma heijastuvat tutkimusaineistossa. Tässä luvussa raahelaista 
ajankuvaa peilataan näihin makrotrendeihin haastatteluaineiston sekä aiemman tutkimuskir-
jallisuuden valossa. 
Raahen väkiluku oli vielä 1960-luvun alussa alle 5000 henkilöä. 1960-luvun alussa alettiin 
Raahen naapurikuntaan, Saloisiin rakentaa terästehdasta, joka oli osa sen aikaista, presidentti 
Kekkoseen henkilöityvää kehitysaluepolitiikkaa. Maa- ja metsätalouden koneistuessa vapautui 
työvoimaa palveluammatteihin ja teollisuuteen. Ajankuvassa suurprojektien käynnistäminen 
alueella ei ollut uutta. Vuonna 1952 oli perustettu Raahesta noin 50 kilometrin päähän, Vihan-
nin kunnan Lampinsaaren kylään Outokummun kaivos, jota varten rakennettiin louhoksen tun-
tumaan asuinalue kaivoksen työntekijöille englantilaisen puutarhakaupunkiteeman mukaan. 

(Syrjäpalo 2005; Yle 2015)

Rautaruukin perustaminen Saloisiin oli presidentti Kekkosen teollistamishanke, jonka aatteelli-
nen perusta oli esitetty vuonna 1952 julkaistussa ”Onko maallamme malttia vaurastua” -kirjas-
sa. Kirjan myötä nousi poliittiselle agendalle Pohjois-Suomen resurssien hyödyntäminen kan-
santaloudessa keskittämällä valtion investointeja Pohjois-Suomeen sotakorvaustoimitusten 
jälkeen. Kansallisella tasolla oli poliittinen konsensus valtiojohtoisesta teollistamispolitiikasta. 
Raahe oli statukseltaan ennen Rautaruukkkia nk. ”kehitysalue”, jonne pyrittiin valtiojohtoisesti 
ohjaamaan investointeja. (Nevakivi 1996 a, 240; Yle 2015) 

Masuunin peruskivi valettiin vuonna 1962. Muuttotappioalueen tyhjentymistä haluttiin si-
joituspäätöksellä hidastaa ja terästehtaan myötä Raahen työpaikkojen ja työvoiman rakenne 
muuttuikin merkittävästi. Koska tehtaaseen töihin tuleva väki oli usein nuorehkoja miehiä, 
vaikutti sen perustaminen Raaheen mm. seurakuntaelämän vilkastumiseen kirkollisten tapah-
tumien, kuten vihkimisten ja ristiäisten myötä. Naisille Raahella oli tarjota tuossa vaiheessa 
enimmäkseen töitä palveluallalla kuten partureissa ja leipomoissa. Tähän toivottiin muutosta 
aluesairaalan rakentumisen myötä, mutta tilannetta helpotti myös kehitysalueen status, jonka 
kautta Raaheen sijoittuvat yritykset saivat tukea toiminnalleen.  (Yle 2015)

Raahen ja Saloisten velkaantuneisuusaste ennen Rautaruukin sijoittamista kuntaan oli Suomen 
korkeimpia. Ruona Oy:n konkurssi vuonna 1952 oli synnyttänyt alueelle paljon työttömiä me-
tallialan työntekijöitä. Jo pelkästään Rautaruukin ”houkutteleminen” alueelle vaati kaupungilta 
taloudellisia satsauksia, kun maata hankittiin ja parannettin laivaväylää. (Ukkola 2004, 22) Rau-
taruukin työntekijöiden aiheuttama nopea väestönkasvu vaati velkansa niinikään. Terästehtaan 
rakentuminen loi alueelle paineen uuden väestön sijoittamiselle. Asuinrakentaminen vaatikin 
huomattavia ponnistuksia kaupungin kaavoitukselta sekä rakennussektorilta. Sama ongelma 
oli naapurikunnassa, Saloisissa. Raahen asuntosäätiö perustettiin Rautaruukin, Raahen kau-
pungin ja Saloisten kunnan kes-ken. Ensimmäisenä hankkeena Ouluntien varteen rakennettiin 
165 kerrostaloasuntoa. Säätiön toiminta jatkui Ollinsaaren rakentamisella. (Yle 2015)

Asumisen lisäksi kaupungin oli investoitava myös kunnallistekniikkaan sekä palveluihin, eikä 
Raahen suhteellinen velkaantuneisuusaste parantunut välittömästi Rautaruukin alueelle tulon 
myötä. Kaupunkirakenteen laajentaminen moninkertaiselle väestölle vaati rahaa. Haastatelta-
vat kokivat, että Raahen kaupungin nykyinen velkaantuneisuus on pitkälti peruja 1960-luvun 
murroksesta, eikä velkaisuutta ole missään vaiheessa kyetty vähentämään merkittävästi.

”Kun Rautaruukki tuli, niin sitähän tuli velkaa kaupungille aika pal-
jon, sitä oli aika tiukkaa se velan saanti. Ei tahtonut enää kaupungin 

KUVA 3. Ouluntien varren lamellikerrostalot valmistuivat ensimmäisessä vaiheessa Rautaruukin työntekijöille asun-
noiksi. Etualalla klassismia edustava Raahen Keskuskoulu, jonka taakse oikealle avautuu Miljoonaperän jälleenraken-
nuskauden asuinalue. Ouluntien kerrostalot rajaavat Miljoonaperän aluetta pohjoisessa. (Raahen museon kuvako-
koelmat). 
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mahdollisti nopean kaavoittamisen. Saloisissa laaja, noin 800 hehtaarin laajuinen vuoden 1952 
rakennuskaava vaati investointeja kunnallistekniikkaan ja oli osittain tehty yksityiselle maa-
omistukselle. Yksityiselle maalle oli rakennuskaavassa osoitettu merkittävä määrä omakotita-
lotontteja sekä oleellinen liikenneyhteys, jotka eivät lähteneet toteutumaan. Kunta ei toisaalta 
myöskään pakkolunastanut alueita. Tämä saattoi jarruttaa oleellisesti kunnan kilpailukykyä 
Rautaruukin työntekijöiden asuinalueena.

”Raahen rakentaminen pääasiassa on tapahtunut omille maille ja 
sitä kautta maanhankinta ei ole kovin isoksi noussut muualla kuin 
Palonkylän ja Saloisten alueella.” (H)

KUVA 5. Laivurinkadun ja Kirkkokadun risteys 1960-luvulla. (Raahen museon kuvakokoelmat)

nimi riittääkään, vaan piti hakea takaajaa.” (D)

”Saloinen ja Raahe hoiti aikalailla investoinnit ja kustannukset.” (H)

”Näkymänä oli se, että jos se kehityskulma säilyy, niin täällä olisi 
nyt 35 000 ehkä 40 000 asukasta tässä ydinraahessa. (…) (K)aikki 
se, mitä oli rakennettu oli käytössä viimeiseen pisaraan ja piti koko 
ajan hakea keinoja jolla saatiin sitä kapasiteettia lisättyä koska per-
hekoko oli selvästi suurempi kuin keskimääräisessä suomalaisessa 
mitoituksessa ajateltiin olevan.” (A)

”Velkahan ei oo koskaan varsinaisesti vähentynyt. Veloille on synty-
nyt perusta 60-luvulla. Päin vastoin aina pikkuhiljaa on ollut aihetta 
lisätä vauhtia. On ollut joko hidas lisävelkaantuminen tai velkaan-
tuminen, koskaan sitä ei ole merkittävästi pystytty vähentämään, 
jos ajatellaan merkittävänä 10 % velkasalkusta, niin koskaan ei ole 
sellaista tapahtunut. (…) Silloin tuli yhtäkkiä yhteisöveroja sisään 
semmoinen määrä, että sillä olisi voinut maksaa niitä velkoja, 
mutta me maksettiin sitä velkaa jota voisi sanoa korjausvelaksi, ja 
tehtiin taas jotakin lisää.” (A)

”Saa sanoa, että entiset velat on kaihertanut koko ajan taustalla, 
ovat tosi vanhoja ja pitkäkestoisia. Muistan aikoja kun käytiin kes-
kusteluja, että maksuvalmius on ollut 15 päivää tai joku tämmöi-
nen, eli tosi lyhyt, mitään katastrofia ei passaa tulla.” (C)

Perinteisen puukaupungin teollistuessa nopeassa tahdissa 1960-luvulla olivat vaikutukset 
kaupunkiympäristöön voimakkaita. Uusia palveluita nousi vanhan ruutukaavakeskustan tun-
tumaan muodostaen puutalovaltaisen vanhan kaupungin viereen palvelukeskittymän, jonka 
rakennuskanta syntyi pitkälti 1960-70-luvuilla. Kunnallistekniikka söi niin ikään investointeja 
ja tuolloin rakentunut infrastruktuuri alkaa nyt olla elinkaarensa päässä vaatien enenevissä 
määrin ylläpitoresursseja. Tätä kuvaa eräs haastateltava näin:

”(O)li ollut eri puolueiden koalitio, jossa ei ollut mietitty että mitä 
puretaan vaan ainoastaan mitä rakennetaan. Pohjalla on ollut 
Rautaruukin tulemiset ja sitä myöten infraa on laajennettu ja le-
vennetty joka suuntaan, (…) (J)ossakin vaiheessa tulee, että pitää 
huolehtia niiden kunnossapidosta, (…) niiden ylläpitoa ja kaikkea 
tämmöistä, siinä vaiheessa se alkoi jos aattelee 1960-1990, niin 
silloinhan monet (infra) ovat käyttöikänsä päässä ja vaativat isoja 
ratkaisuja. Ne ihmiset jotka oli rakentanut, ne alkoi poistua ja ne ei 
voineet tehdä sitä, että minkä he oli itse rakentanut, he rupeaa sen 
purkamaan.” (C)

Raahen nopean kaavoittamisen ja rakentumisen mahdollisti 1960-luvulta alkaen kaupungin 
laaja  ”Kuningattaren aikainen” maanomistus. Kaupunki pystyi kaavoittamaan omaa maataan, 
mikä vähensi yhdyskuntarakenteen laajentamisesta syntyviä kustannuksia huomattavasti, sekä 
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KUVA 4. RAahen kaupungin maaomistus 
kevät 2019. (Ilmakuva Maanmittauslaitok-
sen Maastotietokannan aineistoa)
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Edunvalvonta ja piilevä korporatismi Raahessa
Terästehtaan toimintaolosuhteet olivat työvoiman kautta tiukasti sidoksissa alueen kuntien 
päätöksentekoon. Raahelaiset päättäjät kävivätkin Rautaruukin alkuvaiheessa tiivistä keskus-
telua alueen yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Haastatteluaineistosta nousee esiin Rauta-
ruukin ensimmäisen toimitusjohtajan, Helge Haaviston nimi. Yhteinen tahtotila oli varmistaa 
Rautaruukin työntekijäresurssi riittävän hyvillä asumisen vaihtoehdoilla sekä palveluiden jär-
jestämisellä.

”Se oli ihan selvä että eihän tänne tule työntekijöitä, jos ei niillä 
työntekijöillä ole palveluita, asuntoja ja kouluja ja lapsille päivä-
hoitoa. Pitää olla kaavoitettuja alueita. En muista että Haaviston 
kautta olisi saatu minkäänlaista moitetta, joka olis haitannut Rau-
taruukin kehitystä” (D)

”Sovittiin mitä ensi vuonna rakennetaan ja mihin tehdään, kaavat 
pitää olla kunnossa. (…) (V)arsinkin kun talousarviota rakennettiin, 
niin katottiin, että mitä kaavoitetaan ja vesijohtojen piti olla kun-
nossa.” (D)

”Pitkäjänteisyyskin on toteutunut siten että on pystytty turvaamaan 
asuntorakentamiselle ja teollisuudelle tonttien aikaansaaminen, ei 
kovin pahasti menty pieleen.” (H)

Raahessa painottuikin erittäin voimakkaasti luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden sekä elin-
keinoelämän vuoropuhelu. Alueen kehittämisen agenda oli selvä ja sen toteuttamiseksi oli 
yhteinen tahtotila. Terästehtaan toimintaedellytykset haluttiin varmistaa alueella niin, että 
palvelu- ja asumistandardit olivat riittävät. 

Rautaruukin myötä alueelle syntyi ammattiyhdistystoiminnan kautta luottamushenkilöjärjes-
telmä, jonka kautta erityisesti poliittisen vasemmiston jäsenistö harjaantui puoluepoliittiseen 
toimintaan. Teemahaastatteluissa nousi esiin, että useinkaan kyse ei ollut henkilökohtaisesta 
palosta poliittisia kysymyksiä tai järjestäytymistä kohtaan, vaan asia nähtiin osittain velvollisuu-
tena. Kun pyydettiin mukaan, nähtiin, että yhteisiä asioita pitää hoitaa. 

”Oli justiin tämä Rautaruukin kehitys ja kunnan kehitys että oli kiin-
nostusta monilla ihmisillä.” (H)

”En minä tiiä, en minä mikään hirveä politiikko ole ollut, vaan hoi-
tanut asioita. (…)kyllä se meni niinku omien asioiden hoito, että ne 
oli niin kuin tärkeimmät, osallistuin näihin kokouksiin ja ei mulla 
hirviää hinkua ollut johtotehtäviin, en minä koskaan halunnut pu-

heenjohtajaksi mihinkään yhdistykseenkään (…) kyllähän mää 
osallistuin nimenomaan tämmöisiin, kävin niisä, mutta mitenkään 
hirveä hinku ei ollut tähän politiikaan, se vaan jostain tuli, se oli 
alkuun harrastus, ja eihän siitä palakkaa saanut. Siinä tuli että jos 
istuu siinä paikalla, niin pitää kattoa, että asioita pitää viedä eteen-
päin ja tuoda esiin siellä kokouksessa. Totta kai siihen kasvaa, eihän 
sitä muuta paljon voi ajatellakaan enää kuin istua sielä ja lukea 
sitä pumaskaa, ei siinä paljon muuta mahdollisuutta ole ollut. Sem-
moinen poliittinen kanta… ei meillä isäkään osallistunut mihinkään 
politiikkaan. …tiiä miten minä sorruin siihen.” (D)

Luottamushenkilöjärjestelmän kautta kunnallispolitiikkaan kouliintui kykeneviä ehdokkaita. 
Rautaruukin vaikutusmahdollisuudet Raahen kaupungin toimintaan olivat siis kahtalaiset, sekä 
yhteisten neuvottelujen ja perinteisen yhteistyön kautta, mutta myös kunnallispolitiikassa vai-
kuttavien tehtaan työntekijöiden kautta.

”Mielenkiinto on ollut asioihin, työsuojeluasiamiehenä ja luotta-
musmiehenä työpaikalla. Lähdin vasemmistoliiton ehdokkaaksi, 
kun kysyttiin, työmaalla Rautaruukilla oli voimakas poliittinen ilma-
piiri, luottamustehtävissä jo siellä” (G)

”Minähän olin Rautaruukilla rakentajana, siellä oli tuhannen työvä-
keä, minkä työntekijöitten luottamusmiehenä olin silloin kun raken-
nettiin. Ja siitä kai se tuota tuli sitten tämä että mää olin siellä luot-
tamusmiehenä ja muuta, niin siitäkö ne sitten sai minut puhuttua 
jäseneksi kunnallisvaaleihin, tulin valittua ja istuin nuorisolautakun-
nassa vähän aikaa. Se oli sitä aikaakin, olin semmoisen porukankin 
luottamusmiehenä, niin pannaampa tuohon ehokkaaksi” (D)

Korporatismilla on tieteellisenä käsitteenä juurensa keski- ja uudenajan alun ammattikuntalai-
tokseen viitatessa. Tässä tutkimuksessa käsitettä peilataan kuitenkin ainoastaan 1950-luvulta 
kehityksensä saaneeseen suomalaiseen taloudellisten etujärjestöjen muodostamaan valtara-
kenteeseen. Korporatismiksi kutsutaan tilannetta, jossa taloudellisilla etujärjestöillä on vaiku-
tusvaltaa poliittishallinnollisessa päätöksenteossa. Taloudelliset etujärjestöt, kuten ammattiyh-
distysliike ja työnantajien järjestöt alkoivat kehittyä Suomen kaupungistuessa ja teollistuessa. 
Etujärjestöt kasvattivat vaikutusvaltaansa suomalaista yhteiskuntaa koskevassa päätöksente-
ossa, sillä palkansaajien järjestäytymisaste on ollut 1970-1980-luvuilla korkea. Etujärjestöillä 
onkin Suomessa ollut suora edustus julkisessa hallinnossa, esimerkiksi tulopoliittisesta koko-
naisratkaisusta neuvoteltaessa ja ne ovat pystyneet vaikuttamaan päätöksentekoon jo suunnit-
teluvaiheessa. Ammattijärjestön kautta on ollut luonteva tapa vaikuttaa päätöksentekoon, jos 
varsinaiseen poliittiseen päätöksentekoon ei ole ollut kiinnostusta. (Berndtson 1996, 172-176)
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Haastatteluaineiston perusteella voidaan todeta, että paikallisella ammattiyhdistysliikkeellä 
on ollut Raahen maankäytön suunnittelussa korporatistisen vallankäytön tapainen piilevä 
valta-asema, kun Rautaruukin työläiset ovat ay-liikkeen kautta aktivoituneet politiikkaan ja 
vaikuttaneet luottamus-henkilöinä myös kaupunginvaltuustossa. Asetelma on kiinnostava, kun 
sitä peilaa professori Juho Rajaniemen väitöskirjassaan esittämään raahelaiseen kasvukoali-
tio-rakenteeseen. Hän jakaa kasvukoalitiossa yhteiskunnalliset toimijat hallintoon, yrityksiin ja 
kansalaisiin. Rajaniemen mukaan Raahessakin syntyi 1960-luvulta alkaen hallinnon ja yritysten 
välinen kasvukoalitio, jossa hallinnon ja kansalaisten suhde muodostui demokratian kautta ja 
yrityksen ja kansalaisten suhde muodostui markkinoiden kautta. (Rajaniemi 2006, 15) 

Haastatteluaineiston perusteella näyttää kuitenkin siltä, että kasvukoalitio ei muodostunut 
Raahessa ainoastaan yritysten ja hallinnon välille, vaan yritysten, hallinnon ja kansalaisten 
välille. Tämä muuttaa kaupunkilaisten roolin kasvuyhteiskunnan viitekehyksessä passiivisen 
kuluttamisen sijasta aktiiviseksi kasvukoalition tuottajaksi. Samalla se kuvastaa myös sitä poliit-
tista ilmapiiriä, jossa Raahessa toimittiin. Kun kaikki yhteiskunnan osa-alueet ovat omaksuneet 
kasvuideologian, on sen kyseenalaistaminen erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta, sillä vallitse-
va yhteiskunnallinen kehys kaikilla elämänaloilla tukee paikallisen suuryrityksen toimintamah-
dollisuuksien turvaamista. 

On mahdollista, että Rautaruukin vaikutus edustukselliseen demokratiaan syntyi välillisesti 
myös työntekijöiden kautta. Työntekijöiden edustus Raahen kunnallispolitiikassa oli ammatti-
yhdistysliikkeen myötä järjestäytyneen kaltaista. Toisaalta sen kautta kaupunkilaisilla oli vaiku-
tusmahdollisuus kasvukoalition tuottamiseen. Kasvukoalitiosta syntyi raahelaisittain ”yleinen 
ja yhteinen etu”. 

Poliittisten voimasuhteiden muutos
Raahen kaupungin poliittiset voimasuhteet muuttuivat vuonna 1992, kun valtuuston enem-
mistö vaihtui vasemmistolta oikeistolle. Tämä nousee esiin useissa teemahaastatteluissa ja 
näyttäytyy hienoisena vedenjakajana myös asemakaavojen sisällössä. Samalle ajanjaksolle si-
joittuu myös 1990-luvun lama, joka sekin osaltaan loi uudenlaista elinkeinopoliittista ajattelua 
Raaheen. 

”(V)aikka valtakunnan mittarilla olisi pitänyt täälläkin olla täysi 
lama päällä, mutta se ei jostakin syystä ollut kaaosmaista, vaan 
alkoi kiristyä 1996. Kun (…) lama alkoi pukkaamaan päälle, niin me 
jotka tultiin uusina, jouduttiin katsomaan raakasti, että missä tässä 
voidaan edetä ja katsomaan nämä lisähenkilöiden palkkaamiset ja 
muut. Irtisanottiin kymmeniä.” (C)

”Ja vasemmisto, joka oli siihen asti jyllännyt, se oli 92 kun voimasuh-
de kääntyi, tuli yhden tai kahden kaulan ero. Sitten alkoi politikointi 
tulla kuvioon mukaan vahvempana, teki astetta haastavan.” (C)

”Kunnallisvaaleissa 1992 oli tänne tullut porvarienemmistö, se on 
hyvin pitkälle ollut kommunistienemmistö ja sekin oli aluksi hyvin 
hutera se porvarienemmistö. Että se ei ollut mikään niinku tällä het-
kellä, että se on suht tukeva jo ja se kyllä näkyi täällä kaupungissa 
pysähtyneisyyden kautena.” (I)

”Raahella menneisyyden varjo on punainen. Aivan viime vuosina ol-
laan päästy pikkuhiljaa eroon siitä, että kun ei ole työläisille mitään 
antaa. Debattia on käyty noilla vanhoilla seiskytluvun termeillä. 
Raahen asenne oli että meillä on Rautaruukki, ja me ei muuta tar-
vita. Ja alussa täällä oli kommunismiajattelu herrat- ja työläiset, se 
on jarruttanut. Nyt ei ole enää jyrkkiä kontrasteja, ja onhan meillä 
helpommat ajatkin.” (F)

Poliittisen voimasuhteen muutoksesta kertoo hienoisesti asemakaavojen sisältö. Tavoitteena 
oli ollut tuottaa Rautaruukin työntekijöille alkuun asunto kerros- tai rivitalosta, jonka jälkeen 
kaupungilla oli tavoitteena tuottaa omakotitalotontteja kaikille niitä toivoville. Ajatuksen taus-
talla saattoi olla Rautaruukin tahtotila tarjota työntekijöilleen mahdollisimman houkuttelevat 
asumismahdollisuudet, jotta työvoiman pysyvyys taattaisiin. Sama tahtotila lienee ollut myös 
Raahen kaupungin toimijoilla. Raahessa ei ollut ollut tarvetta laajentaa uusia asuinalueita 
meren rantaan, sillä uusia asukkaita oli riittänyt pientaloalueille muutenkin, syntynyt tontti-
tarjonta oli tasalaatuista, eikä alueiden ominaisuuksia pyritty nostamaan vetovoimatekijöiksi. 
Tämä nähtiin useissa haastatteluissa puoluepoliittisena kysymyksenä niin, että esimerkiksi 
omarantaisten omakotitalotonttien kaavoittaminen nähtiin poliittisen vasemmiston kannalta 
kielteisenä yhdyskuntakehityksenä. Ensimmäisen kerran rannoille rakentaminen näkyy ase-
makaavahistoriassa vuonna 1998, kun hyväksyttävänä oli Varvin alueen asemakaava, jossa oli 
viisi meren välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa omakotitalotonttia. Laajemmassa kaavassa 
todettiin asemakaavan piiriin jo rakentunut Varvin ja Välikylän asuinalue sekä ammatillisen 
aikuiskoulutuskeskuksen alue. Rantaan osoitettuja uusia pientalotontteja ei kuitenkaan vah-
vistettu (Ak 143).

”Ei uskalleta mennä meren ääreen, kateuden pelkoa, tulee rikkaat 
vaan ja vie ne rannat. Yhden ainoan kerran on kokeiltu omaran-
taista kaavoitusta, sen jälkeen siihen ei ole palattu. Ideana oli, että 
tontit on miljoonan per kappale. Kokeillaan tätä, saadaanko sitä 
kautta asukkaita.” (F)

Pikkuhiljaa rannoille rakentaminen kuitenkin alkoi saada tuulta siipiensä alle, mutta ei kuiten-
kaan omarantaisina omakotitalotontteina. Yhtenä muutosvoimana tähän voidaan aineiston 
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perusteella todeta paitsi poliittisen voimasuhteen muutos, myös Pattijoen kunnan luoma 
kilpailuasetelma, jossa Pattijoki houkutteli alueelleen hyvätuloisia  asukkaita isoilla omakoti-
talotonteilla. Kilpailuasetelma loi raahelaiseen maankäytön suunnitteluun uuden näkökulman 
siitä, että toimivien ja ”mukiinmenevien” tonttien määrällisen kaavoittamisen sijasta tulisi kiin-
nittää huomiota myös niiden muihin ominaispiirteisiin.

”Pattijoki elinkeinopoliittisesti tavoitteli asukkaita, ja suunnitteli 
isoja tontteja, jotta sinne saatiin varakkaat seutukuntalaiset si-
joittumaan ja se toteutettiin näin. Ja työpaikkaomavaraisuus oli 
Pattijoella hyvin vähäisellä kiinnostuksella, ihan loppuvaiheessa yri-
tettiin hankkia joitakin tuotannollisia  tai palvelutyöpaikkoja, mutta 
se oli hyvin asumiskeskeinen se selviytymisstrategia.” (A)

”Pattijoella rakennettiin aika paljon ja jossain määrin Raahen kau-
pungin edustajat olivat katkeria, että Pattijoki heidän mielestä sai 
sen hyödyn ilman panostuksia, sillä Saloinen ja Raahe hoiti aika-
lailla investoinnit ja kustannukset. Pattijoki haluttiin sivuuttaa, ei se 
yhteistyö sujunut silloin.” (H)

1990-luvun loppupuolella yhteisöverojen5  määrä nousi haastatteluaineiston perusteella kor-
keaksi. Poliittiseen keskusteluun nousi Raahen elinkeinojen monipuolistaminen, johon yllät-
tävä tulovirta toi hyvän mahdollisuuden. Raahe pyrki yhteisöverotuotoilla laajentamaan elin-
keinorakennetta, mutta myös Rautaruukin toiminnan jatkumisesta oltiin huolissaan. Päätettiin 
investoida mm. syväväylään6, mikä hyödytti paitsi Raahen Sataman toimintaa, niin vaikutti 
merkittävästi myös Rautaruukin toimintaedellytysten jatkumiseen Raahessa. Lisäksi lähdettiin 
kehittämään uusia teollisuusalueita ja rakennettiin uusia toimitiloja Raaheen sijoittuvalle teol-
lisuudelle. Valtiojohtoinen aluekehittäminen siirtyi kuntatasolle, mutta toimintamekanismi oli 
sama: pyrittiin luomaan edellytyksiä alueen elinkeinotoimijoille kantamalla osan taloudellises-
ta riskistä. 

”Softpolis-kompleksi, aika iso rahamäärä käytettiin syväväylään. 
(…) (J)ouduttiin katsomaan ihan realistisesti sitä, että jatkuuko Rau-
taruukin toiminta enää, (…) ainoa, mitä me voitiin tehdä kaupungin 
suunnalta, että raaka-ainevirta ja vienti voitiin tehdä mahdollisim-
man isoilla botskeilla.” (A)

Kuntaliitos Pattijoen kanssa tapahtui vuonna 2003. Vuosituhannen alku oli Suomessa samaan 
aikaan kiihtyvien kuntaliitosten alkuaikaa ja Pattijoki-Raahe kuntaliitos hyötyi liitoksesta myös 
ns. ”Porkkanarahalla”, joka oli valtion maksama tuki kuntaliitoksen toteutumisesta. Pattijoella 

5. Yhteisövero on verotulo, jota maksavat osakeyhtiöt ja osuuskunnat liikevoitostaan. Myös liikelaitokset, 
julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt voivat maksaa yhteisöveroa tietyin edel-
lytyksin. (Veronmaksajat 2019)

6. Raahen satamassa valmistui kymmenen metrin syvyisen syväväylän rakennustyöt marraskuussa 2009. 
Hankkeen kokonaiskustannukset olivat yli 42 miljoonaa euroa, joista Raahen kaupungin osuus oli noin 25 
miljoonaa euroa. (Kaleva 2009)1:200 000

KUVA 6 ja 7. Raahen kaupungin kuntaraja vuoden 2013 jälkeen (yllä), sekä Raahen, Saloisten, Pattijoen ja Vihannin 
kuntarajat ennen kuntaliitoksia 1960-luvulla. (Taustakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa.) 
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ei olisi ollut välitöntä taloudellista pakkoa kuntaliitokseen ja se olikin Pattijoen kannalta kipeän 
poliittisen vastakkainasettelun lopputulos. 

”(O)sa porukasta näki sen, että talousalue on Raahe-vetoinen, jos 
Raahe ei suosta selviä, niin nämä pienet kaverit, vaikka olisivat 
kuinka teräviä muuten, eivät pärjää.” (A)

”Pattijokihan oli, ei taloudellisesti… olisi varmasti pärjännyt edel-
leenkin, oli hyvä väestönkehitys. Muistaakseni oli positiivinen, mut-
ta sitten jos ajattelee laajemmin, niin kyllähän siellä tukeuduttiin 
Raahen palveluihin.”  (G)

2000-luvun toimintaympäristö

Tutkimusajanjakson loppupuolelle, vuosille 2005-2008 sijoittuu toinenkin ajanjakso, jolloin 
Rautaruukki maksoi suurehkoja yhteisöveroja kaupungille. Vuoden 2008 taantuma kuitenkin 
pysäytti kehityksen kesken vauhdin.

”2008 vielä tehtiin vaalibudjettia, oli rahaa heittää mihin vain. Oli 
tullut hirvittävät yhteisöverotulot Rautaruukilta. Silloin oli rahaa, 
palkattiin kaikkia, ostettiin muun muassa lumitykki. Kun alkoi 
seuraava kausi, niin talous romahti totaalisesti ja masuuni sam-
mutettiin, silloin 2008 elettiin niinkö pellossa ja 2009 palattiin taas 
normaaliin kituuttamiseen.” (I)

”Kun aloitettiin tässä niin, budjetti avattiin ja 10 prosenttia vähen-
nettiin kaikkien palvelukeskusten toiminnasta. (…) (M)eille tuli Rau-
taruukille tietty tilanne, sieltä lomautettiin, yhteisöverot laskivat. 
Olin tullut jakamaan rahaa pyöräteille ja sitten sanottiinkin että 
pitää ruveta leikkamaan.” (B)

2008 alkanut taantuma osoittautui pitkäksi ja hivuttavaksi ja makrotasolla taustalla vaikuttaa 
myös keskustelu huoltosuhteen kestävyydestä. Raahessakin jouduttiin tarkistamaan kaupun-
gin taloudellista linjaa vuosina 2014 ja 2015, joiden ajaksi päätettiin väliaikaisesti keskeyttää 
investoinnit.

”Siellä on (kaupungin kirjanpidossa) kaksi vuotta, jotka on kohdalla: 
vuodet 14 ja 15. (…) Investoinnithan meillä oli aivan minimissä, että 
silloin haettiin suunta (…) lähettiin tekemään kouluverkkosuunnitel-
ma, joka ei ole toteutunut, vaikka tehtiin hyvät suunnitelmat (…) 
nähtiin että jos investointeja pienennetään, niin onko talous terve? 
Silloin nähtiin ne, mihin oikeasti voi panostaa, ilman investointeja 
voidaan pari vuotta katsoa.” (E)

2020-luvulle tultaessa Raahen väestörakenteeseen vaikuttaa oleellisesti palvelujen keskittä-
mistrendi, jossa seutukaupunkitason toimintoja pyritään siirtämään maakuntatasolle. Viimei-
simmäksi vuonna 2018 lakkautettiin Raahen käräjäoikeuden toiminta. Merkittävin keskittämi-
sen vaikutus Raahessa näkyy korkeakoulutuksen puuttumisena kaupungista. Vuodesta 1972 
lähtien Raahen vanhan opettajaseminaarin valtakunnallisesti arvokkaassa miljöössä toimi 
tietokonealan oppilaitos ,”Teku”. Viimeiset insinöörit valmistuivat Raahesta vuonna 1999 ja 
tilojen vuokrasuhde päättyi vuonna 2014. 

”Merkittävin tapahtuma on ammattikorkeakoulun lähteminen Raa-
hesta.” (C)

Korkeakoulutuksen puuttuminen kaupungista nähdään haastatteluaineiston perusteella ongel-
mallisena sen takia, että Raahesta joudutaan lähtemään muualle opiskelemaan lukion jälkeen. 
Opiskeluvuosina syntyvät ihmissuhteet saattavat vaikuttaa merkittävästi asuinkuntaa valitessa 
myöhemmin. Riittävien koulutusmahdollisuuksien puute vaikuttaa lisäksi alueen teollisuuden 
kehittymiseen. Raahessa on kysyntää konepajateollisuuden osaajista. Paikalliset työnanta-
jat arvostavatkin rekrytointitilanteissa sitä, että hakija voi sitoutua mahdollisimman pitkään 
työsuhteeseen. Tämä on epätodennäköistä, jos kotipaikkakunta on esimerkiksi Oulu. Raahen 
työpaikkaomavaraisuus on tällä hetkellä 117%, joka kertoo siitä, että alueelle pendelöidään 
töihin lähikunnista ja erityisesti Oulun seudulta. Kyseinen kehitys on Raahen kuntatalouden 
kannalta epätoivottava.

”(M)eillähän on teollisuutta ja siinä mielessä niitä työpaikkoja 
mutta ne työntekijät ei tuo rahaa, ne asukkaat tuo rahaa. Oulussa 
asuvat vie meiltä rahaa 24% koko ajan. Tälle ei voi mitään, tämä on 
lähtöisin tästä keskittämis höpötyksestä. Ne jotka Raahessa ei tyydy 
ammattikouluun, niin ne lähtee (…) kun ihmiset lähtee, niin pitää 
olla hyvät ja varmat työpaikat ja kotiseuturakkautta, että muuttaa 
(takaisin). Sairaanhoitajaopiskelijat eivät saa Oulusta harjoittelu-
paikkoja, eivätkä pääse valmistumaan, on koulutettu, mutta eivät 
saa papereita ilman harjoittelua. Ennen oli koulutusyksikköjä vähän 
pienempiäkin, ripoteltu pitkin maakuntaa.” (E)
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Aikaisempaa tutkimusta

Raahelaista maankäyttöä ja sen suunnittelua on tutkinut aikaisemmin Tampereen teknillisen 
yliopiston arkkitehtuurin professori Juho Rajaniemi. Hän on syventynyt väitöskirjassaan ”Kas-
vun kaavoitus tapaus Raahe 1961-1996” kasvun ideologiaan, jolla Raahe on kehittynyt 1960 
luvulta 2000 luvulle. Rajaniemen tutkimustulokset kuvaavat hyvin tämän lopputyön ajallisen 
jakson aikana vaikuttavaa kasvun teemaa, jonka eetoksena oli aiemmin todetusti hyvinvoin-
tiyhteiskunnan rakentaminen. Jatkuvan kasvun ideologiaa on kyseenalaistettu 1970-luvulta 
lähtien järjestelmällisesti pääasiassa erilaisen ympäristöliikehdinnän kautta. 

Rajaniemi liittää Suomessakin vallinneen kasvuajattelun valistusfilosofiaan, jossa kehitys ja 
edistys nähdään merkityksellisinä arvoina ja kuvailee sen ytimeksi uuden etsimisen ja pysäh-
tyneisyyden kammoamisen. Kasvuajattelu liittyy tiiviisti teollistumiseen ja ajoittuu samaan 
aikaan. Uusien tuotantotapojen myötä muuttui taloudellinen lähestymistapa, syntyi liberali-
smi ja sen vanavedessä markkinamekanismi.  Ajattelu eteni yhteiskunnalliseen keskusteluun 
kasvuteoriana. Kasvua alettiin mitata bruttokansantuotteen kasvuindeksillä. Sotien jälkeisessä 
Suomessa kasvusta tuli poliittisen päätöksenteon päämäärä, johon etsittiin keinoja. (Museovi-
rasto 2018; Rajaniemi i.a., 2)

Rajaniemi kytkee kaavoituksen ja maankäytön tiiviisti kasvuideologiaan ja toteaa kaavoituksen 
olevan yksi tärkein toisen maailmansodan jälkeisistä kasvupolitiikan toteuttamisvälineistä. Ase-
makaavalain valmistelu alkoi 1919 ja se astui voimaan 1932. Kaavoitusjärjestelmän peruajatus 
oli osoittaa kukin tontti ja alue vain yhteen toiminnalliseen käyttöön. (Rajaniemi i.a., 3)

Väestöennuste on tärkeä määre kasvun kaavoitukselle, sillä sen avulla perustellaan kasvun tar-
ve, aluevaraukset sekä palvelu- ja liikenneratkaisut. Tämä määrittää pitkälti ne toimintaedelly-
tykset sekä –tavat, joilla maankäytön suunnittelua tehdään. Raahen kaupungin yleiskaavojen 
väestöennuste on Rajaniemen mukaan ollut yliopitimistinen. Ennen Pattijoen ja Raahen kun-
taliitosta toteutunut väestömäärä oli noin 18 000, kun yleiskaavaennusteissa oletettiin Rauta-
ruukin alkuvaiheen kehitystrendin jatkuvan lineaarisesti 1970-1980 tapaan ja yleiskaavoissa 
ennustettiinkin Raahen väestömäärän olevan ennen 2000 vuotta 30 000 - 40 000 asukasta. 
(Rajaniemi i.a., 8; Rajaniemi 2006, 145) 

Rajaniemen väitöskirjan jälkeen on myös suomalaiseen hallintoon edenneet jatkuvaa kasvua 
kyseenalaistavat näkemykset resurssiviisaudesta, kiertotaloudesta, vähähiilisyydestä sekä hal-
litusta supistamisesta. Näkemykset ovat syntyneet kansainvälisessä viitekehyksessä ja niiden 
historia juontaa juurensa Rooman Klubin kasvukritiikkiin, jossa ensimmäistä kertaa pystyttiin 

laskennallisesti osoittamaan resurssien rajallisuus. Edellä mainitut resurssiviisaus, kiertotalous, 
vähähiilisyys sekä hallittu supistaminen ovat teemoja, jotka voidaan ympäristöteoreettisesti 
luokitella ekologisen modernisaation yläkäsitteen alle.  Ekologisen  modernismin  kautta  voi-
daan  ympäristökysymyksiä  tarkastella  kestävän  kehityksen  näkökulmasta  niin, että kaikkia 
kolmea näkökulmaa (ekologinen,  taloudellinen  ja  sosiaalinen) kehitetään tasapainossa. Tämä 
johtaa siihen, että dualistinen asetelma ympäristön ja talouden välillä saadaan purettua, mutta 
näkemys hyväksyy samalla sen, että talous on se peruslainalaisuus, jonka tehokkuuden nimissä 
hallinnon täytyy toimia. 

Ekologinen modernisaatio  näyttäytyy  paitsi  julkishallinnon  työvälineenä  ja  teollisten pro-
sessien toimintaperiaatteena, myös ajatusmaailmana, jolla voidaan vaikuttaa yksilötasolla. 
Ekologinen modernisaatio nousi käsitteenä tieteelliseen keskusteluun ja opetukseen vuoden 
1995 jälkeen, kun professori  Maarten  Hajer  julkaisi  kirjan  ”The  politics  of   environmental  
discourse:  ecological  modernization  and  the  policy  process”, mutta sen ideologinen perusta 
lepää vahvasti Rooman Klubin ymmärryksessä rajallisista resursseista. (Syrjäpalo 2017, 98-104; 
Hajer  1995)  

Rajaniemi esittelee raahelaiseen maankäytön suunnitteluun perustuen työssään neljä erilaista 
kaavoitusstrategiaa, jotka kaikki pyrkivät toteuttamaan kasvua kaupungeissa. Näitä ovat he-
roistinen, hierarkkinen, holistinen ja hektinen. 

Heroistinen suunnittelu ajoittuu 1960-luvulle, ja se suuntautuu ulkoa sisälle niin, että kaavan 
laatija on oikeutettu tekemään professionsa kautta intervention kaupunkisuunnitteluun. Suun-
nittelu ote on tyypillinen kaupungistumisen aikana, jolloin arkkitehdeilla oli paljon työn alla 
yhdyskuntarakenteeseen liittyviä suunnittelutehtäviä. Suunnittelussa pyritään toimivuuteen ja 
esteettisyyteen ja kasvu nähdään suunnitelman mahdollisuutena. Tämän ilmentymänä Raja-
niemi pitää Raahen asemakaavahistoriassa keskustan ”saneerauskaavaa” vuodelta 1967 sekä 
Ollinsaaren lähiön rakennuskaavaa. (Kivinen 1968; Ak 41, 1983) 

Keskustan modernisoivan asemakaavan lähtökohta oli, että rakennemuutoksen myötä Raahen 
yhdyskuntarakenne tuli kasvattaa suurempaan kokoluokkaan. Raahen vanhan kaupungin mo-
dernisointi jakoi poliittisen kentän kahtia ja modernisoinnin tarpeellisuutta perusteltiin ark-
kitehtien asiantuntemuksella. Ollinsaaren suunnitelmissa heroistinen ote näkyy Rajaniemen 
mukaan rakennuskaavassa, jossa aluerakenne muodostaa kokonaistaideteoksen maastonmuo-
toja mukaillen. (Rajaniemi i.a., 4; Rajaniemi 2006, 93, 111, 120)
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Tämän lopputyön tutkimusaineiston perusteella voidaan löytää raahelaisesta maankäytön 
suunnittelusta erityisesti hektisen kaavoituksen piirteitä. Asemakaava- ja haastattaluaineiston 
valossa voidaan todeta, että tarkasteluajanjaksolla vallitseva suunnitteluote on ollut pääosin 
reaktiivinen, eli ulkoa päin tulevaan kasvupaineeseen vastaaminen. Reaktiivisen kaavoituksen 
kasvupotentiaali on kyseenalaistunut voimakkaasti 2000-luvulla. Kaupunkikonelogiikka ei toi-
mi ensinkään taloudellisessa taantumassa ja ulkoapäin ohjautuva maankäytön suunnittelu ei 
pysty käynnistämään aluekehittämisen dynamiikkaa niin, että alueella olisi mahdollisuuksia 
selvitä globaalien verkostojen välisessä kilpailutilanteessa. Strateginen suunnittelu nähdään 
keinona ennakoida ja erottua uudenlaisessa ympäristössä. 

Hierarkkiseksi7  kaavoitukseksi Rajaniemi nostaa vuonna 1979 voimaantulleen Raahen kau-
pungin yleiskaavan, jossa kasvu nähtiin yleisenä etuna. Kaavavalmistelu perustui Saloisten ja 
Raahen kuntaliitoksen jälkeen luodun kaavoitusorganisaation työhön ja suunnittelu ohjautui 
selkeästi ylhäältä alas8. Suunnittelu perusteltiin lakisääteisellä kaavoitushierarkialla ja suunnit-
telu perustui alueiden hallittavuuteen, jota hallinnoi byrokraatti. Yleiskaavaa laati 11 jäsenen 
työryhmä ja työtä valvoi kahdeksanjäseninen kuntasuunnittelutoimikunta.  (Rajaniemi i.a., 5-6; 
Rajaniemi 2006, 136, 187)

Holistisena kaavoitusotteena Rajaniemen mukaan voidaan pitää sellaista suunnitelmaa, joka 
suuntautuu sisältä ulos, eli tilannetta jossa kasvusta muotoutuu kaavoituksen lähtökohta ja 
sitä pyritään todentamaan tieteellisin todistein. ”Faktatarkasteluilla” peitetään arvokysymyk-
set ja tieteellinen argumentointi on suunnittelun peruste. Suunnittelun lopputuloksena nähtiin 
todeksi osoitetun kehityskulun päätepiste ja rakenteen tehokkuus, eikä suunnitelmaa nähty 
niinkään keinona saavuttaa valittu päämäärä. Raahen kaupungin yleiskaava vuodelta 1979 on 
esimerkki tästä.  Asiantuntijat näyttävät olevan prosessissa avainroolissa. (Rajaniemi i.a., 6; 
Rajaniemi 2006, 157, 187)

Hektiseksi kaavoitukseksi Rajaniemi kuvaa kaavoitusstrategiaa, joka yleistyi 1980-luvulta läh-
tien ja suuntautuu ”alhaalta ylös”, eli on toimijalähtöistä. Kaavoitusratkaisuja alettiin perus-
tella myönteisillä talousvaikutuksilla, joka tuli yksityisen intressin lisäksi julkiseksi intressiksi. 
Suunnittelun rationaliteetiksi hän kuvaa markkinamekanismin ja vaikuttajatyypiksi kapitalis-
tin. Kaavoitusstrategian elinehto on kasvu. Tämä synnytti julkisen ja yksityisen toimijan välille 
yhteistyötä ja yhteenliittymiä. 1980-luvun talouspolitiikka niin ikään voimisti suuntausta, kun 
rahoitusmarkkinat vapautuivat. Voidaan puhua näkökulmasta, jossa kaupunki nähtiin ”Kas-
vukoneena”. Tällaisessa ilmapiirissä on uhkana se, että kaupunkisuunnittelu jää reagoinniksi 
kaupungin nopeaan kehitykseen. 

Kaavoitusorganisaatioon kohdistuu paineita niin kaupungin sisällä kuin ulkopuoleltakin. 
Kaavoituksen tuottaman sisällön lisäksi paineita ladataan päätöksenteon nopeuteen, johon 
kaavoitusprosessi ei pysty vastaamaan. Myös kaavoituksen toimintakenttä on ristiriitainen: 
yhtäältä olemassaolevalla kaupunkirakenteella on tunnistettavia ja suojelua vaativia arvoja, 
mutta toisaalta sen odotetaan muuttavan radikaalisti yhdyskuntarakennetta kasvun tueksi.  
Rajaniemen mukaan hektisen kaavoitusstrategian painoarvo kasvaa jatkuvasti. (Rajaniemi i.a., 
9; Rajaniemi 2006, 166-167; 187) 

7. Kaavajärjestelmä on lähtökohtaisesti hierarkkinen, jossa ylempi taso ohjaa alempaa. Ylin kaavataso on 
maakunta-kaava, joka ohjaa kunnan yleiskaavoitusta. Yleiskaavoitus ohjaa puolestaan asemakaavoitusta.

 
8. Rajaniemi kuvaa ”hierarkkisella kaavoituksella” kaavatasojen hierarkisuutta, mutta myös sitä toimintata-
paa, jolla vuo-den 1979 yleiskaavaprosessi vietiin eteenpäin
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Aineiston analyysi
Tutkimuksen empiirisenä aineistona on käytetty tutkimusta varten tehtyjä haastatteluja ja 
Raahessa vuoden 1930 jälkeen laadittuja asemakaavoja. Kaavoitushierarkian mukaisesti 
asemakaavat pohjautuvat voimassaolevaan yleiskaavaan. Ennen vuotta 1999 voimaan tul-
lutta maankäyttö- ja rakennuslakia osayleiskaavan ohjausvaikutus oli yleispiirteisempi, mutta 
2000-luvun asemakaavojen suunnitteluperusteet lepäävät voimassaolevassa osayleiskaavassa. 
Tässä tutkimuksessa tutkittujen asemakaavojen taustalla on useimmiten Raahen keskeisten 
taajama-alueiden osayleiskaava vuodelta 2007 (KV 11.2.2007 § 20). Tämän opinnäytetyön 
piirissä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista laajentaa aineistoa käsittämään osayleskaavallista 
tarkastelua muutoin, kuin tuulivoimaloiden kaavoitukseen liittyen. 

Aineiston analysoinnissa on pyritty aineistolähtöiseen sisällön analyysiin, jonka pyrkimyksenä 
on luoda tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt on valittu aineistosta 
tutkimuksen tehtävänasettelun mukaisesti, eivätkä ne ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. 
Tässä tutkimuksessa esitetyt metodologiset ja teoreettiset sitoumukset eivät koske empirian 
analysointia, sen sijaan ne kyllä ohjaavat analyysin toteuttamista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95)

Tutkimuksen haastattelu- ja asemakaava-aineiston sisällön analyysi syntyvät aineiston tulkin-
nasta ja päättelystä niin, että edetään empiriasta kohti käsitteellistä näkemystä tutkittavasta 
ilmiöstä. Tätä prosessia kuvataan abstrahoinniksi, jossa yleiskäsitteiden avulla muodostetaan 
kuvaus tutkimuskohteesta. Teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan koko ajan alkuperäiseen aineis-
toon. Analysoinnin tuloksena esitetään aineistoa kuvaavat teemat, jotka tässä tutkimuksessa 
ovat se päätöksenteon yhteiskunnallinen kokonaisuus ja siinä vallitsevat valtarakennelmat, 
jota vasten syntynyttä kaupunkirakennetta peilataan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112)

Jokainen haastattelu nauhoitettiin ja nauhoitukset litteroitiin sanatarkasti tekstiksi. Tässä 
tutkimuksessa haastateltavien ääni kuuluu kursivoituina ja sisennettyinä sitaatteina tekstin 
lomassa. Sitaatteja on muokattu ainoastaan niiltä osin, kuin se on ollut asiasisällön ymmärret-
tävyyden kannalta oleellista. 

Haastatteluaineiston analysoinnissa on käytetty apuna NVivo-ohjelmistoa, joka on kehitetty 
laadullisen tutkimusaineiston analysoinnin työkaluksi. Hirsjärvi ja Hurme toteavat, että teema-
haastattelun ero muihin laadullisiin tutkimusotteisiin ei ole haastattelutekniikassa, vaan haas-
tatteluaineiston analysoinnissa. Haastatteluaineistoa analysoitaessa eriteltiin ja luokiteltiin 
aineistoa synteesin luomiseksi. Aineistosta etsittiin toistuvuuksia, joiden kautta löydettiin tee-
moja alueelliseen kehittämiseen, elinkeinoihin ja kilpailukykyyn sekä päätöksentekokulttuuriin 

liittyen. Haastatteluaineistosta nousevia teemoja peilataan yhteiskunnalliseen kontekstiin, 
maankäytön taustalla vaikuttavaan valtarakennelmaan ja hyväksyttyihin asemakaavoihin.

Haastatteluaineistosta etsittiin ajallisia seuraantoja maankäytön suunnittelun pitkäjänteisyy-
den ympärillä syntyvien teemojen suhteen ja samaa teemaa tarkasteltiin eri ajankohtina. 
Tutkimuksessa esitetyt kategoriat nousevat esiin haastattelusta. Hirsjärven ja Hurmeen mu-
kaan aineiston analysointi koostuu kolmenlaisesta koodauksesta. Avoin koodaus tehdään al-
kuvaiheessa ja se muodostuu tutkijan arvioinnista siitä, mistä kussakin vaiheessa on kysymys. 
Akselikoodauksella valitaan tiettyjä keskeisiä piirteitä tarkemman analyysin kohteeksi, tiettyjä 
kategorioita syvennetään. Selektiivisessä koodauksessa pyritään aineistosta löytämään juoni, 
josta nousee tutkimuksen ydinkategoria. Tässä työssä tutkimuksen ydinkategoriaksi nousi 
maankäytön suunnittelun tapa passiivisesta suunnittelusta edeten reaktiivisen ja proaktiivisen 
suunnitteluotteen kautta strategiseen suunnitteluun. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 138; 143-144; 
165; 176-177)

Haastatteluaineiston lisäksi aineistona käytettiin Raahessa vuosina 1930-2018 laadittuja ase-
makaavoja9. Asemakaavat tyypiteltiin karkeasti pääpiirteittäin maankäytön pääluokkiin, joita 
olivat asuminen, teollisuus, palvelut ja virkistysalueet. Pääluokiksi valittiin nämä, koska niiden 
kautta kunta voi vaikuttaa itse tehokkaimmin alueelliseen vetovoimaan. Raahessa tämä ko-
rostuu, sillä kaupunki on hyvän maaomistustilanteen kautta pystynyt kehittämään alueitaan 
tehokkaasti. Esimerkiksi liikenneverkko ja katualueet voivat olla myös vetovoimatekijöitä, mut-
ta luotettavan analyysin kannalta niitä tulisi tarkastella laajemmassa, kuin asemakaavallisessa 
kontekstissa. Liikenneverkkoja tutkittaessa luotettava lähtöaineisto olisi osayleiskaavataso, 
joka on rajattu tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää eri-
tyisesti niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet Raahen maankäytön suunnitteluun. 

Virkistysalueista tyypittelyyn otettiin mukaan kaavat, joissa virkistysalueelle osoitetaan virkis-
tystä palvelevia rakennuksia tai muita tukitoimintoja. Pelkkä virkistysaluemerkintä ei riittänyt 
kaavan huomioimiseksi tässä pääluokassa. Tämän jälkeen asemakaavat tyypiteltiin kussakin 
pääkäyttöluokassa ajallisesti. Aikajaksojen rytmittyminen valittiin haastatteluaineistosta ase-
makaavoista esiin nousevien jaksotusten mukaan. Tarkoituksena oli tavoittaa se poliittinen 
ilmapiiri, joka oli ollut vallitseva kaavojen tullessa voimaan ja sitä kautta tavoittaa asemakaa-
van laatimisen ja päätöksenteon välinen yhteys. Absoluuttisia aikamääreitä ajanjaksoille on 

9. Asemakaavatarkastelu on rajattu vuoteen 1930 poiketen tutkimuksen tarkasteluajanjaksosta (1964-
2018), sillä sen jälkeen laaditut asemakaavat määrittävät uusien asemakaavojen laatimista alueella. 
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mahdotonta määrittää, sillä yksittäisen asemakaavan aloittamisesta voimaantuloon kuluu yk-
silöllinen aika, mikä riippuu myös mahdollisesta valitusprosessista ja sen kestosta. Tämä näkyy 
asemakaava-aineistossa niin, että osin asemakaavojen teemat menevät limittäin. 

Asemakaava-aineiston sekä haastatteluaineiston perusteella analyysin rungoksi on nostettu 
asuinrakentamisessa seuraavat teemat:
- Hitaan kasvun aika 1930-1960
- Nopean kasvun aika 1961-1979
- Tasaantuvan kasvun aika 1980-1995
- Täydennysrakentamisen aika 1996-2018

Palvelualueiden suunnittelussa aineiston analyysin runko muodostuu seuraavista teemoista:
- Julkisen ja yksityisen palvelurakenteen laajentaminen 1950-1990
- Vanhan kaupunkirakenteen modernisointi 1960-1990
- Lähiömäinen palvelurakenne 1960-1990
- Elinkeinojen monipuolistaminen 1990-luvulta lähtien

Teollisuusalueiden suunnittelussa aineisto on jaoteltu seuraaviin teemoihin: 
- Asuinalueiden yhteyteen teollisuutta 1930-1980
- Teollisuus omille alueilleen 1970-2015
- Teollisuuden hankekaavat ja tuulivoimakaavoitus 2000-luvulla

Virkistysalueiden suunnittelu on jakaantunut melko tasaisesti tutkimuksen kohteena olevalle 
ajanjaksolle, eikä sen suhteen ole löydettävissä haastattelu- tai asemakaava-aineiston valossa 
selkeitä teemoja. Toteutuneiden asemakaavojen tarkastelun perusteella ei näytä siltä, että 
ajanjaksolla olisi pyritty aktiivisesti lisäämään alueellista vetovoimaa virkistysalueiden avulla. 
Virkistysalueet muodostavat liikenneverkoston tapaan virkistysreitteineen laajoja kokonai-
suuksia, eikä niiden strategista merkitystä voidakaan tarkastella asemakaava-aineiston valos-
sa, vaan parempi lähtöaineisto virkistysalueita tutkittaessa olisi yleiskaavataso, joka on rajattu 
tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. 

Haastatteluaineiston ja asemakaavahistorian pohjalta aineistosta tunnistettiin muutosvoimia, 
jotka ovat vaikuttaneet Raahen kaupunkirakenteeseen 1964 vuoden jälkeen. Tämän kuvaile-
miseksi on tutkimuksen täydentävänä aineistona on käytetty valokuvia. Valokuvaus on tehty 
haastattelu- ja asemakaavahistorian analysoinnin jälkeen ja valokuvauksen teemana on ollut 

nimenomaan todentaa kaupunkirakenteen fyysisiä muutoksia, jotka ovat syntyneet tässä työs-
sä esitettyjen muutosvoimien seurauksena. 

Analyysiosiossa kuvaillaan ensin kunkin päämaankäyttöluokan suunnitteluotetta ja suunnitte-
luun haastatteluaineiston perusteella vaikuttaneita tekijöitä, eli muutosvoimia. Tämän jälkeen 
valokuva-aineistoa ja muutosvoimien tyypittelyä peilataan toisiinsa. 
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Asuinalueiden suunnittelu Raahessa
Raahen asuinalueiden kaavoituksen pääasiallisena muutosvoimana on ollut väestörakenteen 
kehittyminen. Asuinalueiden kaavoittamista Raahessa ei voi tarkastella ilman, että samaan 
aikaan tarkastelee Rautaruukin tehtaan kehitysvaiheita yleispiirteisesti, sillä Rautaruukin pe-
rustaminen Saloisten kuntaan veti Raahen mukanaan nopeaan väestörakenteen muutokseen. 
Asuinalueiden kaavoituksessa tämä näkyy niin, että palvelu- ja teollisuusaluevarausten kaa-
voittamisesta poiketen asuinalueiden kaavoitus muodostaa Raahessa kronologisen jatkumon. 
Raahessa vallitsi hitaan tai lähes nolla kasvun aika ennen Rautaruukkia 1930-1960-luvuilla. Rau-
taruukin perustamisen mukanaan tuoma nopean kasvun aika koitti vuosien 1961 ja 1979 välillä 
tasaantuen 1980-luvulta alkaen. Näille ajanjaksoille on ominaista se, että yhdyskuntarakenne 
laajeni maantieteellisesti. 2000-luvulla asuinalueiden suunnittelussa edetään täydennysraken-
tamisen vaiheeseen, jossa olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta pyritään tiivistämään. 

Tässä työssä analysoidaan Raahen alueella laadittuja asemakaavojen sisältöjä yleispiirteisesti, 
peilaten asemakaavojen sisältöä haastatteluaineistoon, jonka tuloksena on syntynyt teemoit-
telu vuosilukuineen. Asuinalueiden suunnittelu Raahessa voidaan jakaa tutkimusaineiston 
perusteella viiteen teemaan, jotka muodostavat ajallisen jatkumon. Näitä teemoja ovat:

- Hitaan kasvun aika 1930-1960
- Nopean kasvun aika 1961-1979
- Tasaantuvan kasvun aika 1980-1995
- Täydennysrakentamisen aika 1996-2018

KUVA 9. Raahen kaupungin asemapiirroksessa vuodelta 1930 osoitettiin kaupungin laajenemissuunnat itään Miljoo-
naperälle, sekä lounaaseen Velkaperälle. Kuvassa Velkaperän rakennuskantaa 1930 luvulta. (Raahen museon kuvako-
koelmat)

KUVA 8. Asemapiirroksessa vuodelta 1930 osoitetut laajenemissuunta, Miljoonaperä näkyy kuvassa oikealla. Kuva on 
peräisin 1930-luvulta. (Raahen museon kuvakokoelmat)
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KUVA 10. Raahen kau-
pungin asemapiirros 
vuodelta 1930. Miljoo-
naperän laajenemisalue 
osoitettiin ruutukaava-
keskustan itäpuolelle 
ja Velkaperän kaupun-
ginosa laajeni ruutu-
kaavakeskustasta käsin 
lounaaseen. (Raahen 
kaupunki) 
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Hitaan kasvun aika 1930-1960 

Raahessa oli vuoteen 1950 tultaessa voimassa vuonna 1930 vahvistettu Raahen asemapiir-
ros (Ak 2). Ohjausvaikutukseltaan suppea asemapiirros osoitti kaupungin laajenemissuunnat, 
kattaen vanhan ruutukaavakeskustan lisäksi laajentumisalueet itään Miljoonaperälle sekä 
luoteeseen Velkäperälle. Miljoonaperän osalta asemakaavaa oli tarkennettu vuonna 1941 
sekä 1949. Sekä Miljoonaperän että Velkaperän rakennuskanta on kohtuullisen yhtenäisesti 
jälleenrakennuskaudella, sotien jälkeen valmistunut, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. 
(Lackman 1991, 556-561)

”Raahessa oli 80 metriä päällystettyä tietä kun minä tulin Raaheen” 
(D)

1950-luvulle tultaessa, kun vuoden 1930 asemakaavan aluevaraukset alkoivat jälleenraken-
nuskauden kuluessa täyttyä, valittiin laajentumissuunnaksi etelä. Uuden laajentumisalueen, 
Kummatin, erotti vanhasta ruutukaavakeskustasta rautatie. Kummattiin laadittiin vuonna 1950 
ensimmäinen asemakaava, jossa tarkasteltiin rautatien eteläpuolen aluetta. Rautatien kupee-
seen osoitettiin asemakaavassa tehdaskortteleita ja kauemmas ”yleisten rakennusten” tontteja 
(Ak 12). Vuonna 1956 Kummatin alueelle laadittiin ensimmäinen varsinaisesti juuri Kummatin 
aluetta ohjaava asemakaava (Ak 21), jossa Kummatti nähtiin Raahen uutena hallinnollisena 
keskuksena. Kummatin alue osoitettiin reunoiltaan pientalovaltaiseksi, yksikerroksisten erillis-
pientalojen alueeksi, jonka keskelle sijoittuvan torin ympärille ryhmittyy kahdeksankerroksisia 
hallintorakennuksia madaltuen  paikoin kolmikerroksisiksi asuinkerrostaloiksi. Alueelle osoitet-
tiin myös rivitaloja. Liikennöinti Kummattiin ei asemakaavassa vielä jäsenny nykyisen Kokkolan-
tien kautta, vaan kaupunkiin saapumisen pääreitti on Ouluntien, Fellmanin puistokadun sekä 
Rantakadun kautta, josta Kummattiin ohjattiin liikenne rautatien ali. Ratkaisun sanelee Raahen 
ja Saloisten välinen kuntaraja. 

Siinä missä Kummattiin hahmoteltiin Raahen hallinnollista keskusta, laajennettiin vuonna 1952 
asuinalueita Lehmirannan suuntaan (Ak 13). Alueelle kaavoitettiin pääasiassa asuinpientalojen 
korttelialueita, joista Ouluntiehen rajautuva eteläreuna edusti tiiviimpää rakentamista kolmi-
kerroksisine asuinkerrostaloineen. Ouluntien varren kerrostalot rakentuivat Rautaruukin myö-
tä 1960-luvulla nopeasti ja kaupunkirakenteeltaan yhtenäiseksi.

KUVA 12. Katunäkymä Miljoonaperän toteutuneesta jälleenrakennuskauden ympäristöstä.

KUVA 11. Katunäkymä Velkaperälle toteutuneesta jälleenrakennuskauden rakennuskannasta.
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Kuva 13. Raahen, Saloisten ja Pattijoen kuntajako ja asemakaavoitettualue 
ennen vuotta 1964. (Ilmakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 
aineistoa)
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Nopean kasvun aika 1961-1979

Rautaruukki rakentui vuodesta 1960 lähtien Saloisten kuntaan, Raahen naapuriin. Saloinen on 
vanha Suomen emäpitäjä, siitä oli tullut itsenäinen kirkkopitäjä vuonna 1413. (Lackman 1991, 
13-15) Saloinen liittyi kuntaliitoksella Raahen kaupunkiin vuonna 1973. Liitosta oli harkittu jo 
ennen Rautaruukin sijoittumista kuntaan, mutta tehtaan rakentumisen aiheuttama rakenne-
murros loi Saloisille, Raahelle ja Pattijoelle merkittävän investointipaineen, mikä lienee vauh-
dittanut yhdistymispäätöstä. (Yle 2015)

Saloisiin oli Rautaruukin rakentamisen alkaessa laadittu rakennuskaava Rk 1 vuonna 1962 ja 
siihen muutoksia 1965-1970. Kiinnostavin näistä on vuonna 1970 laadittu rakennuskaava (Rkm 
7), jossa Raahen läheiselle, Kummattiin rajautuvalle kuntarajalle on osoitettu aluevarauksia 
kerros- ja rivitalorakentamiselle. Kaava on hyväksytty ennen Raahen ja Saloisten kuntaliitosta. 
Aikaisemmissa rakennuskaavoissa osoitettiin Junnilanmäelle, Palonkylään, Saloisiin, Tarpioon 
ja Honganpalon alueelle merkittävä määrä pientalovaltaista asumista. Saloinen laati rakennus-
kaavat osin yksityiselle maalle, eikä kaava ole toteutunut niiltä osin.

”Tonttien panttaaminen on yksi rikos yhdyskuntakehitystä vastaan. 
Saloisissa sen näkee niin että se kuihtuu kokonaan, kun siellä on 
isännät pantanneet tontteja niin etteivät ole suostuneet myymään. 
Silloin talot on rakennettu muualle, esimerkiksi Honganpalon met-
siin, kuitenkaan ei siihen Saloisten keskustaan, missä edelleen on 
pusikoitunutta peltoa. Tämmösen oman edun takia koko yhteisön 
kehitys häiriintyy pahasti.” (I)

Vuonna 1963 Kummattiin vahvistettiin uusi asemakaava, jossa aiempi, asuinpientaloista ja 
hallinnollisesta keskuksesta muodostuva alue korvattiin kerrostalokortteleilla. Asuinpienta-
loalue oli ehtinyt lähteä kehittymään jo aikaisemman asemakaavan mukaan (Ak 21) Kummatin 
luoteisreunalle. Uusissakin suunnitelmissa Kummatin alue tukeutui rautatien pohjoispuolisiin 
väyliin, eikä Kokkolantiehen, joka kulki silloisen Saloisen kunnan alueella. Nykyinen Kummatin 
rakenne noudattelee kyseistä asemakaavaa (Ak 31).

Koska Raahen väestö kasvoi nopeasti vuodesta 1962 lähtien, rakentuivat asemakaavoitetut 
pientalovaltaiset alueet kuten Lehmiranta, Pikkuholmi, Vilpunkangas, Isoholmi ja Antinkagas 
kaupunkikuvallisesti melko yhtenäisiksi omakotitaloalueiksi. Raahen yhdyskuntarakenne laa-
jeni nopeasti pientalovaltaisilla asuinalueilla jatkaen kaupunkirakennetta aiemmin suunni-
telluista Miljoonaperästä ja Lehmirannasta itään, Ouluntien suuntaisesti, joka oli pohjoinen 
saapumisreitti kaupunkiin. Alueelle laadittiin asumista osoittavia asemakaavoja Pikkuholmiin 
(Ak 26), Vilpunkankaalle (Ak 37) ja Iso-holmin ja Antikankaan alueelle (Ak 42). 

”Lehmiranta, Antinkangas ja Mestauskallio, ne oli niitä (kaavoitet-
tuja alueita). Sekin täytty yhtäkkiä se Lehmirannan alue ja Pikkuhol-
mi ja Isoholmi ja näitä Pattijoelle päin alueita. Se oli hyvä, että kau-
pungilla oli omistuksessa olevaa maata, että meidän ei tarvinnut 
ostaa kaavoitukseen, ei tarvinnut lähteä kyselemään, vaan kaikki 
oli kaupungin alueita.” (D)

KUVA 14. Kummattiin ehti rakentua muutamia jälleenrakennuskauden pientaloja vuoden 1952 asemakaavan mukaan 
ennen kuin alueen rakennustehokkutta tarkastettiin vuonna 1963 kerrostalovaltaiseksi.

KUVA 15. Pikkuholmiin rakentunutta yhtenäistä pientalovaltaista aluetta. 
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Kuva 16. Raahen, Saloisten ja Pattijoen kuntajako ja asemakaavoitettualue 
ennen vuotta 1980. (Ilmakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 
aineistoa)
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”(S)e oli hyvä asia, että kaupungilla oli näitä maa-aloja niin paljon, 
että näitä voitiin kaavoittaa niin kuin Lehmiranta ja Mestauskallio 
ja muita alueita, ei tarvinnut tuhlata rahhaa siihen. Kyllähän niitä 
joitakin pienempiä ostoja että piti tehdä että saatiin liikenne (toimi-
maan)”. (D)

Vuonna 1967 laadittiin Raahen vanhaan ruutukaavakeskustaan ns. ”Saneerauskaava”, Ak 
41, jolla pyrittiin modernisoimaan vanha kaupunki. Vanha kaupunki oli luonteeltaan tontti-
jaotukseltaan epäsäännöllinen ja kortteleiden käyttötarkoitus oli usein sekoittunut asumisen 
ja liike- tai käsityötoiminnan kesken. Saneerauskaava pyrki ”ryhdistämään” alueen osoittaen 
alueelle asuinkerrostaloja, rivitaloja, kytkettyjä taloja, liikerakennuksia ja yhdistettyjä asuin- ja 
liikerakennuksia. Saneerauskaava toteutui osittain ja vanhan kaupungin katukuvasta erottuvat 
kaavassa osoitetut rakennusmassat epäyhtenäisellä sijoittelullaan. 

Kummatin kerrostaloalueen lisäksi alueelle lähdettiin rakentamaan Ollinsaaren lähiötä Ollin-
saaren rakennuskaavalla 1960-luvulla. Rakenuskaavan suunnitteli arkkitehti Olli Kivinen. Ol-
linsaaren ensimmäinen asemakaava tuli voimaan 1983 (Ak 93). Ollinsaari oli Raahen seudun 
asuntosäätiön asuntotuotantoa10. Ollinsaaren lähiö muodostui melko puhdasoppiseksi lähiök-
si, jossa asuinkerros- ja rivitalot ryhmittyvät keskusraitin, Pajuniityntien varrelle. Ollinsaaren 
keskustaan osoitettiin liikerakentamista, terveydenhuoltoa sekä opetusta palvelevia korttelei-
ta. Asuinrakennukset koostuvat kerros- rivi- ja erillispientaloista. Kerrostalot ryhmittyvät väljiin 
kortteleihin, joissa on isot ja vehreät sisäpihat. Rakennuksen suunniteltiin erityisesti Rauta-
ruukin vuorotyöläisten arkielämää palvelemaan poikkeuksellisine nukkumisaikoineen. Juho 
Rajaniemi kuvaa artikkelissaan Ollinsaarta maisemalähtöisen kaavan ja ruutukaavakortteliston 
synteesiksi, jossa asuinrakennukset sijoitettiin kahdelle mäenharjalle ja niiden väliselle aukeal-
le syntyi nauhamainen palvelukeskus. (Rajaniemi 2018, 3) 
 
1970-luvulle tultaessa vanhan ruutukaavakeskustan ja Velkaperän muodostamaa kokonaisuut-
ta alkoi pirstoa Velkaperän pohjoisosan tehostaminen. Kyseiseen kaupunkirakenteen liitoskoh-
taan muutettiin postimerkkikaavoilla vuosina 1971-1974 (Akm 46, Akm 53, Ak 54, Akm 59) 
kerrostaloja. Kerrostaloja rakentui vuonna 1972 voimaantulleen asemakaavan Ak 49 myötä 
myös ruutukaava-keskustan ja Kauneuskanavan pohjoispuolelle.

Raahen ja Saloisten kuntaliitoksen myötä maa-alueet laajenivat ja mahdollistivat asuinpienta-
loalueiden suunnittelun vanhan Saloisten kunnan alueelle. Raahe oli tähän mennessä laajen-
tunut jo hyvin lähelle Pattijoen kuntarajaa, eikä laajempia maa-aloja ollut enää käytettävissä 
asuinpientaloalueille. Vuonna 1974 sai lainvoimansa Mestauskallion asuinpientaloalueen ase-

10. Raahen seudun asuntosäätiö perustettiin Raahen kaupungin, Saloisten kunnan ja Rautaruukin yhteisek-
si säätiöksi, jonka tarkoitus oli turvata ensi vaiheen asuminen rautatehtaan työntekijöille

KUVA 17. Ollinsaaren rakennuskaavan kansikuva. (Kivinen 1968, Raahen kaupunki)

KUVA 18. Velkaperän pohjoisosan kaupunkirakenne vaihettuu Rantakadun ja Fellmanin puistokadun tienoilla 1960-lu-
vulla rakentuneeseen kaupunkikeskustaan.
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makaava (Ak 56), Ollinsaaren kupeessa. Laajenemissuunta oli kuntaliitoksen jälkeen luonteva, 
sillä alunperin Saloisten kunnan alueelle rakentuneen Ollinsaaren myötä alueen palvelut olivat 
myös Mestauskallion asukkaiden käytettävissä. Mestauskalliolle kaavoitettiin 120 pientalo-
tonttia ja ne rakentuivat nopeasti. Mestauskallion pientalovaltainen asuinalue on yhtenäiseksi 
rakentunut, rakentumisajankohdalleen tyypillisiä tyylipiirteitä kantava omaleimainen omako-
titaloalue. 

”(L)iitettiin vuonna 73 Saloisten kunta Raaheen, tuli lissää Raaheen 
maaomistuksia, sillähän oli (Saloisten) kunnalla isot maa-alueet.” 
(D)

”(P)erinteisessä Raahessa se oli tämä maa-alan pienuus, ennen 
Raahen ja Saloisten liittymistä, mutta eihän täällä ollut paljon asuk-
kaitakaan, varmaan riitti….” (A)

Raahen kaupungin sisäinen muuttoliikenne virtasi kerrostalovaltaisilta alueilta pientalovaltaisil-
le alueille, kun Rautaruukin alueelle tuomat työntekijät pyrkivät asumaan kerrostalojen kautta 
pientaloihin. Väestökasvun hiljetessä Kummatin kerrostaloaluevarauksia supistettiin, ja pienta-
loalueet laajenivat pohjoiseen päin. Kaupungin sisäinen muuttoliikenne ei syntynyt sattumalta, 
vaan se oli tarkoituksellista ja maankäytön suunnittelulla pyrittiin aktiivisesti edistämään sitä. 

”(J)os Raahe haluaa kehittyä ja mennä eteenpäin niin tänne muut-
tajilla pitää olla kunnolliset asunnot, että ne tekee sitten omiaan 
(omakotitaloja), mutta ensin pitää olla vuokra-asuntoja ja sitten 
pitää olla alueita, jonne voivat rakentaa.” (D)

KUVA 20. Mestauskallion kaakkoisreunalle rakentui ryhmä Rautaruukin tyyppipientaloja. KUVA 22. Mestauskalliolle yhtenäisesti rakentunutta omakotitaloaluetta. 

KUVA 21. Ollinsaareen rakentui kerrostaloja, rivitaloja sekä omakotitaloja palvelukeskustan ympärille. 
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Pientalovaltaisten asuinalueiden suunnittelu oli pragmaattista, alueita suunniteltiin tarpee-
seen, joka oli selvä. Asuinalueiden suunnittelulla ei pyritty luomaan kaupungille vetovoimaa, 
vaan suunnittelun lähtökohtana oli tarjota alueelle muuttaville mahdollisuus omakotitaloasu-
miseen. Asuinalueet laajenivat vanhan Saloisten kunnan alueen lisäksi kaupunkikeskustan tun-
tumassa koilliseen, kohti merta. Kauneuskanavan eteläpuolelle, Lehmirannan pohjoispuolelle 
asemakaavoitettiin pientalojen asuinalue vuonna 1972 (Ak 48) ja vuonna 1979 Vilpun alueelle 
(Ak 71) saatiin lainvoimaiseksi noin 100 omakotitalotontin asuinalueen rakentamista ohjaava 
asemakaava. Vuonna 1980 valmistui uusi asuinalueen kaava Isoholmiin, jossa Raahe laajeni 
Koilliseen, Pattijoen rajaa pitkin (Ak 78). Asuinpientaloalueet laajenivat osin merta kohti, mutta 
rantaa ei hyödynnetty vetovoimatekijänä tässä vaiheessa. Esimerkiksi Vilpun asuinalueella jä-
tettiin leveä virkistys- ja urheilualuevyöhyke pientaloalueen ja meren väliin. Myös Kauneuska-
navan läheisyyteen kaavoitetussa asemakaavassa omakotitaloalueet ryhmittyvät solumaisiksi 
kokonaisuuksiksi selkeästi erilleen Kauneuskanavasta, eikä vesielementtiä niinkään hyödynnet-
ty. 

1970-luvun puoliväliin tultaessa väestönkasvu alkoi tasaantumaan, mikä näkyi ensin kerros-
taloalueiden suunnittelussa ja taannehtivasti alkoi tasaantumaan myös asuinpientalotonttien 
suunnittelu. Tämä aiheutti sen, että kuumimman kasvun aikaan, 1960-luvulla laadittuja asema-
kaavoja, jotka eivät olleet toteutuneet, alettiin paikoin supistamaan. 

”Kyllä se (väestönkasvu) tasaantui, vielä 70-luvulla rakennettiin var-
sin vilkkaasti, aravia tuli… montakohan kymmentä vuositasolla, että 
se oli aktiivista kasvua.” (H)

Vuonna 1971 Isoholmi - Antinkankaan alueelle kaavoitettuja kerrostalovarauksia supistettiin 
(Akm 45) rivitalokortteleiksi ja palvelualuevarauksia muutettiin erillispientalojen korttelialu-
eeksi. Kummatin eteläosan asemakaavaakin jouduttiin tarkastamaan vuonna 1975 (Ak 60) 
ja reuna-alueiden 3-6 kerroksisia kerrostalokortteleita muutettiin rivitalokortteleiksi. Vuonna 
1979 Isoholmi - Antinkankaan alueelle Pattijoen ja Raahen kuntarajalle kaavoitetut kolmiker-
roksiset lamellikerrostalovaraukset muutettiin luonnontilaisena säilytettäväksi puistoalueeksi 
ja Ouluntien varteen osoitettiin varaus makeanvedenottamolle (Ak 74).

Saloisissa rakennuskaavat olivat painottuneet pientalovaltaisten asuinalueiden suuntaan ja 
osin yksityisomisteiselle maalle, jolle oli osoitettu myös merkittäviä liikenneyhteyksiä ja niiden 
tuntumaan palveluita. Vuonna 1975 Honganpaloa alettiin suunnitella uudeksi alueelliseksi 
keskukseksi, jossa erillispientalot ryhmittyvät tiiviimmin rakentuvan keskuksen ympärille. Hon-
ganpaloon osoitettiin omakotitaloasumisen lisäksi rivitaloja, kytkettyjä omakotitaloja, kerros-
talorakentamista sekä julkisia ja yksityisiä palveluita torialueen kupeeseen (Ak 58). Asemakaa-
vasta henkii aluesuunnitelma, joka on rakenteeltaan lähiömäinen, mutta ympärille ryhmittyy 
väljempää, pientalovaltaista asuinraken-nuskantaa.

Vuonna 1976 Honganpalon uutta keskusaluetta laajennettiin länteen päin opetusta palvelevien 
ra-kennusten korttelialueella. Alueella toimii Honganpalon alakoulu (Ak 63) ja vuonna 1979 
asema-kaavaa tarkistettiin tiiviimmäksi niin, että torin ja koulun tuntumaan asemakaavoitettiin 
kerrostalokortteleita (Akm 77). Honganpalon keskuksen rakentuminen on jäänyt vajaaksi, ei-
vätkä mm. kerrostalokorttelit ole toteutuneet. 

KUVA 23. Vilpun pientaloalue laajeni 1979 luvulla meren tuntumaan. Meren läheisyyttä ei lähdetty hyödyntämään 
voimakkaasti, vaan rantaan osoitettiin laaja virkistysaluevaraus. (Ak 71, Raahen kaupunki)

KUVA 24. Vilpun pientalovaltainen alue rajautuu selkeästi erilleen Kauneuskanavasta.
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Tasaantuvan kasvun aika 1980-1995

1980-luvulla kaavojen tuotanto oli tiivistä, mutta suunnittelualueet olivat pienempiä eikä uusia 
kerrostaloalueita juurikaan kaavoitettu, yksittäisiä postimerkkikaavoja keskustan alueella lu-
kuunottamatta. Pientaloalueiden kaavoitus jatkui edelleen tehokkaana erityisesti Palonkylän, 
Kaupunginmetsän ja Saloisten alueilla. Jo rakentuneiden pientalovaltaisten alueiden sisään tai 
kupeeseen kaavoitettiin lisätontteja. Varsinainen kaupunkirakenteen laajenemissuunta oli sel-
keästi kuntaliitoksen myötä tulleille maa-alueille. Vuosien 1980-1999 ajanjaksolle on ominaista 
vanhojen pientaloalueiden täydentäminen yksittäisillä tonteilla samaan aikaan, kun asuinpien-
taloalueiden profiilia muualla kaupungissa alettiin muuttamaan vetovoimaisemmiksi.

1980-luvulle tultaessa Raahen kaupungin laajenemissuunta jatkui Palonkylään ja Kaupungin-
metsään. Alueella oli voimassa osin toteutunut Saloisten kunnan aikainen rakennuskaava (Rk 
2). Alue sijaitsi Ollinsaaren läheisyydessä, Valtatie 8:n eteläpuolella, joten alueella pystyttiin 
hyödyntämään Ollinsaaren palveluja. Palonkylä ja Kaupunginmetsä lähti kehittymään (Ak 83) 
vuonna 1982, kun Valtatie 8:n eteläpuolelle laadittiin Paraatinmäen erillispientaloalueen ase-
makaava. Kyseinen alue oli osin toteutunut vanhan rakennuskaavan mukaisesti. Seuraavana 
vuonna avattiin uusi erillispientalojen alue Kaupunginmetsään (Ak 92), jossa tarjolle tuli noin 
60 uutta omakotitalotonttia. Kaupunginmetsän alue laajeni vuonna 1986 länteen noin 30 eril-
lispientalotontilla ja isohkoilla rivitalokortteleilla, joissa osoitettiin 9 tonttia kaksikerroksisille 
rivitaloille (Ak 99) ja vuonna 1990 noin 90 erillispientalotontilla (Ak 121). 

Saloisiin kaavoitettiin uusi asuinalue Oravajärven ympäristöön vuonna 1981 (Ak 80). Asema-
kaavassa laajennettiin vanhan rakennuskaavan pohjalta rakentunutta pientalovaltaista asuina-
luetta länteen noin 40 omakotitalotontilla alueen julkisten palveluiden läheisyyteen. 

Kummatin alueen tonttivarannon tehokkuuden supistaminen jatkui 1980-luvulle tultaessa, kun 
alueen eteläosan rivi- ja kerrostalokortteleiden rakennustehokkuutta laskettiin. Alueen raken-
tumisen laadukkuuteen pyrittiin myös vaikuttamaan rakennusmassojen uudella ryhmittelyllä 
(Ak 94 a+b). Isoholmin ja Antinkankaan pientalovaltaista asuinaluetta laajennettiin vuonna 
1981 noin 60 omakotitalotontilla ja yhdellä rivitalotontilla (Ak 82), jonka myötä Raahen pienta-
loalueet olivat laajentuneet tiiviisti Pattijoen kunnanrajalle. 

Samaan aikaan myös Vanhaan Raaheen saatiin lainvoimaiseksi suojelukaavat vuosina 1983-
1985 (Akm 90, Akm 95 ja Akm 100), joilla pyrittiin turvaamaan vanhan rakennuskannan säi-
lyminen. Kaavassa pyrittiin suojelemaan katunäkymät niin, että kadun varren rakennukset 
suojeltiin ja sisäpihoille osoitettiin isohkoja rakennusoikeuksia. Koska tonttijako on säilytetty, 

on rakennusoikeuden mukaisten rakennusmassojen sijoittaminen paikoin pienille sisäpihoille 
vaikeaa. Vanhan kaupungin moninaisuus pyrittiin turvaamaan asuinpientalojen korttelialueilla, 
jolle voidaan sijoittaa liike-, myymälä- ja verstastiloja, sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueita. Vanhan Raahen alueella sijaitsi vielä 2000-luvun alussa huomattavan paljon 
julkisia palveluja. 

1990-luvulla Raahen kaupunkikeskustassa tehtiin vanhan kaupungin asemakaavojen lisäksi 
useita postimerkkikaavoja. Muutokset painottuivat Fellmanin puistokadun ja Velkaperän poh-
joisosan alueisiin. Nykyistä lehtitalon korttelia muutettiin vuonna 1987 (Akm 102). Muutoksen 
myötä tontille sai rakentaa asuin- ja liikerakennuksen. Lehtitalon korttelia muutettiin jälleen 
vuonna 1999, jolloin ylintä rakentamiskerrosta korotettiin kolmeen (Akm 159). 

Honganpalon pientalovaltaista asuinaluetta täydennettiin yhden korttelin laajuisella pienta-
loalueella vuonna 1989 (Akm 118) ja Ollinsaaren pohjoisosaan sekä keskusraitin molemmin 
puolin osoitettiin uusia rivitalokortteleita yhteensä kahdeksalle tontille (Akm 114, 1987 ja Akm 
126 1989). Vilpunkankaalla yhteinäisesti rakentuneelle pientaloalueelle varattu asuin- ja liike-
rakennusten korttelialue muutettiin erillispientalojen korttelialueeksi (Akm 139) vuonna 1992.

KUVA 26. Kaupunginmetsään rakentui vielä 1980-luvulla yhtenäinen omakotitaloalue. 
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Täydennysrakentamisen aika 1995-2018

Asuinalueiden kaavoitus muuttui 1990-luvun puolivälistä lähtien proaktiivisemmaksi. Väestön-
kasvun hiipuessa Raahen ja Pattijoen välinen kilpailu alueen asukkaista tiivistyi ja Raahekin 
pyrki osaltaan vastaamaan uuden tyyppisellä suunnitteluotteella, jossa kaupungin taajaman 
läheisyyden rakenta-mattomat ranta-alueet muodostuivat merkittäväksi vetovoimatekijäksi.

”(Pattijoella) satsattiin silloin siihen että hankittiin raakamaata, oli 
kaavoituksia etukäteen, oli tarjolla hyviä tontteja, oli isoja tontteja 
ja ihmiset halusi sitten aina muuttaa Raahen puolelta (…). Ehkä 
raahelaisten ongelma sillä hetkellä oli, että heidän olisi enemmän 
pitänyt panostaa kaavoitukseen ja semmoiseen monipuoliseen… 
Ennen sitä kuntaliitosta 1990-2000 aikana.” (G)

”Pattijoki elinkeinopoliittisesti tavoitteli asukkaita, ja suunnitteli 
isoja tontteja, jotta sinne saatiin varakkaat seutukuntalaiset si-
joittumaan ja se toteutettiin näin. Ja työpaikkaomavaraisuus oli 
Pattijoella hyvin vähäisellä kiinnostuksella, ihan loppuvaiheessa yri-
tettiin hankkia joitakin tuotannollisia tai palvelutyöpaikkoja, mutta 
se oli hyvin asumiskeskeinen se selviytymisstrategia.” (A)

Kauneuskanavan rannalle rakentui korkeatasoinen asuinalue vuoden 1995 asemakaavan myö-
tä (Ak 132), jossa vesielementtiä hyödynnettiin jonkin verran alueen suunnittelussa. Alueelle 
kaavoitettiin tiiviisti 34 omakotitalotonttia isoille omakotitaloille. Alue sai melko pian valmistu-
misensa jälkeen paikallisten suussa nimityksen ”Raahen Beverly Hills” aikansa amerikkalaisen 
nuoriso tv-sarjan mukaan. Kanavanrannan rakentuminen oli myös symbolinen merkki pahim-
man laman taittumisesta ja viestitti kaupunkirakenteessa yhdessä Tavaratalo Tennan palon 
jälkeen pitkäksi ajaksi tyhjilleen jääneelle tontille nousseen kulttuurikeskuksen kanssa viestiä 
siitä, että tulevaisuuden ohjat on otettava omiin käsiin. 

Kauneuskanavan pohjoispuolelle rakentui tiivis ja laadukas asuinalue vuonna 2000 valmistu-
neen  asemakaavan myötä. Asemakaavassa osoitettiin asuinkerrostalojen ja rivitalojen kortte-
lialueita tiiviisti Kauneuskanavan rantaan. Myös toteutuksessa on huomioitu Kauneuskanavan 
vesielementti. Alueen katuakselit kiinnittyvät vanhan ruutukaavan katulinjastoon ja alue on 
toteutunut laiturirakenteineen laadukkaasti (Ak 165). Myös Vilpun asuinalueen pohjoispuolel-
le hyväksyttiin vuonna 2002 Iivarinpellon asuinalue joka koostui kymmenestä omakotitaloton-
tista (Akm 179).

Ensimmäinen selkeästi merellinen pientalovaltainen asemakaava sai lainvoiman vuonna 2004. 
Siinä Kylmäniemelle osoitettiin rantaan 21 omakotitalotonttia (Ak 188) ja alue sai jatkoa vuonna 
2008, jolloin valmistui 34 merenrantaan sijoittuvaa omakotitalotonttia (Ak 203). Vuonna 2013 

KUVA 28 ja 29. Kauneuskanavan rantaan, ydinkeskustan tuntumaan rakentui 1990-luvun loppupuolelta alkaen vesie-
lementtiä hyödyntävää kaupunkirakennetta.
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lainvoiman saanut Kylmälahdenrannan asemakaava (Akm 218a) jatkoi merellisyyden teemalla, 
kun entisen leirintäalueen alueelle kaavoitettiin 44 pientalotonttia ja kaksi asuinpientalokort-
telia ja kolme rivitalokorttelia. 

Merellisiä omakotitalotontteja kaavoitettiin Kylmäniemen lisäksi kaupunkikeskustan eteläpuo-
lelle Varviin, jossa meren läheisyyteen osoitettiin 36 tonttia ja kaksi rivitalotonttia vuonna 2008 
(Akm 201). Aiemmin vahvistamatta jääneiden viiden Varvin omakotitalotontin alueelle pyrittiin 
samana vuonna kaavoittamaan omarantaisia omakotitalotontteja, mutta niitä ei vahvistettu 
(Akm 204).

Merenrantojen hyödyntäminen asuinalueiden kaavoituksessa on haastatteluaineiston perus-
teella seurausta kiristyvän kilpailun lisäksi poliittisten valtasuhteiden muutoksesta.

”(V)aikka jos ajatellaan ranta-aluetta, että sinne tulisi hyvin toi-
meentulevia asukkaita ja kalliille tonteille, niin se ei vaan nyt käy 
kun pitää olla köyhille ihmisille (…) Rohkeuden puute on ollut Raa-
hessa, kun täällä on aivan upeat mahdollisuudet, miksi rantoja ei 
hyödynnetä yhtään, kun meillä on täällä rantaviivaa älyttömästi. 
(…) Täällä vasta viime vuosina on otettu meri ja sekin hirveän tais-
telun jälkeen. Ei uskalleta mennä meren ääreen, kateuden pelkoa, 
tulee rikkaat vaan ja vie ne rannat.” (F)

KUVA 30. Kylmälahdenrantaan toteutunut asuinpientaloalue. KUVA 31. Varvinrannan asuinpientaloaluetta.

”(E)ikä haluta kaikkia rantoja kaavoittaa ja sitten ei ole järkevää-
kään. Pitää muistaa viihtyvyys virkistysalueet väljyys… Me ollaan 
pieni kaupunki, semmoista virkistysaluetta on hyvä olla ydinkeskus-
tassakin että ihmiset viihtyy. (…) (N)äen, että vaikka se nyt meren 
rannassa onkin, niin kun ei ole liikaa, niin se passaa siihen” (G)

Raahen ja Pattijoen kuntaliitos vuonna 2003 on vaikuttanut merkittävästi alueen yhdyskun-
tarakenteeseen. Kuntaliitoksen jälkeen uusien omakotitaloalueiden kaavoittaminen on käyn-
nistynyt entisellä Pattijoen Raahen puolisella ”rajavyöhykkeellä”, Pyhtilän alueella. Kuntien 
yhdistymisen jälkeen vahvistettiin Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava vuonna 
2007, jonka myötä Pyhtilän alue otettiin suunnitteluun. Alueen ensimmäinen pientalorakenta-
mista ohjaava asemakaava valmistui vuonna 2006 (Ak 197). Alueen kehittäminen jatkui 2011 
hyväksytyllä kaavalla, jossa alue laajeni 20 pientalotontilla kytkien yhteen Pattijoen ja Raahen 
yhdyskuntarakenteen (Akm 212). Vuonna 2013 valmistunut asemakaava pohjautui kaavarunko 
tarkasteluun ja asemakaavalla alueelle osoitettiin noin 100 omakotitalotonttia (Akm 219), sekä 
varauksia kerrostaloille, rivitaloille, liikerakennuksille ja lähipalveluille. 

1990-luvun loppupuolelta lähtien täydennettiin olemassaolevia omakotitaloalueita pienillä 
postimerkkikaavoilla. Kyseisenkaltaisia jo rakentuneita alueita täydentäviä tavallisesti yhdestä 
kahteen tontin muutoksia tehtiin vuosina 1998-2002 (Akm 146, Akm 147, Akm 153, Akm 145, 
Akm 170, Akm 171, Akm 172, Akm 174, Akm 175 ja Akm 176)  Isoholmissa, Antinkankaalla, Pik-
kuholmissa, Vilpunkankaalla sekä Lehmirannalla. Usein uusi pientalotontti osoitettiin aiemmin 
virkistysalueeksi kaavoitetulle alueelle.
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Honganpaloon kaavoitettiin vielä vuonna 1999 Metsärinteen pientaloalue, jossa Honganpa-
lon pohjoisosaan osoitettiin 18 uutta pientalotonttia (Akm 158) ja Palonkylään täydennettiin 
toteutunutta rakennuskaavaa vuonna 2000 asemakaavalla, jossa Pereenpuistoon, Palontien 
pohjoispuolelle kaavoitettiin muutamia erillispientalo- tai pientalotontteja sekä rivitaloalue (Ak 
156).

2008 Kaupungin keskustassa tehtiin asemakaavamuutokset, joista toinen sijoittui valtakunnal-
lisesti arvokkaan vanhan ruutukaavakeskustan eteläosaan. Koulukadun eteläpuolen huono-
kuntoisten talojen tilalle laadittiin uudisrakentamista palveleva asemakaava (Akm 182). Myös 
kulttuurikeskuksen vieressä sijaitsevaa korttelia 20 kehitettiin vuonna 2009 hyväksytyn asema-
kaavan mukaisesti (Akm 184) kerrostalo- ja liikerakennusten korttelialueeksi, jossa sisäpihalle 
on osoitettu rakenteellinen pysäköintiratkaisu. Kyseiset alueet ovat kaupunkirakenteellisesti 
vanhan ruutukaavakeskustan ja 1960-luvulla rakentuneen kaupunkikeskustan vaihettumisvyö-
hykettä. 

Kerrostalorakentaminen aktivoitui hiljaiselon jälkeen vuosien 2008-2014 aikana hyväksytyillä, 
osin osayleiskaavan mukaisilla hankekaavoilla, joita laaditaan kaupunkirakenteen näyttäville 
paikoille, merenrantaan. Ensimmäiseksi valmistui vuonna 2008 Kaupunginrannan asemakaava 
ydinkeskustan tuntumaan, kirjaston taakse. Asemakaavan lähtökohtana oli alueen toteuttami-
nen kokonaisuutena, eli aluerakentamiskohteena. Asemakaavalla muutettiin alueen urheilu- ja 
virkistysalue osittain kerrostalokortteleiksi (Akm 202). Hankekaava merelliselle kerrostalo-
asumiselle valmistui vuonna 2012 myös Pitkänkarin rannassa, jossa osoitetaan kaksi korttelia 
neljälle asuinkerrostalon pihapiirille (Akm 213). Vuonna 2014 valmistui lisäksi hyvinvointikun-
tayhtymän omistamalle alueelle sairaala-alueen pohjoispuolelle Hakotaurinrantaan, viiden 
pistekerrostalon asemakaava (Akm 220). 

Kerrostalovarausten kaavoittaminen nimenomaan hankekaavoilla ranta-alueille on toimintata-
pana saanut kritiikkiä kaupunkilaisilta, eikä poliittinen hallintokaan ole ollut täysin yhtä mieltä 
muutoksesta. Kritiikissä koetaan maankäytön suunnittelu lyhytjänteisenä, kun kaupungin ran-
ta-alueita lähdettiin kehittämään hankekaavoilla, eikä alueille haettu rakentajia laajemmalla 
rintamalla.

KUVA 32. Olemassaolevien pientaloalueiden täydennyksiä tehtiin postimerkki kaavoilla vuosituhannen taitteessa.  KUVA 33. Kaupunginrantaan, meren äärelle kaupunkikeskustaan, hankekaavoituksen myötä valmistuneita kerrosta-
loalueita.
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”(P)itäisi pyrkiä saamaan laajempi kiinnostus yksittäiseen aluee-
seen eikä vain hankekaavan kautta. Sitähän en osaa arvioida että 
onko ollut niin, että niihin ei ole ollut kiinnostuneita. Eihän me olla 
luotu tarjontaakaan, kyllähän nuo ykköspaikkoja Raahessa on ollut, 
oisko niistä saatu vielä enempi irti siitä alueesta.?” (G)

”Esimerkiksi tämä rantarakentaminen, (…) En muista olleeni sel-
laisessa valmisteluelimessä, että mistä se oli sitten lähtenyt, että 
sehän lähti isolla volyymilla ja vauhdilla liikkeelle. Miten siinä tehtiin 
laskelmia kokonaisuudesta? Olin mukana kun vietiin viimeisiä maa-
liin, totesin vain että valittu linja, ei voi ruveta lyömään jarrua.” (C)

”Hankekaava-asioissa (…) näkemys oli, että oven taakse ei ole ollut 
tulijoita ja kun on tullut, on nähty kaupungin näkökulmasta hyväksi 
että kaava tehdään.” (G)

”(M)eillä ei ole rakentajia niin paljoa, (…) että ei voida valita sitä, 
että ei voida järjestää kilpailutuksia. Ei voida hirveästi lähteä sane-
lemaan kaupunkina, jos halutaan kehittää.” (I)

KUVA 34. Mereltä päin. Pitkäkariin on valmistumassa hankekaavassa osoitettu neljäskin kerrostalokortteli keväällä 
2019. 

Hankekaavojen ongelmallisuus kaupunkikehittämisen välineenä nähdään toimintavan ja to-
teutuksen kannalta. Tämä korostuu asuinaluesuunnittelussa Kaupunginrannassa, missä alku-
peräinen rakennusliike on vetäytynyt hankkeesta toteutuksen aikana. Toisaalta koetaan, että 
halukkaille rakentajille tulee pystyä tarjoamaan hyviä mahdollisuuksia alueella.

”(E)n ole varma vieläkään, että onko nämä hankekaavat paras 
mahdollinen tapa kehittää Raahen kaupunkia. Kun se hankekaava 
tehdään yhdelle, niin joudutaan pitkälle hänen ehtojensa mukaan 
tekemään kaava, se että ainakaan meidän ei pitäisi sitä pitkästi 
enää jatkaa. (E)simerkiksi (Kaupunginlahdenrannan alue), niin se-
hän jäi kesken. He otti rannasta parhaat tontit ja sitten kun ei kaup-
pa käynyt enää he sanoivat että antaapa olla ja lähtivät Pyhäjoelle. 
Jos semmoisia sopimuksia tekee, pitäisi varmistaa se, että mitä on 
tavoiteltu toteutuisi, eikä oteta rusinoita pullasta.” (G)

KUVA 35. Pitkäkarin kerrostalokorttelit Rantakdaun suunnalta. 
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Yhteenveto asuinalueiden suunnittelusta Raahessa

Rautaruukin sijoittaminen Saloisiin valtakunnallisen kehittämispolitiikan tuloksena on vaikut-
tanut alueen kaupunkirakenteeseen voimakkaasti. Sen myötä alueelle syntynyt väestöpaine 
aiheutti Raahessa, Saloisissa ja Pattijoella valtavan investointi- ja uusien asuinalueiden suun-
nittelupaineen. Tämän johdosta alueella on toteutunut myös useita kuntaliitoksia, joista Sa-
loisten ja Raahen kuntaliitos vuodelta 1973 ja Raahen ja Pattijoen kuntaliitos vuodelta 2003 
ovat hahmotettavissa myös välillisesti Rautaruukin seurauksena. Asemakaavahistorian ja 
haastatteluaineiston valossa maankäytön suunnittelun kaari näyttäytyy selkeänä. Siinä missä 
1950-luvulla pyrittiin järjestämään passiivisesti mahdollisesti syntyvää toimintaa, vastattiin 
1960-1970 luvulla ulkopuolisen tahon tarpeeseen (Rautaruukin) ja maankäytön suunnittelu 
aktivoitui reaktiiviseksi. Taloudellisten taantumien myötä maankäytön suunnittelulla on pyritty 
lisäämään alueellista vetovoimaisuutta, jonka myötä asuinalueiden suunnittelussa näyttäytyy 
proaktiivinen ote. 

Kummatti ja Ollinsaari näyttäytyvät kaupunkirakenteessa kiinnostavina urbaanin kehityksen 
fragmentteina Raahessa. Rautaruukki loi hetkellisen väestöpaineen, jonka takia kerrostalolä-
hiöitä tarvittiin, mutta suuri osa väestöstä muutti myöhemmin omakotitaloon. Kummatissa ja 
Ollinsaaressa ei päässyt syntymään aitoa kehityskaarta, sillä Raahen alueen väestöpohja on 
liian ohut tehokkaasti rakentuneelle lähiöalueille, kun samaan aikaan omakotitalokaavoitus on 
ollut voimakasta. Valitettavasti Kummatin ja Ollinsaaren kaupunkirakenteellista merkitystä ei 
ole pystytty tai välttämättä edes aiottukaan hyödyntää täysimääräisesti. Alueita ei ole kehitetty 
lähiöinä, joka olisi parantanut rakennuskannan käyttöasteen tehokkuutta koko elinkaaren aika-
na, vaan ne suunniteltiin hetkellisiksi vuokra-asuntoreserveiksi, jonka jälkeen uusille raahelai-
sille pyrittiin tarjoamaan mahdollisuus pientaloasumiseen. 

Toimintamalli toimi hyvin vuosikymmeniä, mutta samalla tultiin synnyttäneeksi mittava varan-
to vuokra-asuntoja, joiden käyttöaste tällä hetkellä on heikko. Fennovoiman ydinvoimahank-
keen myötä kyseistä vuokra-asuntoreserviä pystyttäneen hyödyntämään, mutta Raahen lähiö-
alueiden kehittämiseen tulisi ottaa määrätietoisempi ote niin, että alueista syntyisi asukkaiden 
pysyviä kotialueita, eikä ainoastaan väliaikaisia alkuvaiheen asuntoja. Käytännössä kaupunki 
itse kurjisti omat lähiönsä tuottamalla omakotitalotontteja kaikille halukkaille. 

1990-luvun alussa tapahtunut poliittisten valtasuhteiden muutos vaikuttaa haastatteluaineis-
ton perusteella siihen, että Raahe uskaltaa 2010-luvulla rohkeammin ottaa käyttöön meren-
rantoja. Se ei silti ole ainoa vaikuttava tekijä proaktiivisemmassa suunnitteluotteessa, vaan 
väestökasvun hidastuminen ja taloudellinen taantuma pakotti käyttämään uusia keinoja asuk-
kaiden houkuttelemiseksi Raaheen. 

Tutkimusaineiston perusteella Raahen kaupungin asuinalueita koskevassa maankäytön suun-
nittelussa suunnitteluote aktivoituu 1960-luvulta lähtien. 1950-luvun maankäytön suunnitte-
lua voidaan kuvailla passiiviseksi toimintojen järjestämiseksi. 1960-luvulta alkaen maankäytön 
suunnittelu muuttuu reaktiiviseksi suunnitteluksi, jossa pyritään tehokkaasti vastaamaan 
väestönkasvuun. 1990-luvulle tultaessa asuinalueiden suunnitteluun tulee proaktiivinen ote 
lähialueiden kilpailun ja poliittisten voimasuhteiden muutoksen kautta. 
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Julkisten ja yksityisten palvelualueiden suunnittelu
Palvelurakenteen kehittymistä tarkastellaan tässä jaksossa asuinrakentamisesta poiketen 
vahvemmin teemakohtaisina kokonaisuuksina. Siinä missä asuinrakentaminen synnytti väes-
tökehityksen ja kuntaliitosten myötä yksiselitteisen kehyksen maankäytön suunnittelulle, on 
palvelualueiden suunnittelussa löydettävissä enemmän kytköksiä yhdyskuntasuunnittelun 
ajankohtaisiin teemoihin sekä alueen elinkeinorakenteen parantamiseen.

Palvelualueiden rakentumiseen Raahessa vuodesta 1960 lähtien on vaikuttanut kaupunkira-
kenteen laajenemisen lisäksi ydinkeskustan kehittyminen vanhan ruutukaavakeskustan ku-
peeseen sekä myös vallallaolevat yhdyskuntasuunnittelun trendit, joista aineiston perusteella 
voidaan tunnistaa lähiörakentaminen sekä vanhan kaupunkirakenteen modernisointi. 

Palvelualueiden suunnittelun jatkuvana taustavirtana on julkisten palvelujen järjestäminen, 
jonka muutosvoima on sama, kuin asuinrakentamisessa, eli väestönkasvu. Haastatteluaineis-
tosta ei käy ilmi, että Raahessa oltaisiin aktiivisesti lähdetty missään vaiheessa tavoittelemaan 
perustasoa parempaa julkisten palvelujen järjestämistä. Julkisten palvelujen teema näyttäytyy 
asemakaavahistorian ja haastatteluaineiston valossa läpileikkaavana, jonka takia se on ero-
tettu omaksi teemakseen ja sen oletetaan lähtökohtaisesti kumpuavan väestökehityksestä ja 
asuinaluevarausten suunnittelusta. Julkisten palveluiden rakentamisen taustalla vaikutti myös 
koko Euroopassa ja Suomessa vallinnut maailmansotien jälkeisen ajan hyvinvointivaltion ra-
kentaminen. Hyvinvointivaltion rakentamisella pyrittiin vastaamaan siihen tarpeeseen, jonka 
kaupungistuminen aiheutti perinteisten sosiaalisten turvaverkkojen heiketessä.

Palveluiden aluevarausten suunnitteluun liittyen on kiinnostavaa se, onko muissa kuin julkisiin 
palveluihin liittyen, aineistosta löydettävissä selkeitä muutoksia palvelualuevarausten osoitta-
misessa asemakaavoissa. Yksityiset palvelut ovat maankäyttöä, jonka muutosvoima ei kumpua 
ainoastaan väestönkasvun aiheuttamasta tarpeesta, vaan sillä on kysynnän tarpeeseen vastaa-
misen lisäksi myös toisensuuntainen vaikutuksensa alueen väestökasvun syntyyn. Toimivat ja 
houkuttelevat yksityiset palvelut ovat merkittävä alueellinen vetovoimatekijä. Kun esimerkiksi 
erikoistavaraliikkeiden toimintaa tarkastellaan paikassa vallitsevien verkostojen näkökulmasta, 
voi niiden merkitys alueen dynamiikkaa rikastavina tekijöinä olla yllättävän iso.  

Tässä kappaleessa tarkastelu ei jäsenny asuinrakentamista tarkastelevan kappaleen tavoin 
selkeästi ajallisiin kokonaisuuksiin, vaan tarkastelussa on julkiset palvelut erotettu kokonaan 
omaksi kokonaisuudekseen. Tarkasteluteemat ovat:

- Julkisen ja yksityisen palvelurakenteen laajentaminen 1950-1990 
- Vanhan kaupunkirakenteen modernisointi 1960-1990
- Lähiömäinen palvelurakenne 1960-1990
- Elinkeinojen monipuolistaminen 1990-luvulta lähtien
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Kuva 36. Raahen asemakaavoitetut asuin- ja palvelualueet. (Ilmakuva 
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa)
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Julkisen ja yksityisen palvelurakenteen laajentaminen 1950-1990

Julkisiksi palveluiksi voidaan katsoa vuosina 1960-2000 järjestetyt terveyden- ja hyvinvoinnin-
palvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, sekä hallinnolliset palvelut. 1960-luvulla voimis-
tunut kaupungistumiskehitys sai aikaan Suomessa tarpeen julkisten palveluiden määrätietoi-
selle järjestämiselle, mikä näkyy Raahen kehityksessä selvästi. 2000-luvulla kyseisiä palveluita 
on alettu enenevissä määrin järjestää myös yksityisen palveluntuottajan toimesta. Julkisten 
palvelujen tuottamisen paine kasvoi ja tuli monikirjoisemmaksi Raahessa, kun Rautaruukin 
työntekijät muuttivat kaupunkiin asumaan vuodesta 1962 lähtien. Muualta muuttaneiden 
kaupunkilaisten sosiaaliset verkostot olivat ohuet. Koko yhdyskunnan perusrakenteet murtui-
vat ja muuttuivat, kun maa- ja metsätalous elinkeino korvautui palvelu ja teollisuuden alan 
työpaikoilla.

”Kyllähän niitä asioita, sehän oli selvä, väkiluku kasvoi niin joutuin, 
niin kaikkea tarvittiin. Raahessa ei ollut päiväkotejakaan muita kuin 
rouvasväen yhdistyksen pitämä. (…) Niitä oli aivan riittävästi päivä-
koteja ja kouluja rakentaa.” (D)

”(S)ehän se oli koko ajan, että meillä palvelut pelaa, että tulis sitten 
isompaa tai pienempää liikettä, niin paikka löytyy mihin saa ra-
kentaa (…) ja yhtenä oli tämä että pitää huolehtia näistä tenavista 
päiväkoteihin” (D)

Raahen kaupunkirakenne keskittyi 1950-luvulla vanhan ruutukaavakeskustan alueelle (Ak 2). 
Laajenemissuuntia oli haettu Velkaperän (keskustasta lounaaseen) sekä Miljoonaperän (kes-
kustasta itään) suunnista. Kaupunkikeskusta sijoittui kyseiselle, etelästä rautatien rajaamalle 
alueelle. Etelässä laajenemista rajoitti Saloisten kunnan raja ja idässä Pattijoen kunnanraja. 
Kaupunkiin saavuttiin 1950-luvulla idästä päin historiallista Ouluntien linjausta pitkin. 1930-lu-
vun asemapiirroksessa kaupungin palvelurakenteen ajatellaan keskittyvän tälle alueelle. 

Kaupungin kasvusuuntia 1930 -luvun jälkeen pohdittiin vuoden 1956 asemakaavassa, jossa uu-
tena kasvusuuntana nähtiin Kummatti kaupungin hallinnollsten palveluiden keskittymänä (Ak 
21). Kummattiin osoitettiin keskeiselle alueelle tori ja sen ympäristöön kahdeksankerroksisia 
hallintorakennuksia. Keskialuetta reunustivat reunoja kohti väljentyvät asuinaluerakennukset.

Julkisten palvelujen rakentamisen suurimpiin hankkeisiin kuului aluesairaalan rakentaminen 
Pitkäkariin (Akm 49, 1972). Aluesairaala toteutettiin ympäröivien kuntien yhteisenä hankkeen 
ja sen odotettiin tuovan alueelle kipeästi tarvittavia naistyöpaikkoja. Aluesairaalan alueella oli 
toiminut Gellmanin kunnallissairaala vuodesta 1912 lähtien. Keskussairaalalain myötä myös 
ympäröivät kunnat, Pyhäjoki, Saloinen, Pattijoki tulivat sairaalan osakkaiksi vuonna 1946 ja 
Siikajoki vuoden 1957 alusta. 1963 osakkaiksi tulivat lisäksi Rantsila ja Vihanti. (Muhonen 2017, 
11-16; Yle 2015)

KUVA 37. Raahen aluesairaala rakentui kuntien yhteisenä hankkeena vanhan Gellmanin sairaalan kupeeseen. KUVA 38. Sairaalan alueelle rakennettiin myös henkilökunnan asuntoja.
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Kuva 39. Palvelualueet Raahessa (Ilmakuva Maanmit-
tauslaitoksen maastotietokannan aineistoa)
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”Kyllä rakentamista oli ja päiväkoteja on koko ajan pitänyt raken-
nella, yhteiset kuntayhtymien sairaalat ja vanhainkodit tehtiin kans 
niihin aikoihin.” (H)

Sairaalan lisäksi julkisia palveluita suunniteltiin myös itään laajentuville asuin- ja liikerakennus-
ten alueille. Vuonna 1963 osoitettiin nykyisen Lybeckerin koulun tontti asemakaavassa (Ak 33) 
aivan vanhan ruutukaavakeskustan kupeesen ja vanhan ruutukaavakeskustan modernisoivassa 
asemakaavassa vuodelta 1967 osoitettiin Rantakadun varteen ja Rantatorille laajoja alueva-
rauksia julkisille palveluille.  Raahen lukion ja myöhemmin Merikadun yläasteen aluevaraukset 
osoitettiin Merikadun varteen niin ikään saneerauskaavassa (Ak 41). 

Kummatin kehittäminen oli saanut lähtökohtansa, kun aluetta oli lähdetty suunnittelemaan 
Raahen uudeksi hallintokeskukseksi ennen Rautaruukin rakentumista alueelle. Kummatti onkin 
ollut siitä lähtien useita kertoja suunnittelupöydällä, mikä näkyy alueelle toteutuneessa kau-
punkirakenteessa. Suunnitelmat Kummatin kehittämisestä uutena hallinnollisena keskuksena 
eivät toteutuneet, mutta perusajatus alueesta julkisten palvelujen ja asumisen alueena säi-
lyi, kun alueelle asemakaavoitettiin vuonna 1974 korttelit opetusta palvelevalle sekä yleisten 
rakennusten korttelialueille. Näille rakentui myöhemmin Kummatin koulu ja liikuntahalli (Ak 
57). Kummatin pohjoisosan teollisuusalueita tarkasteltiin puolestaan yhdessä Velkaperän va-
rikkoalueen kanssa asemakaavalla 1977 (Ak 67). Suunnittelualueen halkaisee varikkoalueen ja 
Kummatin välissä kulkeva rautatie, jonka itäpuolelle osoitettiin opetusta palvelevien rakennus-
ten alue (nykyisen Raahen ammattiopiston alue) ja pohjoisosaan pienteollisuusalue, jollaisena 
se toimii edelleenkin.  

Kuntaliitoksen myötä myös Saloisten kunnan alueen rakennuskaavoja lähdettiin tarkistamaan. 
Saloisten palvelut sijoittuivat alunperin historiallisen Pohjois-Pohjanmaan rantatien varteen, 
nykyisen Oikotien ja Ketunperäntien risteyksen tietämille, sekä Oravajärven läheisyyteen. 
Vuoden 1973 kuntaliitoksen jälkeen osoitettiin asemakaavassa Ak 63 opetusta- ja virkistystä 
palvelevia alueita Honganpaloon vuonna 1976. Saloisten julkisten palvelujen keskus sijoitettiin 

Honganpalon alueelle, irralleen historiallisesta ja rakennuskaavojen mukaisesta kuntakeskuk-
sesta, mikä todennäköisesti johtui maanomistukseen liittyvistä kysymyksistä. Vuonna 1979 
Honganpalon alueen palvelutarjontaa lisättiin terveydenhuoltoa palvelevilla aluevarauksilla 
(Akm 77).
Julkisia palveluita rakennettiin Raaheen 1960-luvun puolivälistä lähtien aktiivisesti, sillä pal-
velutarjonnan kysyntä muuttui oleellisesti Rautaruukin tehtaalla vuoroissa työskentelevien 
uusien asukkaiden myötä. Esimerkiksi päivähoito tuli järjestää pikimmiten, samoin peruskou-
lutus ja terveydenhuolto. Ilman julkisten palveluiden määrätietoista organisointia esimerkiksi 
opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa, olisi Rautaruukin työvoimareservi ohentunut. Ponnistus 
koetteli kaupungin kestokykyä monin tavoin, eikä vähiten taloudellisesti. Rautaruukin päästes-
sä käyntiin alkoi kuitenkin kaupungin talous kohentua 1970-luvun loppupuolella. Raahella oli 
vara investoida kirjastoon, jonka paikka osoitettiin asemakaavalla Ak 72 Rantakadun länsisivul-
le, Raatihuoneen tuntumaan vuonna 1978. 

”Sitten 70-luvun alussa tuli semmoinen aika että verotuloja tuli 
niin paljon, että veronmaksajille olisi voinut palauttaa osan niistä. 
Päätettiin, että ei me palauteta, vaan rakennetaan kirjasto kun kau-
punki täyttää vuosia.” (D)

Julkisten palvelujen rakentaminen näyttää asemakaavahistorian valossa vähentyneen 1980-lu-
vulle tultaessa. Pitkänkarin oppilaitosalueen asemakaavassa vuonna 1985 suojeltiin vanhat 

KUVA 40 ja 41. Kummatin alueelle on rakentunut julkisia palveluja kuten Liikuntahalli ja ammattikoulu. KUVA 42. Raahen kirjasto rakentui 1970-luvun lopulla Rantakadun varteen. Rakennus on peruskorjattu 2000-luvulla.
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Kuva 39. Palvelualueet Raahessa (Ilmakuva Maanmit-
tauslaitoksen maastotietokannan aineistoa)
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opettajaseminaarin oppilaitosrakennukset sekä osoitettiin uusien oppilaitosten korttelialue 
seminaarin alueen ja Rantakadun väliin (Ak 91). Alueet olivat tässä vaiheessa jo toteutuneet, 
joten asemakaavan päätarkoitus lienee rakennussuojelussa. 

Palvelutalo Kreivinajan rakentamisen mahdollistamiseksi laadittiin Pekkatorin tietämille van-
haan ruutukaavakeskustaan asemakaava vuonna 1991. Valmistuneen rakennuksen julkisivussa 
ja mittasuhteissa pyrittiin huomioimaan vanhan Raahen tyylipiirteitä (Akm 134). Palveluasu-
mista ohjaava postimerkkikaava valmistui myös Lehmirannalle vuonna 1992 (Ak 138) ja alueel-
le rakentui yksityinen palvelutalo Hopeatauri. 

1990-luvun loppupuoli näyttäytyy tutkimusaineiston perusteella seutukaupunkikehityksen 
kannalta suotuisana aikana. Tuolloin Raaheen sijoitettiin maakunnallisia palveluja käräjäoikeus 
ja kihlakunnan virasto, jotka vaativat asemakaavallista ohjaamista. Raahen oikeustalon rakenta-
mista ohjaava asemakaava valmistui vuonna 1998 Laivurinkadun, Sovionkadun ja Rantakadun 
kulmaukseen, Kirjaston ja Raatihuoneen läheisyyteen kaupungin ydinkeskustaan (Akm 150). 
Käräjäoikeus kokoontui rakennuksessa vuoteen 2018 saakka. Vuonna 2002 valmistuneessa 
asemakaavassa osoitettiin puolestaan Kummattiin, Kokkolantien varteen, Kihlakunnan viraston 
Kruununkirjurin aluevaraus (Akm 180). 

Tutkimusaineiston uusin julkisia palveluja ohjaava asemakaava valmistui vuonna 2016 (Akm 
230). Antinkankaan koulu oli osoitettu alueelle ensimmäisen kerran jo vuonna 1967 (Ak 42) 
ja koulu oli rakentunut, mutta koulu jouduttiin purkamaan sisäilmaongelmien takia vuonna 
2013. Uudisrakentaminen edellytti asemakaavamuutosta. Uuden monitoimitalon sijoittami-

KUVA 43. Palvelutalo Kreivinaika rakentui vanhan Raahen alueelle, Pekkatorin tuntumaan.

KUVA 44. Kihlakunnanvirasto Kruununkirjuri rakentui Kokkolantien varteen. KUVA 45. Antinkankaan monitoimitalo valmistui vuonna 2018 puretun Antinkankaan koulun tontille. Koulun arkkiteh-
tonisesta suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto SIpark Oy.
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nen puretun Antinkankaan koulun paikalle on yhdyskuntarakenteen kannalta järkevää, sillä sen 
läheisyyteen sijoittuu Raahen ja Pattijoen kuntaliitoksen jälkeen suunniteltu ja vuonna 2017 
rakentumaan lähtenyt Pyhtilän asuinalue.

Myös osa yksityisestä kaupungin palvelurakenteesta on syntynyt osittain asuinalueiden ja kau-
punkirakenteen laajentumisen seurauksena. Asuinalueille on kaavoitettu varauksia lähipalve-
luille, joiden järjestäjä voi olla joko julkinen tai yksityinen toimija.
 
Kummatin asemakaavoitus vuonna 1956 on ensimmäinen aie laajentaa kaupungin palvelu-
raken-netta kauemmas, kuin vanhan ruutukaavakeskustan liepeille (Ak 21). Asemakaavan 
ajatuksena oli sijoittaa selkeästi ydinkeskustan ulkopuolelle Kummattiin, sekä hallinnollisia 
että yksityisiä palveluja.  Aikaisemmin Kummatin alue oli sijoittunut kaupunkirakenteellisesti 
rautatien ”taakse”, jonne oli asemakaavoitettu teollisuutta radanvarteen ja etäämmäs ”yleis-
ten rakennusten korttelialuetta” (Ak 12, 1950). Asemakaavassa hahmottuu torin ympäristöön 
kahdeksankerroksisia hallintorakennuksia ja etäämmäs asuinrakentamista. Kulkureitti alueelle 
osoitetaan lännestä, Velkaperältä rautatien alit-se.

Kaupungin palvelualueiden laajentamista suunniteltiin Kummattia vähäisemmissä määrin 
myös laajeneville asuinalueille vuosina 1960-1980. Palvelurakenne laajeni kaupungin ydin-
keskustasta itään, ohi Miljoonaperän, kun Pikkuholmin asemaava sai lainvoimaisuutensa 
vuonna 1962 (Ak 26). Asemakaavassa osoitetaan historiallisen Ouluntien varteen liikennepal-

velualueen kortteli sekä sen läheisyyteen sosiaalisia palveluita. Asuinalueet laajenivat kohti 
Pattijoen rajaa nopealla tahdilla. Laajenemissuunta tukeutui Ouluntiehen, mikä loi vähitellen 
Ouluntien varteen uutta palvelu-jen keskittymää asuinrakentamisen jäädessä pohjoisemmaksi 
tien välittömästä läheisyydestä. Isoholmi - Antinkankaan asemakaavoittamisen myötä Oulun-
tie sai rinnakkaisreitin, Antinkankaantien pohjoispuolelle ja näiden kahden liikennereitin väliin 
osoitettiin liike- ja huoltoasemarakennuksia (Ak 42, 1967).

Asumisrakenteen laajetessa Pikkuholmin alueelle, myös palveluille osoitetut alueet laajeni-
vat, sillä alueelle kaavoitettiin lähipalveluita. Ouluntien ja Ratakadun seudun liikerakennus-
keskittymä vahvistui asemakaavalla Ak 79, jossa alueelle sallittiin asuinrakentamisen lisäksi 
liikerakentamista ja pien-teollisuusrakentamista vuonna 1980. Suunnitelma on toteutunut 
pääpiirteissään. Alue tiivisti kau-punkirakennetta Pikkuholmin asuinalueen sekä Ouluntien 
välissä. Vuonna 1987 asemakaavamuutoksella alueen liikerakentamista vahvistettiin suunnit-
telualueen luoteisosassa niin, että asuin- ja liikerakennusten korttelialue muutettiin liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi (Akm 108, 1987).

Asuinalueiden laajetessa Palokylän ja Kaupunginmetsän suuntaan, osoitettiin vuonna 1990 
aiemmin Ollinsaaren palveluihin tukeutuvalle asuinalueelle myös liike- ja toimistorakennuk-
sia sekä julkisten lähipalvelujen aluevarauksia (Ak 121). Keskustan alueella palvelualueiden 
merkittävimpänä muutoksena on nähtävissä linja-autoaseman korttelin kehittyminen. Vuonna 
1988 määritetään linja-autoaseman sijoittuminen Kokkolantien ja Fellmannin puistokadun 
kulmaukseen (Akm 105). Honganpalon keskustaa kehitettiin vuoden 1979 asemakaavamuu-
toksessa niin, että julkisten palvelujen lisäksi alueelle osoitettiin myös yksityisten palvelujen 
aluevarauksia (Akm 77).

KUVA 46. Ouluntien varteen asuinalueiden laajetessa itään rakentunut palvelualue on elinvoimaista ja kysyttyä 
palveluympäristöä edelleen. Alueelle on muodostunut moottoriajoneuvojen huoltoon liittyvien liikkeiden keskittymä.
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Vanhan kaupunkirakenteen modernisointi 1960-1990

Omana painopistealueenaan Raahen palvelurakenteessa näyttäytyy kaupungin ydinkeskusta, 
joka ryhmittyy vanhan ruutukaavakeskustan ympärille, kaupallisten palvelujen painottuessa 
valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön eteläsivulle. Ruutukaavakeskustan alue on 
suurimmaksi osaksi rakentunut vuonna 1812 tapahtuneen Raahen viimeisimmän palon jälkeen 
lukuunottamatta muutamia kiinteistöjä, jotka säilyivät palossa. Ennen uudemman kaupunki-
keskustan rakentumista alkaen 1960-luvulta lähtien, puutalovaltainen vanha kaupunkirakenne 
jatkui Fellmannin puistokadun varteen saakka niin, että rakennuskanta nuoreni etelämmäksi 
mentäessä. Laivurinkadun ja rautatien välinen alue rakentui todennäköisesti ajanjaksolla 1860-
1930. Uudemman palvelukeskustan syntyminen vanhan kaupungin eteläsivulle on supistanut 
puutalokaupunkialuetta.

Nykyään vanhan kaupungin ja uudemman liikepalvelukeskustan raja kulkee Koulukadun etelä-
sivulla, joka on valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön raja. Rajaukseen 
kuuluu Koulukadun eteläpuolinen rakennusrivistö, jolla on pyritty turvaamaan kulttuuri-
historiallinen katunäkymä. Koulukadun ja rautatien rajaama alue on kaupungin palveluiden 
ydinkeskustaa ja se näkyykin katukuvassa uuden ja vanhan rakenteen sekoittumisena ei aina 
sopusointuisin lopputuloksin. 

Ydinkeskustan rakennuskanta on syntynyt alueelle 1960-luvulta lähtien, nopeimman väs-
tönkasvun aikaan. Modernin kaupunkirakenteen syntymistä vanhan puurakenteen reunalle 
vauhditti Rautaruukin aiheuttama aluekehitys 1960-luvulta lähtien ja alueen rakennuskanta 
alkaakin olla käyttöikänsä päässä. 

”Toisaalta on niin, että pitää keskustan kehittymisestä pitää huoli, 
jos se tuosta vielä rapistuu, niin miten siinä käy?” (G)

”Keskusta, nehän on 50-vuotiaita nämä talot, meidän pitää saada 
korkea keskusta, sitä kautta tiivistää.” (I)

Vuoden 1967 ns. ”Saneerauskaava” (Ak 41) pyrki modernisoimaan Raahen kaupungin vanhan 
keskustan. Pienipiirteinen vanha rakennuskanta pyrittiin ”ryhdistämään” suoraksi, siinä kuiten-
kaan täysin onnistumatta vanhojen kiinteistörajojen takia.

Asemakaavassa osoitettiin vanhan Raahen alueelle huomattavasti pienipiirteiseksi muodostu-
nutta vanhaa kaupunkia massiivisempia rakennusmassoja. Pääkäyttöluokiltaan sekoittuneeksi 
ja monipuoliseksi muodostunut vanha yhdyskuntarakenne pyrittiin jakamaan ajan hengen 
mukaan selkeästi asumiselle ja liikerakentamiselle niin, että Pekkatorin itä-länsisuuntaisen 

Brahenkadun katuakselin pohjoispuolella pääkäyttöluokkana oli asuminen ja eteläpuolella 
asuin- ja liikerakentaminen. 

Saneerauskaavan seurauksena voidaan nähdä vanhan rakennuskannan vähittäinen vetäyty-
minen pohjoisemmaksi niin, että esimerkiksi Härkätorin puiston ympärille 1800-luvulla syn-
tynyt rakennuskanta on väistynyt uudemman kaupunkirakenteen tieltä. Myös vanhan Raahen 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella on muutamia jäännöksiä kaavan toteutumisesta 
ja ruutukaava-aluetta rajaa saneerauskaavan hengessä toteutuneet lamellikerrostalot alueen 
pohjois- ja itäsivulla. Saneerauskaavan runsaat paikoitusalueet ovat niin ikään jättäneet jäl-
kensä kaupunkirakenteeseen. Ruutukaavakeskustan pohjoispuolelle, Kauneuskanavan varteen 
osoitettiin saneerauskaavassa laaja pakoitusalue. Paikoitusaluetta etelästä päin rajaava lamel-
likerrostalovyöhyke vanhan Raahen pohjoisrajalle on rakentunut saneerauskaavan mukaisesti. 
Koska lamellikerrostalojen näkymä Kauneuskanavalle on vakiintunut saavutetuksi eduksi, ei 
esimerkiksi osayleiskaavassa ole voitu osoittaa vyöhykkeelle käyttötarkoitusta, vaan se on 
rajattu yleiskaavasta pois. Kaupunkirakenteellisesti tilanne on useine rinnakkaisine katualuei-
neen ja nurmikenttineen erittäin huono. 

KUVA 47. Vanhan kaupungin ja uuden kaupunkirakenteen vaihettumista Reiponkadulla.
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Saneerauskaava kumoutui Koulukadun pohjoispuolelta 1980-luvulla, kun alueelle tuli voimaan 
Vanhan Raahen asemakaava kolmessa eri osassa. Asemakaavat kattoivat vanhan Raahen 
alueen Koulukadulta pohjoiseen ja tavoite oli suojella vanhan Raahen kulttuurihistoriallista ko-
konaisuutta. Sen sijaan Koulukadun eteläpuolella saneerauskaava on edelleen osin voimassa 
ja toteutunut.

Asemakaavallisesti tarkasteltuna Koulukadun eteläpuolelle on tehty Saneerauskaavan jälkeen 
pieniä tonttikohtaisia tarkistuksia postimerkkikaavoilla. Näitä ovat esimerkiksi Ak 62 vuodelta 
1960. Kyseisessä asemakaavassa ohjataan pienellä postimerkkikaavalla yksittäisen tontin ra-
kentamista Fellmanin puistokadun, Kirkkokadun ja Laivurinkadun kulmauksessa. Kyseisessä 
paikassa sijaitsee nyt Nordean palvelupiste. Myös nykyistä Lehtitalon tonttia on tarkasteltu 
useampaan kertaan Fellmanin puistokadun ja Rantakadun kulmauksessa (Akm 102, Akm 159). 
Uudemman palvelukeskustan katukuva on lähtenyt uudistumaan korttelin 22 liike- ja toimis-
torakennusten alueen tarkastelulla vuonna 1989 (Akm 120) Kauppakadun ja Laivurinkadun 
kulmauksessa. 

KUVA 49 ja 50. 1960-luvulta rakentumaan lähtenyt kaupunkirakenne keskittyy Laivurinkadun kävelykadun varteen.

KUVA 48. ”Saneerauskaava” vuodelta 1967 pyrki modernisoimaan Raahen ruutukaavakeskustan kaupunkirakenteen. 
(Ak 41, Raahen kaupunki.
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Lähiömäinen palvelurakenne 1960-1990

Palvelualuevarausten suunnittelun kautta asemakaavahistoriassa näyttäytyy lähiömäisen 
suunnittelun trendi Honganpalossa, Ollinsaaressa sekä Kummatissa. Saloisten kunnan raken-
nuskaava (Rk 1) on vahvistettu vuonna 1962. Laajassa rakennuskaavallisessa tarkastelussa 
Saloisten kunnan alueelle, Tarpioon, Honganpaloon ja Oravajärven alueelle osoitetaan pää-
asiassa asumista. Liikerakentamiselle on osoitettu aluevarauksia ainoastaan nykyisen Oikotien 
ja Ketunperäntien ympäristöihin. Kuntaliitoksen myötä Saloisten palveluiden ja hallinnollinen 
keskus suunniteltiin Honganpalon alueelle, jonne 1976 (Ak 63) osoitettiin julkisten palveluiden 
lisäksi myös aluevarauksia yksityisille palveluille asuinkerrostalojen ja väljempien asumisratkai-
sujen keskukseksi. 

Kummatin alueelle suunniteltiin vuonna 1956 Raahen uutta hallinnollista keskusta (Ak 21), jota 
rajasi pientaloalue. Vuonna 1962 voimaantulleessa asemakaavassa Kummatin kehittäminen sai 
täysin uuden suunnan. Asuinpientalo alueen sijasta alueelle lähti rakentumaan osin toteutunut 
kerrostaloalue. Kerrostaloalue ryhmittyi virkistysalueen ympärille, jonka läheisyyteen osoitet-
tiin vähäinen kaupallisten palvelujen varaus (Akm 31). Kummattiin ei syntynyt tunnistettavaa 
keskusraittia, vaan alueen rakenne on solumainen. Alueen pohjoisosaan osoitettiin opetustoi-

mintaa palveleva kortteli, jolle rakentuikin myöhemmin ammattikoulu. Vähitellen Kummatin 
palvelurakenne laajeni itäänpäin ja alueelle syntyi palvelukeskus, jossa oli kaupallisia palveluja 
ja myös Kummatin ala-aste (Ak 57, 1974, Ak 67, 1977, Akm 129 1993). Lukuisten asemakaava-
muutosten myötä Kummatti ei ole rakentunut yhtenäiseksi lähiökokonaisuudeksi. 

Ollinsaaren asuinalue lähti rakentumaan Raahen seudun asuntosäätiön toimesta Saloisten 
kunnan alueelle vuonna 1969. Ollli Kivisen suunnittelema lähiörakenne toteutui nopeassa 
tahdissa lähes kokonaan 1980-luvun alkuun mennessä. Lähiön halkaisee keskusraitti, jonka 
varrelle ryhmittyivät kaupalliset ja julkiset palvelut (Ak 93). Ollinsaaren alue muodostuu asuin-
kerros-, ja rivitaloista, sekä kaakkoissivun erillispientaloista. Kaupunkikuvallisesti Ollinsaaren 
vanhimmat osat edustavat parhaiten ajankuvansa lähiörakentamisen ihannetta. Asuntotuotan-
to Ollinsaareen kuitenkin tehostui alueen rakentuessa, minkä seurauksena viimeisimmät ker-
rostalot alueella edustavat tavanomaista rakentamista. Vaikka rakentamisen arkkitehtoninen 
laatu heikkenee tuotannon etenemisen myötä, edustaa viimeisimmäksikin rakentunut Kivisen 
aluesuunnitelman osa hyvää kaupunkirakennetta. Ollinsaaren alueen rakennetta luonnehtii 
väljät korttelipihat, jotka synnyttävät alueen maastonmuotojen kanssa viehättäviä näkymiä 
naapurikortteleihin. 

KUVA 51. Ollinsaareen toteutui palvelurakenne kerrostalokortteleiden lähituntumaan.
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Elinkeinojen monipuolistaminen 1990-luvulta lähtien

Valtakunnan tasolla Suomi oli 1990-luvulla lamassa. Rautaruukin jatkamisen edellytykset 
nousivat poliittiseen keskusteluun 1990-luvulla, kun Rautaruukin yt-neuvottelujen alkaessa 
kutsuttiin Raahen kaupunginhallitus hätäistuntoon. Tämä kuvastaa alueen riippuvaisuutta yh-
destä isosta työnantajasta. Samaan ajanjaksoon ajoittui poliittisten voimasuhteiden muutos 
niin, että aikaisemman vasem-miston sijasta luottamushenkilöissä painottui oikeistolainen 
aatesuunta. Poliittiset voimasuhteet muuttuivat kaupunginvaltuustossa oikeiston hyväksi ja 
kaupungin elinkeino- ja palvelurakennetta lähdettiin monipuolistamaan. 

”Muistan kun oli (Rautaruukin) yt:t, se oli harvoja kertoja kuin KH 
on kutsuttu hätäkokoukseen, niin mulla välähti, että siitä se tulikin, 
että pitäiskö meidän laajentaa tätä. Kutsuttiin hätäkokoukseen, 
että mitä tää tarkoittaa meidän kaupungille. (…) Raahen palvelui-
den monipuolistaminen, jota ajan, tarkoittaa ihan kaikkia palveluja 
palveluyritystoiminnan kasvattaminen, kaiken yritystoiminnan kas-
vattaminen” (F)

”(S)itten on huomattu ja eri irtisanomisprosessien ja Rautaruukin 
myynnin niin on herätty että toisaalta, mitä jos tätä ei olisikaan.” (C)

1990-luvulta lähtien asemakaava-aineistossa painottuvatkin kaupallisia palveluja ohjaavat ase-
makaavat. Ensimmäinen rakennushanke uudelle kaupunkikehittämiselle oli kulttuurikeskuksen 
rakentaminen kaupungin keskustaan, useita vuosia tulipalon jälkeen joutomaana olleelle ta-

varatalo Tennan tontille.  Raahen kaupunki ryhtyi rakennushankkeeseen tonttien ehdittyä olla 
useita vuosia joutomaana ja siitä oli tullut kaupunkilaisten mielissä pysähtyneisyyden symboli. 
Alueen asemakaava oli vahvistunut vuonna 1991 (Akm 133).

”(J)os (19)88-96 oli Kauppaporvarin tontti tyhjänä, niin kyllä se vai-
kuttaa siihen että kun katsoo päivittäin tyhjää tonttia, niin tietää, 
että se ei hirvittävän vaikeaa ole tehdä asioita paremmin.” (I)

”(T)ämä kauppakoulu (Kauppaporvarin rakennus) syntyi kun oli 
ollut tyhjä tontti monta vuotta, sanoin, että ei kai sitä (…) kukaan 
muu rakenna jos me ei. Lyötiin nimet urakkaan ja ei ollut rahasta 
tietoakaan.” (D)

Rakennushankkeen tavoitteena oli erottua palvelurakenteella kaupunkimaiseksi keskukseksi 
suhteessa ympäröiviin kuntiin, jotka tavoittelivat samaa väestövirtaa alueelleen. 

”(P)äätettiin rakentaa kauppaporvari 1998-99. Ja tästä käytiin kova 
keskustelu, kun on rahat kaikki, niin miten on vara tehdä tuommoi-
nen. Mutta siinä oli keskustelu että näännytäänkö vai elvytäänkö. 
Jos tämä ulospäin näyttää sellaiselta asialta, että saataisiin kau-
pungin vetovoimaa parannettua niin tehdään se. Ja se oli tosi raaka 
päätös, kun takana oli nämä säästöt. Kallistuin sille puolelle, että 
otetaan riski. Kun verrataan kaupunkia muihin samankokoisiin, niin 
meillä on kattava ja hyvä kulttuuritarjonta, ja laaja palveluverkos-
to.” (C)

”Silloin tuli yhtäkkiä yhteisöveroja sisään semmoinen määrä, että 
sillä olisi voinut maksaa niitä velkoja, mutta me maksettiin sitä 
velkaa jota voisi sanoa korjausvelaksi, ja tehtiin taas jotakin lisää. 
Varmaan siihen aikaan sisältyy tää muistat Tennan tontti, sen tontin 
täyttäminen lähti käyntiin.” (A)

Kaupungin vetovoimaan vaikuttamaan pyrkivät asemakaavat saivat jatkoa seuraavana vuon-
na, kun sittemmin toteutumaton Merihotellin kaava Pitkänkarin rannassa valmistui. Kaavassa 
mahdollistettiin Pikkulahden läheisyyteen liike- ja toimistorakennusten sekä matkailua palvele-
vien toimintojen korttelialue, jolle sai sijoittaa hotellin (Ak 137, 1992). Haaralan hautausmaan 
eteläpuolelle asemakaavoitettiin vuonna 1994 liikekortteli, joka laajensi keskustan kaupalliset 
palvelut rautatien eteläpuolelle (Akm 115). Alueelle rakentui K-Supermarket, joka sai sijaintin-
sa vuoksi pian kaupunkilaisten suussa lempinimen ”Kalaman kuluma”. 

Raahen elinkeinorakenteen tietoinen monipuolistaminen näkyy konkreettisesti Softpoliksen 
ensimmäisen rakennusvaiheen mahdollistavana asemakaavana vuodelta 1991. Alueelle osoi-
tettiin Pitkänkarin urheilukentän eteläpuolelle, Seminaarin alueen läheisyyteen, aluevaraus 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle liike- ja toimistorakentamiselle pysäköintialueineen. KUVA 52. Palaneen tavaratalo Tennan tontti ehti olla useita vuosia tyhjillään ennen kuin Raahen kulttuurikeskus, Kaup-

paporvari, lähti rakentumaan.
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Kuva 53 ja 54. Softpolis (alla) ja Brain Center (yllä) valmistuivat Pitkänkarin alueelle ilmentäen aktivoituvaa kaupun-
kikehittämistä. 

Alueelle lähti rakentumaan toimistorakennusten alue (Ak 163). Pitkänkarin aluetta kehitettiin 
jälleen vuonna 2002, kun asemakaavalla osoitettiin toimitilarakennusten korttelialueeksi ur-
heilukentän itäpuoli (Akm 167). Urheilukentän länsipuolelle valmistui Brain Center uuden tie-
toliikennepainotteisen opetus- ja kehittämisalueen keskittymäksi. Alue koki takaiskun vuonna 
1999 viimeisten tietotekniikan alan insinöörien valmistuessa Raahesta, kun Oulun yliopisto ja 
ammattikorkeakoulu keskittivät alueella aikaisemmin sijainneet palvelunsa Ouluun11. 

Liikerakentamisen asemakaavamuutokset saivat jatkoa linja-autoaseman kupeessa, jossa tuli 
voimaan asemakaavamuutos vuonna 2001 (Akm 168). Siinä Linja-autoaseman korttelialuetta 
jäsennöitiin selkeämmäksi ja liikerakennusten korttelialuetta laajennettiin. Alueella sijaitsee 
Lidlin myymälä. Myös S-ryhmän toimintaedellytyksiä parannettiin vuonna 2003, kun ristirii-
taisen poliittisen keskustelun tuloksena hyväksyttiin ns. Prisman kaava, joka rikkoi vanhan 
ruutukaava-akseliston ydinkeskustassa. Tavaratalo Prisma pystyi asemakaavamuutoksen seu-
rauksena laajentamaan liikerakennuksensa Palokunnankadun eteläpuolen päälle (Akm 185). 
Palokunnan kadulle syntyi päätepiste yhdelle tavaratalon sisäänkäynneistä.

Raahe ja Pattijoki yhdistyivät vuonna 2003 ja seuraavana vuonna lainvoiman sai Kamutanmäen 
liiketoiminnoille varattu alue (Akm 192). Asemakaavan suunnittelu oli alkanut jo ennen kuntien 
yhdistymistä ja se aiheutti myöhemmin konfliktin Raahen kupeeseen laaditun Mettalanmäen 
asemakaavan kanssa.

K-Supermarket ”Kalaman kulumasta” alkunsa saanut Koivuluodon palvelualueiden kehittämi-
nen jatkui, kun K-Supermarketin laajentuminen Citymarketiksi mahdollistettiin vuonna 2004 
asemakaa-vamuutoksella (Akm 190). Vuonna 2006 Pajuniityntien ja Kokkolantien risteysalu-
een läheisyyteen laadittiin liikepalvelualuetta ohjaava asemakaava, joka sallii vähittäiskaupan 
suuryksikön rakentamisen (Akm 198). Alue sijaitsi aivan kaupungin sisääntuloreitin tuntumas-
sa, maastomuotojen johdosta näkyvällä paikalla ja asemakaavassa edellytetäänkin korkeata-
soista ja laadukasta toteutusta. Alueella sijaitsee nyt Halpa-Halli. Vuonna 2010 Koivuluodon 
urheilualueen tuntumaan valmistui asemakaava, jossa K-Citymarketia vastapäätä osoitetaan 
liike- ja toimistorakennusten korttelialue (Akm 209). Alue on toteutunut osittain ja sillä sijait-
see Kauppakeskus Masto. Kokkolantien varsi on toteutunut vuonna 2007 hyväksytyn, Raahen 
keskeisten taajama-aleueiden yleiskaavan mukaan ja kaupalliset palvelut sijoittuvat siinä osoi-
tetulle laatukäytävälle.

11. Nykyään seminaarin kampusalueella sijaitsee Raahen kaupungin opetukseen, kehittämiseen ja hankkei-
siin liittyviä toimintoja. Alue hakee uutta käyttötarkoitustaan, on ns. ”urbaani kesanto”. 

”(N)äen edelleenkin että ollaan teollisuuskaupunki, meidän pitää 
hyödyntää se. Asukkaita pitäisi saada, kaavottamalla houkuttele-
vasti. Yhdistelemällä uutta ja vanhaa, saada asukkaita palvelevaa 
toimintaa. Ravintolakulttuuri on pikkuhiljaa taas heräämässä hen-
kiin.” (E)
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Vuonna 2006, ennen uutta osayleiskaavaa (Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaa-
va 2007), tuli voimaan Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaava (Ak 196), jossa neljään 
kortteliin on sijoitettu liikerakennusten korttelialueita, sekä aluevaraukset huoltoasemalle ja 
paikoitukselle. Mettalanmäen kauppakeskuksen kehittyminen ei lähtenyt toivotulla tavalla 
liikkeelle. Laadittu asemakaavaratkaisu perustui sittemmin yleiskaavassakin esitettyyn moni-
tasoliittymä ratkaisuun. Lisäksi Kamutanmäen kaupallisten palveluiden keskittymä muodostui 
kilpailevaksi alueeksi joka rakentui, mutta toimijoiden löytäminen liiketiloihin on ollut vaikeaa.

”Mettalanmäen alue, kun oli suunnitelmissa tämä keskus. Paperit 
oli nimeä kirjoittamista vaille valmiina, niin tämä nimenkirjoittaja 
ilmoitti, että kaikki ne yksiköt menevät Pattijoelle. Ihan väärään 
paikkaan ja väärään aikaan. Mikä logiikka näissä on ollut?” (C)

Mettalanmäen alueen asemakaavaa uudistettiin vuonna 2010 voimaantulleella asemakaaval-
la, jossa alueelle sallittiin paljon tilaa vaativan erikoiskaupan ja toimistotilojen sijoittaminen. 
Mettalanmäki oli tässä vaiheessa myös voimaan tulleen osayleiskaavan mukainen hanke (Raa-
hen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2007). Rakennusoikeudesta sai käyttää 1800 
kerrosalaneliömetriä päivittäistavarakauppaa varten ja saman verran liikenneasemaa varten. 
Alueelle sai sijoittaa kaksikerroksisten liikerakennusten lisäksi myös viisitoistakerroksisen hotel-
lirakennuksen (Akm 206). Alue ei lähtenyt toteutumaan tämänkään asemakaavan mukaisesti ja 
Mettalanmäen kauppakeskuksen alueelle valmistui kolmas asemakaava vuonna 2017. Yhtäai-
kaa asemakaavan kanssa päivitettiin osayleiskaava, jossa alueen liikennejärjestelyt muutettiin 

KUVA 55 ja 56. Prisman tavaratalon laajennus edellytti vanhan ruutukaavakeskustan katujaon rikkomista. Palokunnan kadulle syntyi päätepiste yhdelle tavaratalon sisäänkäynneistä.

vuoden 2007 osayleiskaavan monitasoliittymästä turbokiertoliittymäksi. Pääasiallinen asema-
kaavallinen tavoite olikin liikennealueiden ja - verkon kehittäminen alueella. Kauppakeskuksen 
osalta asemakaavassa mahdollistetaan liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa seudul-
lisesti merkittävän vähittäiskaupan myymäläkeskuksen. Kokonaisrakennusoikeus korttelissa on 
40 000 kerrosalaneliömetriä, josta päivittäistavarakaupan osuus 4500 kerrosalaneliömetriä. 
Alueelta poistui hotellivaraus. Päivittäistavarakaupan suuryksikön mahdollistaminen alueelle 
edellytti maakuntakaavan 2. vaiheen hyväksymistä. Mettalanmäen kauppakeskuksen kaavoitus 
koettiin haastatteluaineiston perusteella esimerkkinä hankekaavoituksen epäonnistumisena.

”Sekin on sitten ongelma jos verrataan tähän Mettalan kauppa-
keskuksen pitkäjänteisyyteen, onko siinä sitten kaupunki mennyt 
pieleen hankinnoissaan ja siinäkään ei nyt sitten voida sanoa, oliko 
suunnittelu pitkäjänteistä vai ei kun se hoidettiin, että sekin oli sem-
moinen palokuntahomma silloin.” (H)

”Mettalanmäen kaavaakin on vatvottu yksi kymmenen vuotta, me 
on ajettu hankekaavana näitä (…) siihen on tullut koko ajan uutta 
ja uutta ja siitä maa-alueesta on maksettu kallis hinta. Nyt me on 
uhrattu voimavaroja ja euroja valtavasti, siihen tulee liikennejär-
jestelyt, joka on hyvä asia, ja ratkaisee monta asiaa. (…) Se on hyvä 
esimerkki siitä, että ei siitä välttämättä tule ikinä valmista. Me ei 
olla vieläkään pystytty ratkaisemaan sitä, että onko Mettalanmäki 
oikea paikka vai keskikaupungin kehittäminen.” (G)
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Yhteenveto palvelualueiden suunnittelusta Raahessa

Palvelualueiden suunnittelu oli Raahessa pitkään sidoksissa kaupungin laajentumiseen ja 
uusien alueiden palveluiden suunnitteluun. Uusille alueille tuotiin usein pieniä julkisten ja 
yksityisten palveluiden aluevarauksia, jotka eivät sittemmin palvelurakenteen keskittyessä 
ole välttämättä toteutuneet ja joita myöhemmin on muutettu eri käyttötarkoitukseen. Sel-
keitä palvelukeskuksia Raahessa suunniteltiin Honganpaloon, Ollinsaareen sekä Kummattiin. 
Toimiva palveluverkosto sekä yksityisine että julkisine palveluineen syntyi Ollinsaareen sekä 
Kummattiin, mutta Honganpaloon suunniteltu keskittymä toteutui ainoastaan osittain, mikä 
johtunee väestönkasvun taittumisesta. 

Rautaruukin rakentumisen jälkeen ensisijainen tavoite oli järjestää Raahessa riittävät julkiset 
palvelut alueelle muuttaville työntekijöille. Tämä ei kuormittanut samassa määrin kaavoitusta 
kuin asuinaluesuunnittelu, mutta julkisen palveluverkon järjestäminen nopeassa tahdissa ope-
tus- ja varhaiskasvatus, sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden puolella lienee ollut suuri haaste. 

Palveluiden aluevarauksiin asemakaavoituksessa on suurimpana muutosvoimana haastatte-
luaineiston perusteella nähtävissä poliittiset voimasuhteet. Palvelut erottuivat omaksi kehitet-
täväksi kokonaisuudekseen 1990-luvulla. Tuolloin pyrittiin määrätietoisesti lisäämään alueen 
yritys- ja palvelutarjontaa. 1990-luvulta alkunsa saaneen kehityksen seurauksena alueen pal-
velutarjonnan tärkeyteen on havahduttu ja se nähdään tärkeänä vetovoimatekijänä. 

”Kaupungin keskustan on oltava kaupungin keskusta. Meillä on 
näkemys että halutaan samanlainen tästä kaupungista kuin jossa-
kin muuallakin, mutta mää haluaisin uniikin kaupungin, joka jäisi 
ihmisille mieleen.” (C)

Palvelualuevarausten maankäytöllisessä suunnittelussa on nähtävissä samantyyppistä ajal-
lista kehittymistä kuin asuinalueiden suunnittelussakin: pikkuhiljaa on edetty passiivisesta 
toimintojen järjestämisestä  reaktiiviseen ongelman ratkaisuun ja jo 1990-luvulla proaktiivi-
seen kehittämiseen. Palvelutarjonnan lisäämisen voidaan nähdä edenneen 2000-luvulla myös 
strategiseen vaiheeseen, sillä vuonna 2007 hyväksytyssä Keskeisten taajama-alueiden osayleis-
kaavassa osoitettu Raahen palvelukäytävä Kokkolantien molemmin puolin on toteutunut yllät-
tävän hyvin ja siihen on asemakaava-aineiston valossa vaikutettu maankäytön suunnittelulla 
aktiivisesti.

Palvelujen keskittämisestä sekä julkisten palveluiden yksityistämisestä jatketaan poliittista 
keskustelua Raahessakin. Näyttää siltä, että uudenlaisia kehityssuuntia on syntymässä palve-
lualuevarausten suunnitteluun palvelusektorin yksityistymisen myötä, mikä vaatii lähitulevai-
suudessa yleiskaavallista tarkastelua. Perinteisesti päivähoito on saatettu järjestää hyvinkin 
kauas ydinkeskustasta, lähelle asuinpaikkoja. Palveluntuottajien yksityistyessä, etsivät hoi-
vayritykset sijoittumispaikkojaan Raahessa ydinkeskustan ja jo rakentuneiden palvelukeskusto-
jen tuntumasta Kummatista ja Ollinsaaresta, jossa tällä hetkellä on tarjolla niukasti kysyntään 
vastaavia tontteja.

”(M)e ei voida palveluja tuottaa rajoja myöten. (…) Meillä pitäisi 
olla vanhuksille fiksuja keskittymiä kaupungissa, että ne syrjäkylillä 
asuvat vanhukset voitaisiin asuttaa täällä keskustassa, eikä viedä 
kaikkea (palveluja) sinne syrjään.” (E)

”Plus se että pitää olla julkista ja yksityistä, että se keskustelu, joka 
on täällä ollut aina punainen vaate että ei mitään yksityistä, että 
kaikki on julkista. Jos ja kun supistetaan, supistetaanko kokonaan 
vai supistetaanko julkisen puolta vai tuleeko yksityinen.” (C)

”Kovin juttu on edelleen se kamppailu, jossa käydään keskustelua 
yksityinen / julkinen palvelu välillä. Niiden pitää olla rinnakkain 
vaihtoehtoina.” (C)



79



80

Teollisuusalueiden suunnittelu
Teollisuusalueiden suunnittelun ote on muuttunut tarkasteluajanjakson kuluessa huomatta-
vasti. Siinä missä olemassaoleva teollisuus todetaan vuoden 1930 asemapiirroksessa, on teolli-
suusalueiden asemakaavoitus eriytynyt viime vuosikymmeninä omaksi suunnittelualueekseen, 
joka vaatii suunnittelijalta kompetenssia syventyä eri teollisuusalojen toimintaprosesseihin 
sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn käytännössä ja lakisääteisesti. 

Teollisuusalueiden sijoittaminen on muuttunut alueiden tiiviistä integroimisesta muuhun kau-
punkirakenteeseen, ja nykyään teollinen maankäyttö pyritään osoittamaan erilleen muusta 
yhdyskuntarakenteesta, hyvien liikenneyhteyksien sekä tehokkaan infrastruktuurin, kuten säh-
kö- ja vesijohtoverkoston läheisyyteen. Tämä vaatii usein asemakaavan lisäksi myös osayleis-
kaavallista tarkastelua. Kehityssuuntaan on vaikuttanut ympäristönsuojelulainsäädännön 
kehittyminen 1950-luvulta lähtien. Teollisuudelle välttämättömät toimintaedellytykset heiken-
tävät usein asumis-, virkistäytymis- ja palvelutoimintoja. 

Raahessa pienimuotoista teollisuutta osoitettiin laajenemisalueille niin, että pieniä teollisuus-
alueita integroitiin muuhun kaupunkirakenteeseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Ouluntien 
varsi. Erillisten teollisuusalueiden määrä on kasvanut 1980-luvulta lähtien. Raahelainen teol-
lisuus painottuu metalli- ja konepajateollisuuteen, eikä sen sovittaminen asuinalueiden yhte-
yteen ole useinkaan mahdollista toiminnan aiheuttaman ympäristökuormituksen takia ja asia 
tulee ratkaista yleiskaavatasolla. Tällaista kuormitusta ovat esimerkiksi melu ja hiukkaspäästöt, 
mutta muunkinlaisia asumistekijöitä heikentäviä ominaisuuksia, kuten lisääntyvästä liikentees-
tä johtuvia, teollisuusalueilla usein on. Ympäristövaikutukset selvitetään asemakaavoituspro-
sessissa riittävällä tasolla niin, että teollisuus voidaan sijoittaa turvallisesti. 2000-luvulla tee-
maksi teollisuuden aluevarausten kaavoittamisessa muodostuvat myös Raahen koko kunnan 
alueelle laaditut hankekaavat.

Tässä kappaleessa teollisuusalueiden suunnittelu on jaoteltu kolmeen eri vaiheeseen, joissa 
aktiivisuuden taso etenee passiivisesta toimintojen järjestelystä reaktiiviseen alueiden suun-
nitteluun ja myöhemmin proaktiiviseen hankekaavoitukseen. Teollisuusalueiden suunnittelus-
sa näkyy selvästi se, miten kaupunki on 1990-luvulta saakka lähtenyt aktiivisesti vaikuttamaan 
omaan elinkeinorakenteeseensa. Teollisen maankäytön teemat limittyvät ajallisesti palve-

lualueiden suunnittelun tavoin niin, että selkeitä rajanvetoja eri teemojen aikakausiin on vaikea 
vetää. Kuitenkin suunnittelukäytännöissä tapahtuu aktivoitumista nykypäiviin tultaessa niin, 
että erilaisia suunnitteluotteita saattaa vaikuttaa teemassa yhtä aikaa. 

Teollisuusalueiden suunnittelua tarkastellaan seuraavien teemojen kautta:

- Asuinalueiden yhteyteen teollisuutta 1930-1980
- Teollisuus omille alueilleen 1970-2015
- Teollisuuden hankekaavat ja tuulivoimakaavoitus 2000-luvulla
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Asuinalueiden yhteyteen teollisuutta 1930-1980

Raahen kaupungin asemapiirroksessa vuodelta 1930 on merkitty asemakaava-alueen lou-
naiskulmaan, kaupunkirakenteen ulkopuolelle, teollisuusalue Ruonanojan suulle. Kyseisessä 
paikassa on sijainnut teollisuuskeskittymä jo 1800-luvun lopussa, jolloin alueella sijaitsi polt-
timo, jossa poltettiin pikeä. Purjelaivakaudella alueen eteläpuolella, Varvissa, sijaitsi laivojen 
rakennuspaikka. Ruonaojan suulla sijaitsi myös vuonna 1870 perustettu höyrymylly, joka 
työllisti enimmillään jopa 30 henkeä. (Lackman 191, 146-148). Alue on pikkuhiljaa kuroutunut 
kaupunkirakenteen sisälle ja alueella toimii edelleen konepajateollisuutta (Ak 2).

Rautatie halkaisee Raahen kaupunkikeskustan ja on ennen Rautaruukkia ollut luonteva kau-
punkirakenteen eteläraja. Rautatien eteläpuolelle, Yritysperälle, on rakentunut 1910-luvulta 
alkaen ratatyöläisten ja -virkailijoiden asuntoja palstoitussuunnitelman pohjalta. Rautatien 
seutu hahmottuu asemakaavahistorian valossa alueeksi, joka on aina mielletty pääosin teol-
lisuusalueeksi ja rautatien läheisyyteen onkin 1950-luvulta lähtien osoitettu alueita teolliselle 
toiminnalle. Alueelle osoitettiin jo vuonna 1950 asemakaavassa (Ak 12) lähes ainoastaan teh-
daskortteleita, mutta olemassa olevan Yritysperän asuinalueen länsireuna täydentyi kuitenkin 
myös asuinaluekortteleilla, jotka ovat rakentuneet 1960-luvulla. 

Vuonna 1952 voimaan tulleessa Kummatin asemakaavassa (Ak 13) Kummatin alueelle osoitet-
tiin merkittävän paljon asuinrakentamista ja Raahen uusi hallinnollinen keskus, mutta alueen 
pohjoisosa rautatien läheisyydessä, säilyi teollisuusaluevarauksilla, joita täydennettiin opetus-
ta palvelevalla aluevarauksella. Kummatin pohjoisosan teollisuusalueita tarkasteltiin yhdessä 
kaupungin varikonalueen kanssa vuoden 1977 asemakaavassa (Ak 67), jossa eri puolilla rauta-

tietä sijaitsevat alueet yhdistettiin alikululla toisiinsa. Molemmat teollisuuskeskittymät sijaitsi-
vat asutuksen välittömässä läheisyydessä, mutta selkeästi erillisinä alueinaan.

Pienempiä teollisuusaluevarauksia osoitettiin Honganpaloon, Malmitien varteen vuoden 1975 
asemakaavassa (Ak 58). Kaupunkirakenteen laajetessa ydinkeskustasta Ouluntien vartta pitkin 
itään, myös Pikkuholmin ja Isoholmin alueille osoitettiin pienteollisuusrakennuksia. Vuonna 
1983 valmistuneen Kaupunginmetsän asuinalueen kupeeseen osoitettiin niin ikään tilavaraus 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle pienteollisuudelle. Kaikissa näissä aluevarauksissa pie-
nimuotoiset teollisuusalueet sijoittuvat laajeneville asuinalueille.

Teollisuusalueiden aluevarauksia suunniteltiin siis melko myöhäiseen vaiheeseen muun yhdys-
kuntarakenteen sisälle. Kummatin osalta pohjoisosan teollisuusalue lienee syntynyt jo ennen 
alueen asuinrakennusten valmistumista. Honganpalon pienimuotoinen teollisuusalue sijaitsee 
asuinalueen läheisyydessä ja Ouluntien varteen kehittyi erityisesti liikennettä palvelevien toi-
mintojen keskittymä. Kaupunginmetsän teollisuusaluevaraus lienee osoitettu asemakaavassa 
puskuriksi tien toisella puolella sijaitsevalle laajalle teollisuusalueelle jossa toimi meijeri.

Ruonaojan suun teollisuuskeskittymä sai kaavallista jatkoa vuonna 1989, kun alueelle osoitet-
tiin laaja teollisuus- ja varastoalue (Ak 96), jota ympäröi laaja puistovyöhyke. Ruonan teolli-
suusalueella sijaitsee historiallisesti merkittäviä rakennuksia, jotka ovat olleet tehtaan johtajan 
käytössä (huvila ja rantasauna) sekä arboretum. Ruonan teollisuusalueen koillispuolen aluetta 
tarkasteltiin jälleen vuoden 1990 asemakaavassa, jossa teollisuusalueen kupeeseen osoitet-

KUVA 58. Ruonaojan suu on ollut teollisessa toiminnassa jo 1800-luvun lopulla, jolloin siellä sijaitsi pikiruukki ja höy-
rymylly.

KUVA 59. Ruonaojan suulle alkoi kehittymään teollisuutta jo 1800-luvulla ja alueella sijaitsee edelleenkin konepaja-
teollisuuden yritys.
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tiin yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja varastojen korttelialue (Akm 122). 
Rantaan sijoittuivat urheilu- ja vapaa-ajanalue sekä liikerakennusten korttelialue, joka liittyi 
venesataman toimintaan.

Radanvarren ja Ruonan alueen lisäksi merkittävä teollisuusaluekeskittymä oli syntynyt Lapaluo-
don satama-alueen ympäristöön. Alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Lapaluodon 
kaupunginosa, joka muotoutui alueella sijaitsevien teollisuusyritysten työläisten asuinalueeksi. 
Alueelle pyrittiin vuonna 1990 saamaan lainvoimaiseksi asemakaava, jossa alueen lounaispuo-
lella sijaitsevan Ristikarin teollisuusalueen ja suojavihervyöhykkeiden lisäksi huomioitaisiin 
Lapaluodon kylä ja satamaraidealue. Sekä lääninhallitus että korkein hallinto-oikeus jättivät 
vahvistamatta asemakaavan asuinalueen sekä urheilu- ja virkistysalueiden aluevaraukset. Asui-
nalueen tulevaisuuden edellytyksiä teollisuuden kupeessa ei nähty mahdollisiksi, sillä silloiset 
Rautaruukin ilmapäästöt olivat korkeat (Ak 98). Lapaluodon kaupunginosa on osoitettu Raahen 
keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa pientalovaltaisena alueena, jonka ympäristö säi-
lytetään. 

KUVA 61. Lapaluodon kulttuurihistoriallisesti arvokas asuinalue sijoittuu Sataman ja Rautaruukin teollisuusalueiden 
läheisyyteen. Alueen läheisyyteen rakennettiin Raahen ensimmäiset tuulivoimalat 2000-luvun alussa. 
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Teollisuus omille alueilleen 1970-2015

Rautaruukin rakentumista ei ole ohjattu asemakaavalla ja edelleenkin tehtaan alueella on 
voimassa ainoastaan Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Ensimmäinen selkeä 
erillinen teollisuusalueen asemakaavasuunnitelma Raahessa on peräisin vuodelta 1972 (Ak 
50), jolloin Yritysperän asuinalueen läheisyyteen muodostunutta teollisuusaluetta rajattiin 
asuinalueesta puistoalueella omaan rauhaansa. Asuinalueen koillispuolen tehdasalueelle osoi-
tettiin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet tarkennetusti.

Rautatien varren teollisuusalue laajeni myös radan pohjoispuolelle vuonna 1977, kun sinne 
osoitettiin aluevaraukset pienteollisuudelle sekä varasto- ja liikerakennusten korttelialueille. 
Samassa asemakaavassa rautatiealuetta laajennettiin etelään päin pienentäen eteläpuolen 
tehdaskortteleita (Ak 68). Yritysperän teollisuusalueen kortteleita tarkennettiin katualueva-
rauksin. Myös rakentamistehokkuutta ja paikoitusta tarkennettiin. Vuonna 1990 teollisuusalu-
etta laajennettiin Pajuniityntien varteen, itään päin (Akm 103) ja vuonna 2003 rautatien poh-
joispuolen teollisuustonttien merkintä muutettiin liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi 
(Akm 181).

KUVA 62 ja 63. Yritysperälle on syntynyt historian saatossa teollisuutta ja asuinaluetta vieriviereen. 

Uusi erillinen teollisuusalue asemakaavoitettiin Mestauskalliolle, Valtatie 8:n tuntumaan 
vuonna 1982 (Ak 86). Alueelle osoitettiin alunperin neljä teollisuustonttia, jotka sijoittuvat 
pohjavesialueelle. Sittemmin teollisuusaluetta on laajennettu kahdella pienialaisella asema-
kaavamuutoksella (Akm 226, 2013; Akm 237, 2018). Alueen läheisyyteen, pohjoispuolelle ase-
makaavoitettiin vuonna 2013 teollisuusalue, jolla sallittiin ympäristöhäiriötön teollisuus sekä 
toimitilarakennukset (Akm 225).

Selkeästi teollisuusaluesuunnittelu kuitenkin erkani omille alueilleen kaupungin asuinalueiden 
laajenemissuunnista 1990-luvulla. Haastatteluaineiston perusteella uusien teollisuusalueiden 
suunnittelu Raaheen on ollut aktiivisen poliittisen otteen tulosta, jossa 1990-luvun lamalla ja 
2000-luvun taantumalla on selkeä vaikutus.  

”(S)en ymmärtäminen että täällä on muutakin kuin Rautaruukki, 
että yrityskentän tarpeisiin kaavoittaminen, sehän ei ole kauhean 
vanha asia, että siihen herääminen, että täällä tarvitaan muun-
kinlaista tonttia (…) On varmaan alkanut siinä 1990-2000-luvun 
taitteessa ehkä. Sattuu varmaan siihen saumaan, loppu-puolelle 
90-lukua, kun päästiin lamasta ja tuli hallitarpeita Presteelille ja Sa-
tamalle, laajensi katsantokanta, että tarvitaan muunkinlaista.” (C)
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”Keskusteltiin Kultala halleista ja sanoin, että pitäiskö meidän laa-
jentaa tätä meidän teollisuutta, puunjalostukseen, teilattiin silloin, 
mutta mitäpä on tällä hetkellä Satamassa? Raahen asenne oli että 
meillä on Rautaruukki, ja me ei muuta tarvita. Siitä onneksi pääs-
tään nyt pois. Aikaisemmin millään muulla ei ollut väliä.” (F)

”Softpolis-kompleksi, aika iso rahamäärä käytettiin syväväylään 
(…) on saatu uusia teollisuualueita käyttöön, on Kiiluntien hallit, 
sataman alue, niiden kehittämisnäkökulmat, (…) SSAB valitsee in-
vestointien kohteeksi myös ympäristön tilaa parantavat asiat ja ym-
päristön hyvään tai kohtalaiseen tasoon pitäisi kiinnittää enemmän 
huomiota, ne on kulttuurisesti tärkeitä.” (A)

Vuonna 1991 valmistui ensimmäinen vaihe uudelle teollisuusaluekokonaisuudelle Kiiluntien 
varteen, Kaupunginmetsän asuinalueen itäpuolelle (Akm 112). Alueelle osoitettiin sähköasema 
teknisine verkostoineen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia. 
Alueelle tehtiin vuonna 2006 kaavamuutos, jossa sinne osoitettiin rautatieyhteys (Akm 195). 
Alueelle kaavailtu tuulivoimaloiden tuotantoalue ei toteutunut ja alueen korttelirakennetta 
tarkastettiin vuonna 2016 (Akm 232).

KUVA 64. Aittalahden teollisuusalue Rautaruukin kupeessa palvelee alihankkijoita.

Kaupungin keskustasta Rautaruukille päin johtavan tien varteen laadittiin teollisuusalueen 
asemakaava Kalkankankaan teollisuusalueelle vuonna 1998 (Ak 148). Teollisuusalueen asema-
kaavaa laajennettiin vuonna 2005 (Ak 193) Rautaruukintien vastakkaiselle puolelle ja sitä on 
tarkistettu vuonna 2013 (Akm 221). Saloisiin valmistui Vesitornien teollisuusalueen asemakaa-
va vuonna 1999 (Ak 149). 

Sataman alueelle laadittiin vuonna 2002 laaja asemakaava, jossa alueelle osoitettiin teollisuus- 
ja varastorakennusten korttelialue, jolla pääasiallisesti sai varastoida vain meriteitse kuljetetta-
vaa tavaraa. Asemakaavassa Raahen satama sekä Lapaluodon kalasatama erotettiin toisistaan 
(Ak 151). Sataman alueen asemakaavaa muutettiin vuonna 2013, jolloin satamatoimintojen 
aluetta laajennettiin myös merialueelle. Sinne mahdollistettiin kahden tuulivoimalan sijoitta-
minen. Lisäksi alueen läheisyyteen osoitettiin 24 teollisuustontin teollisuusalue Aittalahti, joka 
sijainniltaan palvelee erityisesti Rautaruukin alihankkijoita (Akm 208), myöhemmin Aittalah-
den alueen tonttijakoa muutettiin muutamien kortteleiden osalta (Akm 236). 

Rautaruukin vaikutuspiiriin valmistui osayleiskaavan mukainen teollisuusalueen asemakaava 
vuonna 2016, jossa Tokolan teollisuusalueelle (Akm 231) valtatie 8:n ja Aittalahden teollisuus-
alueen väliin, osoitettiin aluevaraukset teollisuus- ja varastorakennuksille, ympäristöhäiriöttö-
mälle teollisuudelle sekä liike- ja toimitilarakennuksille.
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Teollisuuden hankekaavat ja tuulivoimakaavoitus 2000-luvulla

1990-luvulla alkanut elinkeinorakenteen monipuolistamiskehitys näkyy teollisuutta ohjaavissa 
asemakaavoissa erillisten teollisuusalueiden asemakaavoittamisella. 2000-luvulle tultaessa 
teollisuusalueiden kaavoituksessa näkyy, että Raahe pyrki määrätietoisesti profiloitumaan tuu-
livoimalavalmistuksen saralla. Tämä näkyy paitsi teollisuusalueiden asemakaavojen sisällössä, 
joista erityisesti Kaupunginmetsän teollisuuslaueelle kaavoitettiin erityisesti tuulivoimaloiden 
osien valmistusta palveleva teollisuusalue12, mutta myös lisääntyvinä tuulivoiman sijoittamista 
ohjaavina osayleiskaavoina.

2000-luvun teollisuusaluevarausten asemakaavoittamisessa näkyy teollisuudenalan murros 
erikoistuneeseen ja suuriin yksiköihin keskittyneeseen teollisuuteen. Yrityskohtaisesti räätä-
löityjä, teollisuuden suurhankkeiden yleis- ja asemakaavoja laadittiin hankekaavoina Raahessa 
2009 lähtien kultakaivokselle, ydinvoimalalle (Raahen ja Pyhäjoen etelärajalle) ja metallinja-
lostuslaitokselle. Hankekaavat ovat luonteva ratkaisu silloin, kun yhdyskuntarakenteen sisälle 
on sijoittumassa suuri teollinen toimija, jonka toimintaedellytykset vaativat yleis- ja asema-
kaavallista ohjaamista. Lähtlkohtaisesti hankekaavalla laaditaan kaava useimmiten toimijan 
kustantamana, kaupungin ohjauksessa. 

Vuonna 2009 tuli lainvoimaiseksi Laivan kultakaivoksen asemakaava (Ak 205) Kopsassa, noin 
15 kilometrin päässä kaupunkikeskustasta kaakkoon. Pyhäjoen ja Raahen yhteistyössä laatima 
ydinvoimalan osayleis- ja asemakaava valmistuivat vuonna 2010 (Ak 210) Raahen eteläisen 
kuntarajan tuntumaan ja vuonna 2017 valmistui Sataman etelänpuoleiselle, osin täyttö-
maa-alueelle osayleis- ja asemakaava, jotka mahdollistavat malmisulaton sijoittamisen alueel-
le (Akm 235).

12. Tuulivoimaloiden runko-osien valmistus ei käynnistynyt Raahessa, vaan Kaupunginmetsän teollisuus-
alueella sijaitsee muuta teollisuutta, kuten Tevo ja KWC.

Tuulivoimakaavoitus
Hankekaavoituksesta erityisesti tuulivoimakaavoitus näyttäytyy erittäin selkeänä irtiottona 
vanhasta ulkoapäin ohjautuvasta maankäytöstä, jossa Raahessa pyrittiin vastaamaan ulkoatu-
leviin kehityspaineisiin.

”(T)uo ydinvoimala, sitä ajatellaan semmoisena joka pelastaa 
kaiken, ollaan tekemässä samaa virhettä kuin Rautaruukissa ai-
koinaan, kun Rautaruukki tuli, niin sen jälkeen tietoisesti pyrittiin 
olemaan hankkimatta tänne muita yrityksiä. Siinä oli käydä samalla 
tavalla, että pelkästään ydinvoimalan odottamisen kannalta olisi 
kaikki muut unohtunut ja se oli iso riski, sillä kuten me nähdään, 
niin ydinvoimala ei ole saanut vieläkään rakennuslupaa ja siitä on 
jo kymmenen vuotta.” (I)

”Syöttötarififin takia ajoin tuulivoimaloita voimakkaasti Raaheen.” 
(I)

Tuulivoimaloiden sijoittaminen Raahen tuntumaan käynnistyi suunnittelutarve- ja poikkeamis-
luparatkaisuin, kun maakuntakaavan mukaisesti osoitettiin kuuden tuulivoimalan alue Kuljun-
lahdelle vuonna 2003. Alueen osayleiskaavaa, joka oli peräisin vuodelta 1979, oltiin parhaillaan 
uudistamassa. Poikkeamisluvalla luvitettiin tuulivoimaloita jälleen vuonna 2008, kun Rautaruu-
kin tehdasalueelle, koksaamon rantaan, luvitettiin neljän tuulivoimalan kokonaisuus. Alueella 
oli jo voimassa vuonna 2007 hyväksytty Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava, jossa tuuli-
voimarakentaminen alueella oli huomioitu ja tuulivoimarakentaminen toteutti osayleiskaavaa. 
Satama-alueelle rakennettiin poikkeamisluvalla kaksi tuulivoimalaa vuonna 2010. Ensimmäiset 
tuulivoimalat sijoittuivat Rautaruukin terästehtaan läheisyyteen. 

Tuulivoiman rakentamista ohjaavat osayleiskaavat sijoittuvat pääosin Raahen taajama-aluees-
ta itään ja kaakkoon päin. Vuonna 2012 tuli voimaan ensimmäinen tuulivoimaloiden raken-
tamista ohjaava osayleiskaava, kun Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaava sai lainvoiman. 
Kaavalla mahdollistettiin seitsemän tuulivoimalan rakentaminen alueelle. Maanahkiaisen vielä 
toteutumattoman merituulivoimapuiston osayleiskaava tuli voimaan vuonna 2013. Osayleis-
kaavalla osoitetaan yhteensä 72 merituulivoimalan rakentaminen Raahen ja Pyhäjoen kuntien 
edustalle. Raahen puolelle näistä voidaan rakentaa 30. Alueen nimelliseksi sähköntuotannoksi 
arvioitiin suunnitteluaikana noin 216-432 megawattia. 

Annankankaan kymmenen tuulivoimalan rakentumista ohjaava osayleiskaava tuli voimaan 
vuonna 2014, samoin Nikkarinkaarron tuulivoimapuisto, joka niinikään mahdollistaa kymme-
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nen tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Sarvankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 
mahdollistaa yhteensä 14 tuulivoimalan rakentamisen suunnittelualueelle ja se tuli voimaan 
vuonna 2015. Ketunperän kuuden tuulivoimalan mahdollistava osayleiskaava tuli voimaan 
vuonna 2015. 

Raaheen on rakentunut 62 tuulivoimalaa, joiden sähköntuotannon teho kattaa koko kaupungin 
sähköntarpeen, mikäli Rautaruukkia ei huomioida. Rautaruukin vaikutus sähkön kokonaiskulu-
tuksessa on huomattava, sillä teräksenvalmistus on erittäin energiaintensiivinen teollisuuden 
ala. Raaheen onkin rakennettu kattava kaukolämpöverkosto, jonka kautta suurin osa ydinkes-
kustasta ja sen liepeistä saa lämpönsä Rautaruukin tuotannon sivuvirtana. 

Kun kaikki osayleiskaavoissa osoitetut tuulivoima-alueet rakentuvat, on Raahessa yhteensä 89 
tuulivoimalaa, joista ensimmäiset alkavat olla käyttöikänsä päässä. 

”Tuulivoimaloista me saadaan rahaa, kiinteistöveroja. Tuulivoima-
loiden kiinteistöverot muutettiin yleisestä voimalaitosten veroksi (…) 
(T)uulisähkön hinta on laskenut ja ydinvoiman noussut, se paljasti 
sen että se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tuulivoimatekniikka 
on kehittynyt huomattavasti, enää ei tarvita tukia.” (I)

2010-luvun alussa käynnistetyt tuulivoimahankkeet ovatkin edenneet hyvin ja suunnitteluote 
näyttäytyy määrätietoisena. Raahen ensimmäiset, suunnittelutarveratkaisuin ja poikkeamis-
luvin rakentuneet tuulivoimalat sijoittuivat teollisuusalueiden tuntumaan ja niiden koko on 
huomattavasti nykyisiä tuulivoimaloita pienempi. Tuulivoimala-alueiden lisääntyessä ja voima-
loiden kokojen kasvaessa niiden kaavoittaminen ja rakentaminen on herättänyt vastustusta 
erityisesti niissä kuntalaisissa, jotka asuvat alueiden läheisyydessä. Vuonna 2014 kaupungin-
hallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä olleen kuntalaisaloitteen seurauksena (1126 
allekirjoitusta) päätettiin että: 
”kaavoituksessa on noudatettava kahden kilometrin etäisyyttä alueen vakituisessa käytössä 
oleviin asuinkiinteistöihin ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan ympärivuotiseen 
asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuihin kiinteistöihin. (…) Alle kahden kilometrin 
osalta voidaan poiketa vain, mikäli kiinteistönomistajat eivät vastusta hanketta ja lisäksi sisään 
kantautuva melutaso ei ylitä terveydensuojelulain (763/1994) nojalla säädettyjä sisämelutaso-
ja.” (KV 2014)

”(T)uulivoimaa täytyy rajoittaa, että se olisi mahdollisimman ihmi-
siä palveleva. (…) kai tuulivoimalatkin teknisesti kehittyy mahdol-
lisimman vähän ketään häiritseviksi. Jollakinhan se sähkö on tuo-

tettava, jos halutaan sähkölaitteita käyttää, se missä on huonosti 
menty eteenpäin on aurinkoenergia.(T)uulivoimarakentamisen 
osalta kahden kilometrin raja, se tuli lopulta kuntalaisaloitteen 
kautta. Se oli Suomen mittakaavassakin yksi eniten allekirjoitettu 
kuntalaisaloite.” (B)

Tuulivoimalakaavoitus on ollut määrätietoista ja edennyt pääosin myötätuulessa. Haastatte-
luaineiston perusteella tuulivoimaloiden suunnittelun kehittämisessä on edetty yksittäisten 
viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden näkemyksen mukaan eikä tuulivoimakaavoitus nauti 
osittain tästä syystä enää yksimielistä suosiota poliittisesti, mikä on näkynyt jo kaavoitettujen 
tuulivoimala-alueiden poikkeamisluparatkaisuista päätettäessä.  

”Se on minun ansiota. minä olen sanonut kaupunginjohtajalle, että 
hommataan niitä (Tuulivoimapuistoja) ja se on tehnyt sitä (…) 2009, 
heti aloitettiin. (M)utta on se ollut nihkeetä sen jälkeen kun en ole 
ollut enää… (niin aktiivinen politiikassa).” (I)

”(T)uulimyllyt, siinä piti rintama johtavilla politiikoilla ja virkamiehil-
lä, vaikka vaikeaa oli.” (E)

Suosion vähenemiseen vaikuttaa myös alueen asukkaiden aktiivinen huolestuneisuus alueiden 
asuinolosuhteiden koetusta heikkenemisestä pääasiassa tuulivoimaloiden tuottaman melun 
takia. Tuulivoimaloiden koetaan aiheuttavan myös maisemallista haittaa sekä häiritsevää len-
toestevaloihin ja auringon säteiden heijastukseen liittyvää välkettä.
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Yhteenveto teollisuusalueiden suunnittelusta Raahessa

Kuten palvelualuevarauksia, erityisesti teollisuusaluevarauksia tarkastellessa korostuu kau-
pungin oma tahtotila alueiden kehittämiseksi. Raahessa on kaavoitettu pienteollisuusalueita 
uusille laajenemisalueille kaupunkirakenteen kehittyessä. Ensimmäinen asemakaavallinen 
teollisuusalue on syntynyt rautatien eteläpuolelle, Yritysperän alueelle. Teollisuusaluetta on 
vuonna 1972 pyritty erottamaan suojavyöhykkein alueen asuinrakenteesta. Tässä vaiheessa 
on nähtävissä reaktiivista suhtautumista teollisuusalueiden maankäytön suunnitteluun: häiriö-
tekijöiden vaikutuksia on pyritty vähentämään ympäristölainsäädännön kehittymisen myötä.

Haastatteluaineistosta käy selkeästi ilmi, että 1990-luvun taantuman myötä teollisuuden toi-
mintaedellytyksien parantamiseen Raahessa on haluttu poliittisesti vaikuttaa ja tätä on tehtykin 
maankäytön suunnittelussa erittäin aktiivisesti, josta osoituksena ovat muusta yhdyskunnan 
laajenemisesta erilliset teollisuusalueet. Niiden suunnittelun suhteen ollaan toimittu proaktii-
visesti, sillä niiden kautta kaupunki on pyrkinyt aktiivisesti etsimään uusia toimintamahdolli-
suuksia. 2000-luvulta lähtien Raahessa on asemakaavoitettu vaativia teollisuudenalan yleis- ja 
asemakaavoja Laivakankaan kultakaivoksen yleis- ja asemakaava sekä Hanhikiven ydinvoimana 
yleis- ja asemakaava sekä viimeisimmäksi 2017 valmistunut sulaton yleis- ja  asemakaava. Näis-
sä on kyse ulkopuolisesta muutosvoimasta ja kyseisten asemakaavojen strategisuuden aste on 
luokiteltava reaktiiviseksi. Asemakaavoja on kuitenkin osin pystytty osoittamaan osayleiskaa-
van mukaisille alueille. 

Sen sijaan tuulivoimakaavoituksen suhteen Raahessa on yksittäisten viranhaltijoiden ja po-
liitikkojen toimesta toimittu proaktiivisesti, Raahen toimintaedellytyksiin vaikuttaen. Tuuli-
voimakaavoitus on haastatteluaineiston perusteella saanut alkunsa erittäin proaktiivisesta 
kehittämisnäkökulmasta: toiveesta että ei ripustauduttaisi ydinvoimalan alueelle tulon odotte-
luun. Tulevaisuusnäkymien perustaminen ainoastaan uuden suuren teollisuuslaitoksen, ydin-
voimalan, varaan olisi ollut luonteva aluekehittämisen ote Raahessa. Rautaruukin myötä oli 
kaupungissa poliittishallinnolliseen koneistoon iskostunut voimakkaasti reaktiivinen toiminta-
malli, jossa uusien tulijoiden toimintaedellytyksistä huolehditaan, mutta ei aktiivisesti ideoida 
alueelle uusia kehityspolkuja. Teollisuusalueiden suunnittelussa proaktiivinen ote oli kuitenkin 
omaksuttu jo 1990-vuodesta lähtien. 

Rautaruukin sijoittuminen Raahen tuntumaan 1960-luvulla on ollut yhdyskuntarakenteellisesti 
niin valtava ponnistus, ettei uusien kehityspolkujen etsimiselle ollut tarvetta eikä resursseja 
vielä 1980-luvulla. Tässä aktivoiduttiin kuitenkin jo 1990-luvulla. Tuulivoimakaavoituksessa ei 
kuitenkaan ole päästy strategiselle tasolle, jossa toimialan kehittämissuunnasta on yhteinen ja 
ajettu näkemys, joka kantaa yli valtuusto- ja viranhaltijakausien.   
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Maankäytön suunnittelun muutosvoimat Raahessa

Tutkimusaineiston perusteella voidaan tunnistaa kahdeksan muutosvoimaa, jotka ovat vaikut-
taneet maankäytön suunnitteluun Raahessa. Näitä ovat:

1. Väestönkehitys   2. Ulkopuolinen yritystoimija
3. Kuntaliitokset   4. Taloudellisen suhdanteet 
5. Poliittiset valtasuhteet  6. Syöttötariffi
7. Alueellinen kilpailu

Usein kaupunkirakenteen muutos on seurausta useamman eri muutosvoiman yhtäaikaisesta 
vaikutuksesta. Koska jokainen muutosvoima on kuitenkin todennettavissa myös yksistään vai-
kuttavana tekijänä, ne on tyypitelty edellä esitetyn kaltaisesti. 

Väestökehitys kaupunkirakenteen muutosvoimana

Kaupunkirakennetta merkittävimmin muuttava tekijä on alueen väestökehitys. Väestökehityk-
sen suunta vaikuttaa sekä fyysiseen kaupunkirakenteeseen, mutta sen perusteella muodostuu 
myös kaupungin talouden perusvaranto, eli alueen verokertymä. Väestökehitys ja verokertymä 
luovat ne reunaehdot, joiden piirissä kaupungin toimintaa kehitetään. Raahen tilanne 1960-lu-
vulla oli tästä näkökulmasta kriittinen. Alueelle tiedettiin lähitulevaiuudessa asettuvan satoja 
uusia asukkaita. Raahen kaupungin väestökehitys oli tähän saakka ollut hitaasti kasvava, eikä 
kaupungilla ollut valmiina sellaista palvelurakennetta tai infrastruktuuria, että uusi väestö olisi 
saatu asutettua alueelle ilman merkittäviä investointikustannuksia. Palvelurakenne oli mah-
dollista luoda vain velkarahalla. Raahen vahvuus tilanteessa oli kuitenkin se, että kaupungil-
la oli vahva maaomistus. Tämä mahdollisti joustavan asemakaavoituksen ja kaupunki pystyi 
tarjoamaan riittävän tonttitarjonnan uusille asukkaille ja toimijoille alueeltaan. Sama tilanne 
ei ollut naapurikunnassa Saloisissa, jossa kasvavan väestökehityksen tarpeisiin jouduttiin kaa-
voittamaan myös yksityiselle maalle. Haastattelujen perustella Pattijoki pyrki kerryttämään 
maavarantoaan johdonmukaisesti ja Pattijoen maapolitiikka koettiinkin toimivaksi. 

”Meillä oli aikanaan Pattijoella nyrkkisääntö että oli 5 markkaa 
raakamaa neliö. Se konkretisoitui lunastusasioissa, kun aletaan lu-
nastamaan niin siinä katsotaan syntyneiden kauppojen hinta, ja jos 
se maan hinta on ollut korkea, niin lunastushinta lähtee sieltä. Sillä 
pyrittiin pitämään maanhinta kohtuullisena.” (G)

KUVA 66 ja 67. Mestauskallion asemakaavassa osoitetut noin 100 omakotitalotonttia rakentuivat lyhyessä ajassa, 
minkä takia alueen rakennuskanta on yhtenäistä.  

KUVA 68. Vilpunkankaan pientaloalue rakentui niin ikään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 
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”(S)itä pyrittiin hankkimaan maat että ne olisivat pääsääntöisesti 
omia kunnan maita. Ainakaan en muista isompaa hanketta, joka 
olisi yksityisen maille kaavoitettu. Periaatteessa on keinot tehdä 
sopimuksia yksityisten kanssa, mutta ne on niin monimutkaisia… Ja 
sittenhän siinä on se oikeudenmukaisuus ja tasapuoli-suus, eihän 
kunnan pidä tarjota kenellekään etua siitä, että vois käyttää hyväksi 
kunnan tekemiä kaavoja.” (H)

Väestörakenteen kehittyminen on ollut Raahen kaupunkirakennetta merkittävästi muokkaava 
tekijä, mikä näkyy asemakaava-alueiden nopeana laajenemisena 1960-luvulta alkaen. Muu-
tosvoima on jättänyt nykyiseen kaupunkirakenteeseen jälkensä kolmella tavalla, ensinnäkin 
yhtenäisesti rakentuneina  omakotitaloalueina, toisekseen Ollinsaaren lähiö edustaa kokonai-
suussuunnittelua, joka on mahdollista nopean väestökehityksen tilanteessa. Lisäksi väestöke-
hitys on jättänyt jälkensä rakennettuun kulttuuriympäristöön, joita kuvastaa saneerauskaavan 
vaikutukset ruutukaavakeskustan alueella.

Väestökehityksen postiivisia vaikutuksia kaupunkirakenteeseen ovat yhtenäisesti rakentuneet 
omakotitaloalueet esimerkiksi Vilpunkankaalla, Mestauskalliolla ja Kaupunginmetsässä. Ol-

KUVA 69 ja 70. Ollinsaaren ensimmäisen vaiheen kerrostaloissa (yllä) huomioitiin Rautaruukin tehdastyöläisten vuoro-
työ erottamalla porraskäytävä omaksi kokonaisuudekseen erilleen rakennuksen rungosta, mikä takasi unirauhan myös 
päiväaikaan. Uudemmissa kerrostalokortteleissa (alla) on uusi julkisivuilme. 

KUVA 71. Ollinsaaren liikekeskustan tuntumaan rakentunut kerrostaloalue saa omaa rauhaa osittain korotetun kort-
telipihan ansiosta.
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linsaaren lähiö rikastaa Raahen kaupunkikuvallista maisemaa, sillä se edustaa melko ehjää ja 
osittain hyvin yhtenäisesti rakentunutta lähiörakennetta. 

Sen sijaan väestökehityksen negatiivinen seuraus Raahen kaupunkirakenteeseen voidaan näh-
dä ydikeskustassa ja vanhan ruutukaavakeskustan alueella. Ydinkeskusta lähti rakentumaan 
vanhan ruutukaavakeskustan kupeeseen 1960-luvulta alkaen niin, että vanhaa puutalovaltaista 
kaupunkirakennetta lähdettiin modernisoimaan mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan täysin 
poikkeavalla kaupunkirakenteella. Saneerauskaava (Ak 41) antoi tähän mahdollisuuden. Sanee-
rauskaava ei kuitenkaan toteutunut kaikessa mittavuudessaan ruutukaavakeskustan alueella, 
mihin vaikutti todennäköisesti suurimmalta osin se, että samaan aikaan kerrostaloasuntoja 

tuotettiin Kummatissa ja Ollin-saaressa. Alueen kantokyky kerrostaloasuntojen tarjonnan suh-
teen pysyi hyvänä, sillä samaan aikaan kaupunki asemakaavoitti aktiivisesti omakotitalotont-
teja, joihin iso osa Kummattiin ja Ollinsaareen asumaan muuttaneista ajan myötä siirtyi. Mo-
dernisoiva asemakaava laadittiin kuitenkin koko vanhan kaupungin alueelle, mikä on jättänyt 
jälkensä kaupunkirakenteeseen. Kaupunkikeskustassa ei muodostunut selkeää rajaa vanhan ja 
uuden kaupunkirakenteen välille, vaan asemakaava toteutui vain osittain ja saneerauskaavan 
jälkiä on tunnistettavissa erityisesti vaihettumisvyöhykkeillä, kuten Koulukadulla, mutta myös 
vanhan ruutukaavakeskustan itä- ja pohjoissivulle rakentuneissa lamellikerrostaloissa. Lisäksi 
tuolta ajalta on peruja myös muutamat ruutukaavakeskustan korttelijakoa rikkovat toteutu-
neet asuinrakennukset. 

KUVA 72. Kirkkokadun varteen on rakentunut kaksikerrok-
sinen lamellikerrostalo, joka poikkeaa Pekkatorin eteläpuo-
leisen osan muusta, kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta 
rakennuskannasta tyystin. 

KUVA 73. Reiponkadun kohtuullisen hyvin säilyneen 
historiallisen katukuvan rikkoo pohjoispään kerros-
talokortteli, joka ei istu Katinhännän pienipiirteiseen 
rakennuskantaan.

KUVA 74. Brahenkadun ja Palokunnan kadun asuinkerros-
talo ei sopeudu kulttuurihistorialllisen ja hyvin säilyneen pi-
hapiirin kylkeen, mutta vanhan porvariskodin mittasuhteet 
pitävät puoliansa.

KUVA 75. Reiponkadun vanha, pienipiirteinen raken-
nuskanta puskuroi Saneerauskaavan vaikutuksia idäs-
sä ja pohjoisessa. 

KUVA 76. Saneerauskaavan peruja ovat muurimaisesti van-
han ruutukaavakeskustan pohjois- ja itäsivulle rakentuneet 
lamellikerrostalot. 

KUVA 78. Vanhan ruutukaavakeskustan ihmisläheinen mit-
tasuhde laajenee radikaalisti Kauneuskanavan varressa. 

KUVA 77. Kirkonmäki tasoittaa massoittelun räikeyttä 
Kauppakadun pohjoispäässä. 

KUVA 79. Modernisoinnin outolintuja. Rivitalo ei sopeu-
du Kauppakadun katunäkymään. 60-luvun mukanaan 
tuoma autoistuminen muutti katukuvaa voimakkaasti 
vanhasta umpikorttelirakenteesta. 
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Muutosvoimana ulkopuolinen yritystoimija

Ulkopuolinen yritystoimija voi muokata kaupunkirakennetta joko vaikuttamalla merkittävästi 
kaupungin elinkeinorakenteeseen, kuten Rautaruukki teki, mutta vaikutus voi olla myös fyysi-
seen ympäristöön suoraan vaikuttava. Ulkopuolisen yritys- ja liiketoiminnan kautta Raaheen on 
syntynyt sekä palvelu-, työpaikka- että asuinalueita. Tällaisia alueita Raahessa ovat esimerkiksi:

1. Kokkolantien varsi
2. Mettalanmäen kauppakeskushanke
3. Pitkänkarin kerrostaloalue
4. Kaupunginrannan kerrostaloalue
5. Yritysperän teollisuuskeskittymä

Kokkolantien varsi on toteutunut Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan mukai-
sesti hankekaavoilla keskustan palvelujen laatukäytäväksi. Yksityiset toimijat ovat ryhmittyneet 
pääosin Kokkolantien itäpuolelle. Siellä sijaitsevat Halpa-halli, K-Citymarket, Kauppakeskus 
Masto ja Neste huoltamo. Mukana on myös julkisia liikuntapalveluja edustava uimahalli Ve-
si-Pekka. Länsipuolelle on puolestaan rakentunut pääsääntöisesti julkisten palvelujen paino-
pistealue, jossa sijaitsevat Kihlakunnanvirasto Kruununkirjuri, Liikuntahalli, Kummatin koulu ja 
päiväkoti ja ammattikoulu. Mukaan on rakentunut vanhan huoltoaseman paikalle myös Hes-
burger ja muusta rakenteesta selvästi poiketen rengasliike Euromaster. Kokkolantien varteen 
rakentunutta palvelualuetta voidaan pitää suunnitteluotteeltaan onnistuneena: strategisen 
valinnan tuloksena alueelle on saatu kehitettyä palvelukeskus. Alueen kaupunkirakenne ei 
kuitenkaan ole toteutunut kokonaisuudessaan ja alueella sijaitsee elinkaarensa päässä olevaa 
rakennuskantaa, joiden tulevaisuus on avoin. Muuten linjakkaasti toteutuneen alueen ongel-
mana on kaupunkirakenteellisesti väärään paikkaan sijoitettu rengasliike, joka sijaitsee ammat-
tikoulun ja liikuntahallin välissä. 

Mettalanmäen kauppakeskushanke edustaa niitä riskitekijöitä, joita hankkeeseen voi sisältyä, 
kun muutosvoimana on ulkopuolinen yritys- tai liiketoimija. Kauppakeskus ei ole toteutunut 
alueelle ja asemakaavaa on jouduttu uusimaan kaksi kertaa. Keväällä 2019 alueen liikenne-
järjestelyt valmistuivat, kun Kaupungin risteykseen rakennettiin osin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen rahoituksella turbokiertoliittymä. Liittymässä on varauduttu kauppakes-
kusta palvelevien liikennevirtojen ohjaamiseen. Kaupunkirakenteessa toteutumaton kauppa-
keskushanke on näkynyt viitteellisellä liikennekyltityksellä, jossa on varauduttu tulevaisuuteen. 
Turbokiertoliittymän myötä toistaiseksi toteutumaton hanke tulee aikaisempaa näkyvämmäksi 
kaupunkirakenteessa. 

Kuva 80 ja 81. Kokkolantien varsi on rakentunut yleiskaavassa esitetyn laatukäytävän mukaisesti ja sen varteen ryhmit-
tyy sekä kaupallisia että julkisia palveluja
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Pirkänkarin ja Kaupunginrannan kerrostaloalueet ovat rakennusyritysten hankekaavojen kaut-
ta toteutuneita asuinalueita ydinkeskustan tuntumassa. Hankkeiden kautta Raahen kaupunki 
on pyrkinyt lisäämään uuden rakennuskannan syntymistä kaupunkiin, jonka edellytyksenä on 
nähty se, että rakentajille tarjotaan riittävän houkuttelevaa rakennusmaata. Kerrostaloalueet 
meren rannassa ovatkin toteutuneet niiltä osin, kun asunnoista on pystytty tarjoamaan me-
rinäköaloja. Kaupunginrannan toteutus on viivästynyt ensimmäisten kahden kerrostalon jäl-
keen, ja alue on edelleen vain osittain toteutunut. 

Yritysperän teollisuusalue on lähtenyt rakentumaan jo 1950-luvulta lähtien, jolloin alue sijoit-
tui kaupunkirakenteellisesti ydinkeskustan ulkopuolelle, rautatien taakse. Sittemmin laajeneva 
kaupunkirakenne on ”nielaissut” alueen ja se sijoittuu Ollinsaaren ja ydinkeskustan väliin. Yri-
tysperän teollisuusalue ryhmittyy Pajuniityntien varteen, luoden tien varteen hyvin vahvasti 
teollisuusalueen näkymiä.

Kuntaliitokset alueellisena muutosvoimana

Kuntaliitosten aiheuttamia muutoksia Raahen kaupunkirakenteeseen on tarkasteltava asema-
kaavarajausten avulla. Selkeimmin kuntarajojen ja niiden poistumisen vaikutus näkyy Raahen 
kaupunkirakenteessa esimerkiksi:

1. Kaupungin sisääntuloväylissä
2. Mestauskallion asemakaavoittamisena
3. Kaupunginmetsän rakentumisena
4. Honganpalon alueen kehittämisenä 
5. Pattijoen ja Raahen raja-alueen kehittymisestä

Raaheen saavuttiin ennen Saloisten ja Raahen kuntaliitosta Ouluntietä pitkin, idästä. Ouluntie 
haarautui Ratakaduksi jatkuen Fellmannin puistokatuna ydinkeskustan eteläosasta edelleen 
länteen. Tämä vaikutti esimerkiksi kaupungin hallinnolliseksikin keskukseksi 1960-luvulla kaa-
vaillun Kummatin liikenteelliseen kytkeytymiseen. Liikenneväylä Kummattiin ohjattiin lännes-
tä, Velkaperän eteläpuolelta, rautatien ali, sekä alueen itäpuolelta, Kirkkokadun jatkumona 
rautatien ali. 

KUVA 82 ja 83. Kaupunginrannan hankekaavalla ohjattu aluerakentamiskohde on toteutunut osittain (vasemmalla). 
Toteutumaton alue on synnyttänyt koulukeskuksen ja kerrostaloalueen väliin joutomaan useiksi vuosiksi (oikealla).

KUVA 84. Raahen saapumisväylä etelästä päin jatkuu luontevasti kaupungin halkaisevana Kirkkokatuna.

Mestauskallion asemakaava tekee poikkeuksen vuonna 1974 kaupungin aikaisempiin laajene-
missuuntiin. Kaupunki oli laajentunut tähän saakka johdonmukaisesti itään Ouluntien varteen 
ja koilliseen. Mestauskallion alue valmistui Ollinsaaren kupeeseen, Raahen ja Saloisten rajalle 
juuri ennen vuoden 1973 kuntaliitosta. Mestauskallion asuinalue tukeutui tuossa vaiheessa 
kaupungin omalla alueella sijaitsevaan Ollinsaaren palvelukeskittymään. 
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Saloisten ja Raahen kuntaliitos sekä Ollinsaaren rakentuminen toivat kaupunkirakenteen laa-
jenemiselle lisämahdollisuuksia myös Ollinsaaren eteläpuolella, ydinkeskustasta kaakkoon. 
Kaupunginmetsänalue asemakaavoitettiin entiselle Saloisten kunnan maalle ja se kytkeytyi 
palvelutarjonnassaan Ollinsaareen. 

Kuntaliitoksen myötä kaupunkiin saatiin paitsi uutta raakamaavarantoa, myös jo pääosin 
pietaloille kaavoitettuja alueita Tarpion ja Honganpalon alueelta. Honganpaloon pyrittiinkin 

KUVA 87. Honganpalon koulu, ympärille ei ole lähtenyt kehittymään palvelualuekokonaisuutta. Virkistysalue koulun 
taakse on rakentunut asemakaavassa osoitetulla tavalla.

KUVA 88. Honganpalon toteutumaton kaupallinen keskus. Kuvassa vasemmalle on osoitettu kerrostaloalue. 

synnyttämään tiiviimpää alueellista keskusta kerrostaloineen. Suunnitelmat eivät kuitenkaan 
ole toteutuneet.

Raahe laajeni jo 1980-luvun alussa kiinni Pattijoen rajaan. Pattijoen puolella rajalle sen sijaan 
jäi  kaavoittamatonta metsävyöhykettä Pyhtilän alueelle. Alue oli yksityisessä maanomistuk-
sessa ja se lunastettiin kuntaliitoksen jälkeen Raahen kaupungille. Alueella on tullut voimaan 
Pyhtilän alueen asemakaava.

KUVA 85 ja 86. Mestauskallion (yllä) ja Kaupunginmetsän (alla) asuinalueet tukeutuvat Ollinsaaren palveluihin. 
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Taloudelliset suhdanteet 

Taloudelliset suhdanteet näyttäytyvät raahelaisessa kaupunkirakenteessa selkeimmin 1990-lu-
vun laman jälkeisessä elinkeinollisessa aktivoitumisessa. Taustalla oli myös tuon aikainen 
näkemys alueellisen kilpailukyvyn kehittämisestä. Raahessa nämä näkyivät konkreettisina ra-
kennuksina, joiden investointeihin kaupunki osallistui. Tuolloin Pitkänkarin tietotekniikka-alan 
oppilaitoksen kupeeseen lähdettiin rakentamaan tiloja yrityskeskittymälle otsikon ”Softpolis” 
alla. Myöhemmin alueelle rakentui myös oppilaitosta palveleva päärakennus, Brain Center. 

Lisäksi panostettiin myös teollisuusrakenteen monipuolistamiseen. Alueelle oli syntynyt me-
tallialan pieniä- ja keskisuuria yrityksiä, jotka sijoittuivat Mestauskallion, Kaupunginmetsän, 
Kalkankankaan, Pajakadun, Honganpalon ja Yritysperän alueelle. Tätä kehitystä haluttiin tukea 
profiloimalla alueita teollisuusalueiksi. 

Poliittiset valtasuhteet

Poliittiset valtasuhteet vaikuttavat haastatteluaineiston perusteella voimakkaimmin uusien 
asuinalueiden sijoittamisessa merenrantaan, elinkeinorakenteen monipuolistamisessa (ks. 
edellinen kappale), sekä kaupungin kulttuuritarjonnan laajentamisessa. Nopean kasvun aikana 
Raahe ei ollut hyödyntänyt merenrantaa asuinalueiden houkuttelevuudessa, mikä ei todennä-
köisesti olisi ollut tarpeenkaan, sillä uusien asukkaiden sijoittuminen alueelle oli selviö ja kaikki 
työ tehtiin, jotta se olisi ollut mahdollista. 

Haastateltavien mukaan myös poliittiset voimasuhteet kaupungissa ovat vaikuttaneet me-
renrantojen asemakaavoittamiseen. Poliittisten voimasuhteiden muutos 1990-luvulla sijoittui 
ajallisestikin sellaiseen tilanteeseen, että väestökasvu tasaantui ja laman myötä kaupungin oli 
lähdettävä määrätietoisesti lisäämään omaa vetovoimaansa esimerkiksi merenrantaan sijoit-
tuvilla omakotitalotonteilla. Näkökulmaa perustellaan haastatteluissa sillä, että vasemmistolai-
sen politiikan myötä tonttitarjonnan tuli olla tasapuolista niin, että kaikilla sosiaaliluokilla on 
mahdollisuus samankaltaiseen asumiseen. 

Koska samassa ajassa vaikuttaa muitakin muutosvoimia (taloudellisten suhtateiden muutos, 
alueellinen kilpailu), ei poliittisten voimasuhteiden muutoksella ovida selittää luotettavasti 
meren rantojen hyödyntämistä, vaan se on todennäköisesti usean eri tekijän yhteisvaikutuk-
sesta syntynyt suunnitteluote. Haastatteluaineiston perusteella voidaan todeta, että poliitti-
sen voimasuhteen kääntyessä oikeiston eduksi, myös rantarakentaminen pystyttiin ottamaan 

KUVAT 89-94. Teollisuusalueita profiloitiin 1990-luvulla, josta muistona katukuvassa on yhtenäinen kyltitys. Yrityspe-
rän, Mestauskallion, Kaupunginmetsän, Pajatien, Kalkankankaan ja Honganpalon pienehköiltä teollisuusalueilta. 

keskusteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että poliittisten valtasuhteiden muutos laajensi poliittista 
diskurssia Raahessa. 

Poliittisten voimasuhteiden muutos vaikutti merkittävästi raahelaisen palvelu- ja elinkeino-
rakenteen monipuolistamiseen. Kehitys on luonteva poliittisten voimasuhteiden kääntyessä 
vasemmisto-enemmistöltä oikeisto-enemmistölle, sillä tämä vaikutti myös aineistosta tunnis-
tetun piilevän korporatismin vaikuttavuuteen raahelaisessa kunnallispolitiikassa.
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Alueellinen kilpailu muutostekijänä

1990-luvulla väestökehityksen tasaantuessa Raahe joutui ensimmäisiä kertoja pohtimaan 
omia alueellisia kilpailutekijöitään. Pattijoki vastasi haastatteluaineiston perusteella alueen 
hyvin toimeentulevien asumispreferensseihin Raahea paremmin kaavoittamalla alueelle iso-
ja omakotitalotontteja. Samaan aikaan myös Raahen elinkeinopohjaa pyrittiin vahvistamaan. 
Raahe lähtikin asemakaavoittamaan perustason omakotitalotonttivarannon lisäksi selkeästi 
houkuttelevia kokonaisuuksia. Tällainen alue syntyi Kanavanrantaan vuodesta 1995 lähtien. 
Merinäköalalliset ja merelliset omakotitalotontit saatiin myös kaupungin tonttitarjontaan mu-
kaan alkaen Varvin asuinalueen kaavoittamisesta. Merellisiä omakotitaloalueita on sittemmin 
syntynyt Kylmäniemeen sekä Kylmälahdenrantaan. 

Samaan ajankohtaan poliittisen voimasuhteen muutoksen kanssa ajoittuu Raahen Kauppa-
porvari-kulttuurikeskuksen rakennustöiden käynnistäminen. Hanketta pidettiin haastatte-
luaineiston perusteella selvänä pyrkimyksenä parantaa alueen vetovoimaa ja luoda alueelle 
kaupunkikulttuuria. Vuonna 2003 Raahe ja Pattijoki yhdistyivät mikä muutti alueellisen kil-
pailun asetelmia. Raahe alettiin nähdä enemmän seutukunnallisena kokonaisuutena yhdes-
sä ympäröivien kuntien Siikajoen, Pyhäjoen sekä Vihannin kanssa, joka liittyi Raaheen 2013. 
2010-luvulle tultaessa alueen kilpailukyky on enenevissä määrin riippuvaista valtakunnallisista 
ja globaaleista ilmiöistä. 

KUVA 95. Kanavanrannan itäpuoli (vasemmalla) on rakentunut 1980-luvulla, jolloin pientaloalueen ja rannan väliin 
jätettiin leveä puistovyöhyke. Vuonna 1995 valmistuneen kanavanrannan länsipuolisen alueen asemakaava (oikealla) 
ammentaa vesielementistä lisäarvoa asuinalueelle.

KUVA 96 ja 97. Kanavanrannan pohjoispuolelle rakentui tiivis ja korkeatasoinen asuinalue 2000-luvun alussa. Asuina-
lueen korttelijako tähystää kanavan toisella puolella olevan vanhan ruutukaavakeskustan korttleijakoa. 
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Syöttötariffi

Alueen maankäytön suunnittelun muutostekijänä voidaan nähdä myös vuosina  2007-2017 
tuulivoimaloilla tuotetulle sähkölle maksettu syöttötariffi. Syöttötariffin tavoitteena oli kasvat-
taa uusiutuvan energian tuotantoa Suomessa 2020-luvulle tultaessa 50 prosenttiin sähkönku-
lutuksesta. Syöttötariffin myötä tuulivoimalla tuotetulle sähkölle muodostettiin ns. takuuhinta, 
jonka vaihtelut kompensoitiin. Tuesta on luovuttu ja siirrytty teknologianeutraaliin tarjouskil-
pailuun perustuvaan tuotantotukijärjestelmään, joka nähdään tällä hetkellä kustannustehok-
kaimpana tapana tukea uusiutuvan energian tuotantoa. (Suomen Tuulivoimayhdistys 2019)

Muutostekijä ei näyttäydy juurikaan raahelaisessa kaupunkirakenteessa kaupunkikuvallisesti 
muuten, kuin niiden tuulivoimaloiden kautta, jotka rakentuivat Raahen kaupungin läheisyy-
teen, Rautaruukin sekä sataman alueille. Tuulivoimalaitoksia ohjaava yleiskaavoitus on ollut 
Raahessa erittäin merkittävää 2000-luvulla. Haastatteluaineiston perusteella voidaan todeta, 
että syöttötariffi on se muutostekijä, joka vaikutti aktiivisen tuulivoimakaavoituksen käynnisty-
miseen Raahessa. 

”Ydinvoimassa ei ole taloudellista järkeä, tuulisähkön hinta on las-
kenut ja ydinvoiman noussut, se paljasti sen että se ei ole taloudel-
lisesti kannattavaa. Tuulivoimatekniikka on kehittynyt huomatta-
vasti, enää ei tarvita tukia. Syöttötariffin takia ajoin tuulivoimaloita 
voimakkaasit Raaheen.” (I)
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teluote 1990-luvulta lähtien, kun palvelurakennetta monipuolistamalla pyrittiin vastaamaan 
alueelliseen kilpailutilanteeseen. Palvelurakenne hahmottuu tutkimusaineiston valossa suun-
nitteluotteeltaan strategisimpana suunnittelualana. Sekä haastatteluaineisto että toteutunut 
kaupunkirakenne Kokkolantien varressa kuvaavat yhteistä tahtoa palveluiden kehittämiseksi, 
sillä niille on ollut olemassa aluevaraus keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa vuodelta 
2007, jossa on osoitettu strategisena linjauksena laatukäytävän muodostaminen Kokkolantien 
varteen. 

Teollisuusalueiden suunnittelussa suunnitteluotteen aktiivisuus on kehittynyt jo 1970-luvulla 
reaktiiviseen suuntaan, kun teollisuusalueiden suunnittelussa ryhdittiin huomioimaan kehit-
tyvän ympäristölainsäädännön edellytykset teollisuusalueiden suunnittelulle. Reaktiivinen 
suunnitteluote vaikuttaa edelleen teollisuusalueiden suunnittelussa, sillä useita teollisuusalu-
eita on toteutettu 2000-luvulla hankekaavoina. Proaktiivinen suunnitteluote tuli hallitsevaksi 
raahelaisessa teollisuusalueiden suunnittelussa 1990-luvulta lähtien, kun kaupunki halusi 
lähteä aktiivisesti etsimään uusia mahdollisuuksia laajentaa omaa elinkeinorakennettaan. 
Tämä toteutui pienten teollisuusalueiden kautta. Proaktiivinen suunnitteluote on ollut myös 
raahelaisessa tuulivoimakaavoituksessa, jolla kaupunki lähti itse etsimään määrätietoisesti uu-
sia mahdollisuuksia. Tuulivoimakaavoitus on Raahessa ollut haastatteluaineiston perusteella 
kuitenkin yksittäisten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden agendalla, eikä sitä ole valittu 
yhteiseksi strategiseksi kehittämisotteeksi.

Maankäytön suunnittelun muutosvoimat

Tutkimusaineiston perusteella on tunnistettu niitä konkreettisia muutosvoimia, jotka ovat 
1950-luvulta lähtien vaikuttaneet raahelaisen maankäytön suunnitteluotteen aktivoitumiseen 
ja kaupunkirakenteen muotoutumiseen. Se, minkä tason poliittisella agendalla muutosvoimat 
ovat saaneet pääsääntöisesti alkunsa, voidaan kategorisoida kansainväliselle, kansalliselle tai 
paikalliselle tasolle. 

Kansainvälisen poliittisen agendan seurausta ovat olleet Raahessa sellaiset muutosvoimat 
kuin ulkopuolinen yritystoimija sekä taloudelliset suhdanteet. Kansallisen tason poliittisella 
agendalla ovat syntyneet väestökehityksen, kuntaliitoksen, syöttötariffin ja ympäristölains-
däädännön muutosvoimat. Paikallisella tasolla on tutkimusajanjaksolla syntynyt poliittisten 
valtasuhteiden muutoksen ja alueellisen kilpailun muutosvoimat.

Ulkopuolisen yritystoimijan sijoittuminen alueelle on ollut usein seurausta kansainvälisestä 
muutosvirrasta. Suomen erikoistuminen 1960-luvulla muun muassa metalliteollisuuteen oli 

Tutkimustulokset
Tutkimusaineiston perusteella kaikissa tarkastelluissa maankäyttöluokissa, joita olivat asuin-, 
palvelu- ja teollisuusaluevaraukset, voidaan havaita suunnitteluotteen vaihtelua eri aikoina. 
Päälinjana voidaan tunnistaa Raahen maankäytön suunnittelussa aktivoitumisen muutos, jossa 
1950-luvun toteavan ja passiivisen suunnittelun on korvannut 2020-luvulle tultaessa vähitellen 
strategiseksikin aktivoituva suunnitteluote. 

Passiivisella suunnitteluottella tarkoitetaan sellaista suunnittelua, joka pyrkii järjestämään 
toimintoja kaupungissa teknisesti ja on ensisijassa toteavaa ja neutraalia. Reaktiivisella maan-
käytön suunnittelulla vastataan alueelle kohdistuvaan kysyntään, kuten väestönkasvuun. 
Hankekaavat ovat yleensä tulkittavissa reaktiiviseksi kaavoittamiseksi, sillä niillä vastataan ul-
kopuolisen toimijan kysyntään. Proaktiivista maankäytön suunnittelua on suunnitteluote, jossa 
pyritään vastaamaan kilpailutilanteeseen paikallisia voimavaroja hyödyntämällä ja lisäämällä 
kilpailuetua. Strateginen suunnitteluote on yhteisen tulevaisuuskuvan muodostamista ja siitä 
keskustelemista. Strategisessa suunnittelussa on oleellista se, että toimijat ovat sitoutuneet 
yhteiseen päämäärään. 

Asuinalueiden suunnitteluperusteissa suunnitteluotteen aktiivisuus kehittyy 1950-luvulta 
lähtien passiivisesta reaktiiviseksi Rautaruukin aiheuttaessa alueelle väestöpaineen. Asuina-
lueiden suunnittelussa joudutaan toimimaan reaktiivisesti aina 1980-luvulle saakka, jolloin 
hidastuva väestönkasvu tuottaa ensimmäisen kerran kilpailutilanteen alueelle sijoittuvasta 
väestöstä. Kilpailutilanteeseen vastataan kaavoittamalla houkuttelevampia asuinalueita. Asui-
nalueiden suunnittelussa  ei ole nähtävissä strategista otetta, eikä merenrantaan kaavoittami-
nen ollut haastatteluaineiston valossa laajasti jaettu näkemys, kuten eivät asumiselle laaditut 
hankekaavatkaan. 2000-luvun kilpailutilanteen synnyttämä uusien mahdollisuuksien etsintä 
voidaankin nähdä proaktiivisena asuinaluesuunnitteluna, jossa kaupunki ei pyri pelkästään 
vastaamaan kysyntään vaan pyrkii vastaamaan kilpailuun.

Palvelualueiden suunnittelu näyttäytyy passiivisena asuinalueiden yhteyteen kaavoitettavina 
palvelualuevarauksina aina 1990-luvulle saakka. Palvelualueiden suunnittelusta on tutkimus-
aineiston valossa tunnistettavissa reaktiivinen suunnitteluote vanhan kaupungin modernisoi-
misessa, lähiömäisten palvelualueiden suunnittelussa sekä julkisten palveluiden tuottami-
sessa, joka oli vahvimmillaan 1960-1970-luvulla, kun väestörakenteen muutokseen pyrittiin 
vastaamaan uutta palvelurakennetta tuottamalla. Julkisten palveluiden järjestäminen alueelle 
on edelleen vaikuttava reaktiivinen suunnitteluote, jolla pyritään vastaamaan lakisääteisiin 
palvelutarpeisiin. Palvelualueiden suunnittelussa alkoi vaikuttamaan proaktiivinen suunnit-
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toisen maailmansodan vaikutusta. Raahessa metalliteollisuuteen erikoistuminen alkoi heti 
toisen maailman sodan jälkeen, sillä Ruona Oy:n tehdas valmisti Varvissa sotakorvauksena joki-
hinaajia. Sotakorvausteollisuus loi kansallisellakin tasolla maaseutuvaltaiseen maahan teollista 
tuotantoa uudessa mittakaavassa. Erilaisten teollisuuden alan hankekaavojen, kuten Laivakan-
kaan kultakaivoksen tai Ferrovanin  metallisulaton kaavoittaminen Raaheen on myös seurausta 
kansainvälisesti muodostuvasta malmin markkina-arvosta. Myös taloudellisten suhdanteiden 
heilahtelu on 1990-luvulta lähtien ollut enenevissä määrin kansainvälisten markkinavoimien 
aiheuttamaa. 

Raahessa on vaikuttanut voimakkaasti myös kansallisen tason muutosvoimia, joista Rauta-
ruukin sijoittaminen alueelle kansallisen kehitysaluepolitiikan seurauksena on muokannut 
voimakkaasti raahelaista väestörakennetta. Myös lainsäädäntö, tutkimusaineiston valossa eri-
tyisesti ympäristölainsäädäntö, näyttäytyy luonnollisesti kansalliselta tasolta kaupunkiraken-
netta muokkaavana tekijänä. Kansallisia muutosvoimia raahelaiseen kaupunkirakenteeseen 
ovat olleet myös kuntaliitokset sekä tuulivoimakaavoitus. Molemmat ovat olleet kansallisen 
strategisen tahtotilan mukaista kehitystä, jossa on käytetty taloudellista kannustinta.

Paikallisen tason muutosvoimista kaupunkirakennetta ovat Raahessa muokanneet poliittiset 
voimasuhteet sekä seutukunnallinen kilpailu, joka sittemmin on laajentunut kansalliseksi ja 
kansainväliseksi. Molempien vaikutus kaupunkirakenteeseen on syntynyt, kun kaupunki on 
pyrkinyt itse avaamaan uusia elinkeinorakennetta monipuolistavia ja alueellista kilpailukykyä 
parantavia teemoja.

Eritasoiset poliittiset agendat ovat tuottaneet aktiivisuusasteeltaan erilaista suunnitteluotetta. 
Reaktiivista maankäytön suunnittelua on tuottanut Raahessa ulkopuolinen yritystoimija, väes-
tökehitys ja lainsäädäntö. Nämä ovat kaikki kansainväliseltä tai kansalliselta tasolta alkunsa 

saavia muutostekijöitä. 
Proaktiivista suunnittelua on tuotettu kaikilla agendan tasoilla. Voimakkaimmin proaktiivista 
suunnitteluotetta on tuotettu paikallisella tasolla, kun muutosvoimana on ollut poliittisten val-
tasuhteiden muutos sekä alueellinen kilpailu. Kansainvälisellä tasolla proaktiivista maankäyt-
töä on tuottanut taloudellisten voimasuhteiden muutos ja kansallisella tasolla valtakunnalliset 
strategiat. 

Taloudellisten suhtanteiden vaikutus on tutkimusajanjaksolla siirtynyt valtakunnalliselta tasol-
ta kansainväliselle tasolle kansainväliseen rahaliikenteen lainanantoperiaatteiden muututtua 
joustavammiksi 1980-luvulta lähtien sekä Euroopan unionin rahaliiton myötä 2000-luvulla. 
1960-1990-luvulla taloudellisten suhtanteiden muutoksia pystyttiin puskuroimaan kansallisel-
la rahapolitiikalla. Taloudelliset suhdanteet ovatkin alkaneet tuottaa raahelaiseen maankäytön 
suunnitteluun proaktiivista otetta vasta 2000-luvun tienoilla. 

Kansallisen tason agendalla on tutkimusajanjakson alkuvaiheessa tuotettu Raaheen reaktiivis-
ta suunnittelua (väestönkasvu). 2000-luvulle tultaessa kansallisen tason agendojen toteutumi-
seen on kannustettu taloudellisesti kuntaliitoksissa ”porkkanarahoilla” ja tuulivoimakaavoituk-
seen liittyen syöttötariffilla. Piirre kuvaa suomalaisen aluepolitiikan toimeenpanon muutosta 
valtion säätelemästä voimakkaasta kehityspolitiikasta aluelähtöisempään kehittämiseen, jolla 
kannustetaan kaupunkeja itse valitsemaan kehityslinjansa. 

Kiinnostavana erityispiirteenä tutkimusaineistosta nousee paikallisella tasolla poliittisten 
voimasuhteiden muutos, joka on tuottanut 1990-luvulla proaktiivista suunnitteluotetta, joka 
näkyy erityisesti elinkeinorakenteen monipuolistamisessa, mutta myös reaktiivista suunnitte-
luotetta 1960-luvulta lähtien. Poliittinen ilmapiiri tuotti reaktiivista suunnitteluotetta Raahessa 
tässä tutkimuksessa piileväksi korporatismiksi nimetyllä mekanismilla. 

KUVA 98. Tiivistelmä kaupunkirakennetta muokkaavien muutosvoimien poliittisen agendan tasosta ja niiden tuottamasta suunnitteluotteesta.
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Johtopäätökset
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suunnitteluotteen aktiivisuus on Raahessa ollut 
vähitellen aktivoituva ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa omaan kehitykseensä ovat tutki-
musajanjakson alkupuolella olleet heikot kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Tutkimusajan-
jakson myöhempinä aikoina kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseensä ovat kuitenkin 
sekoittuneet niin, että kaupungilla on 2000-luvulle tultaessa enemmän mahdollisuuksia vai-
kuttaa omaan kehitykseensä kansainvälisellä ja kansallisella tasolla kuin esimerkiksi 1960-lu-
vulla. Tämä näkyy esimerkiksi kansallisen tason aluekehityspolitiikassa. 1960-luvulla Raaheen 
sijoitettiin Rautaruukki valtioneuvoston päätöksellä, mutta 2000-luvulle tultaessa kaupunkia 
kannustettiin toteuttamaan aluekehittämistä taloudellisin kannustimin (porkkanarahat, syöt-
tötariffi). Taloudellisten suhtanteiden vaikutus on kansainvälistyneiden rahoitusmarkkinoiden 
myötä 2000-luvulle tultaessa suorempi alueelliseen kehittämiseen, kuin tutkimusajanjakson 
alkupuolella, jolloin Suomi pyrki aktiivisesti vaikuttamaan omaan kilpailukykyynsä rahoitus-
markkinoiden elementtejä säätelemällä. Tämä on lisännyt taloudellista epävarmuutta kunta-
tasolla. Samalla se kuitenkin on ohjannut kohti kehittämistapoja, joilla alueelliseen kilpailu-
kykyyn voidaan vaikuttaa kaupunkitasolla. Tässä merkittävänä voimavarana on 1990-luvulla 
alkunsa saanut ja 2020-luvulla edelleen kiihtyvä viestintä- ja liikenneteknologioiden murros, 
joka häivyttää perinteisiä aluejakoja. 

Tulevaisuuden kaupunkikehittämisen kannalta on olennaista se, miten tehokkaasti kaupunki 
pystyy muuttamaan maankäytön suunnittelua, mutta myös muita toimintatapojaan, strategi-
seen suuntaan. Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa on kuvattu niitä toimintatapoja ja edelly-
tyksiä, joita strateginen suunnittelu vaatii. Strategisessa suunnittelussa ei ole kyse staattisesta 
asiakirjasta, vaan toimintatavasta, jossa kaupungin eri sektorit uusintavat jatkuvasti ja yhdessä 
niitä keinovalikoimia, joita yhteisesti jaettu tulevaisuuskuva edellyttää. Strateginen suunnit-
teluote on abstraktin tason mahdollisuuksien allokointia, jolla pyritään yhteisesti valittuun 
päämäärään.

Tutkimustulosten yleistettävyys

Yhdyskuntasuunnittelun alan monitahoisuus jää usein huomioimatta julkisessa keskustelussa. 
Toteutuneet suunnitteluratkaisut ovat monitasoisen suunnittelujärjestelmän ja moninaisen 
vuorovaikutuksen lopputulos. Lopputulokseen vaikuttaa olennaisesti se, minkälainen poliitti-
nen agenda ja valtarakenne suunnittelun taustalla vaikuttaa ja minkälaisten muutosvoimien 

kautta se vaikuttaa maankäyttöratkaisuihin. Tämän tutkimuksen kautta on pystytty valotta-
maan raahelaisen maankäytön suunnittelun taustalla vallinneita poliittishallinnollisia valtara-
kenteita ja niiden ilmenemistä kaupunkirakenteessa.

Maantieteellinen sijainti, kuten kaupunki, on asettunut näennäiseen ristiriitaan viime vuosi-
kymmenien aikana tapahtuneen liikenne- ja viestintäyhteyksien kehittymisen aikaansaaman 
”paikattomuuden” voimistuessa. Kaupunkien toimintaympäristö on alkanut hahmottua 
relativistisena, kun taas kunta tai kaupunki on hallinnollisesti vahvasti maantieteellinen ja 
strukturalistisesti jäsentynyt instituutio, mikä on vaikuttanut vahvasti kaupunkien ja kuntien 
kehittymisen ja kehittämisen tapoihin. Tämän tutkimuksen tutkimusmetodologia on ollut 
strukturalistinen siitä huolimatta, että tutkimuksen peruskäsitteistössä on mukana vahvasti 
relativistinen näkemys paikasta ja alueesta. 

Tutkimus on omalta osaltaan avannut näkökulmia syntyneen kaupunkirakenteen analysointiin. 
Kaupunkirakenteesta on pystytty tunnistamaan kansainväliseltä, kansalliselta ja paikalliselta 
tasolta alkunsa saaneita muutosvoimia, jotka ovat jättäneet konkreettisen kuvansa kaupun-
kirakenteeseen. Tutkimuksessa on tavoitteen mukaisesti kuvattu kaupunkirakennetta muo-
kanneita kehityspolkuja ja avattu maankäytön suunnittelun monitahoista ja konflikteille altista 
alaa.  

Tutkimuksessa on tunnistettu paikallisia muutosvoimia, jotka on jäljitettävissä eritasoisiin 
poliittisiin agendoihin, sekä suunnitteluotteen aktiivisuuden asteita. Tutkimustuloksista kau-
punkirakennetta muokanneet muutosvoimat ovat tiukasti raahelaiseen kontekstiin sidoksissa 
ja yleistettävissä vain valikoiden muihin samantapaisiin tutkimuskohteisiin. Sen sijaan suunnit-
teluotteen aktiivisuutta voitaneen kuvata yleisellä tasolla tässä tutkimuksessa esitetyllä tavalla.

Laaja aineisto on innostanut tekemään tätä työtä. Samalla se kuitenkin tekee tutkimuksen 
rajaamisen vaikeaksi. Kiinnostavia näkökulmia on ollut lukuisia, eikä niitä kaikkia ole voinut 
huomioida tässä työssä. Jatkotutkimuksen aiheita on helppo löytää, joista päällimmäisenä on 
tutkia tarkemmin poliittisten agendojen kytkemistä raahelaiseen maankäytön suunnitteluun 
ja verrata raahelaista kehitystä muihin vastaaviin kaupunkeihin, joita valtakunnallinen kehittä-
mispolitiikka on ohjannut voimakkaalla kädellä 1960-luvulla. Onko valtion aluekehityspolitiik-
ka, samalla tavoin kuin Raahessa, synnyttänyt yksilötasolle runsaasti hyvinvointia kaupungin 
kantaessa taloudellisen vastuun? Myös 1960-luvun aluekehityspolitiikan seurauksia kuntien  
nykyiseen kilpailukykyyn olisi kiinnostavaa tutkia.
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Henkilökohtaisella tasolla tämä työ on vastannut siihen, onko yhteiskunnallinen tutkimusote 
sovellettavissa konkreettisen elinympäristön tutkimiseen muuten, kuin humanistisen tai antro-
pologisen tutkimuksen kautta. Ja sama toisin päin: Tutkimuksen alussa mieltä painanut epäilys 
yhteiskuntatieteellisen tutkimusotteen soveltamisen toimivuudesta arkkitehtuurin saralla on 
väistynyt. Alussa melkein ylitsepääsemättöminä hahmottuneet metodologiset linjat ovat yllät-
täen asettuneet kohdalleen tutkimuksen edetessä. Näitä olivat sellaiset asetelmat, kuin paikan 
relativistinen määrittely suhteessa strukturalistisen tutkimusmetodologian kautta hahmottu-
viin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Tässä yhdistävänä tekijänä löytyi strateginen suunnitteluo-
te, joka on olemukseltaan toimintatapa, joka pyrkii luomaan toimintarakennetta suhteellisessa 
todellisuudessa. Tämän tutkimuksen kautta koenkin löytäneeni sellaisia metodologisia polkuja, 
jotka ovat itselleni avanneet uusia näkökulmia konkreettisen kaupunkirakenteen yhteiskunnal-
liseen ymmärtämiseen.  

Tutkimusta tehdessä myös strategisen suunnittelun ymmärrys on syventynyt suhteessa muu-
hun suunnitteluun. Strateginen suunnittelu tarjoaa maankäytön suunnittelun saralle niitä työ-
kaluja, joita paikan / paikattomuuden murros vaatii. 
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Kuvaluettelo

Kansikuva. Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa
KUVA 1. Raahen museon kuvakokoelmat
KUVA 2. Anu Syrjäpalo (Tilastokeskus 2019)
KUVA 3. Raahen museon kuvakokoelmat
KUVA 4. Anu Syrjäpalo, aineisto Raahen kaupunki, 
Ilmakuva Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa
KUVA 5. Raahen museon kuvakokoelmat
KUVA 6. Taustakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa 
KUVA 7. Taustakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa
KUVA 8. Raahen museon kuvakokoelmat
KUVA 9. Raahen museon kuvakokoelmat
KUVA 10. Ak 2, Raahen kaupunki 
KUVA 11. Anu Syrjäpalo 13.4.2019.
KUVA 12. Anu Syrjäpalo 13.4.2019.
Kuva 13. Anu Syrjäpalo, aineisto Raahen kaupunki, 
Ilmakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa
KUVA 14. Anu Syrjäpalo 13.4.2019.
KUVA 15. Anu Syrjäpalo 13.4.2019.
Kuva 16. Anu Syrjäpalo, aineisto Raahen kaupunki, 
Ilmakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa
KUVA 17. Raahen kaupunki
KUVA 18. Anu Syrjäpalo 13.4.2019.
Kuva 19. Anu Syrjäpalo, aineisto Raahen kaupunki,
Ilmakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa)
KUVA 20. Anu Syrjäpalo 13.4.2019.
KUVA 21. Anu Syrjäpalo 13.4.2019. 
KUVA 22. Anu Syrjäpalo 13.4.2019. 
KUVA 23. Ak 71, Raahen kaupunki
KUVA 24. Anu Syrjäpalo 13.4.2019.
Kuva 25. Anu Syrjäpalo, aineisto Raahen kaupunki, 
Ilmakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa
KUVA 26. Anu Syrjäpalo 13.4.2019. 
Kuva 27. Anu Syrjäpalo, aineisto Raahen kaupunki, 
Ilmakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa
KUVA 28. Anu Syrjäpalo 13.4.2019

KUVA 29. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 30. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 31. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 32. Anu Syrjäpalo 13.4.2019  
KUVA 33. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 34. Anu Syrjäpalo 13.4.2019. 
KUVA 35. Anu Syrjäpalo 13.4.2019. 
Kuva 36.  Anu Syrjäpalo, aineisto Raahen kaupunki, 
Ilmakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa
KUVA 37. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 38. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
Kuva 39.  Anu Syrjäpalo, aineisto Raahen kaupunki, 
Ilmakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa
KUVA 40. Anu Syrjäpalo 13.4.2019 
KUVA 41. Anu Syrjäpalo 13.4.2019 
KUVA 42. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 43. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 44. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 45. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 46. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 47. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 48. Ak 41, Raahen kaupunki
KUVA 49. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 50. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 51. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 52. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 53. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 54. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 55. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 56. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
Kuva 57.  Anu Syrjäpalo, aineisto Raahen kaupunki, 
Ilmakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa
KUVA 58. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 59. Anu Syrjäpalo 13.4.2019.
Kuva 60.  Anu Syrjäpalo, aineisto Raahen kaupunki, 
llmakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa
KUVA 61. Anu Syrjäpalo 13.4.2019. 
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KUVA 62. Anu Syrjäpalo 13.4.2019 ja 
KUVA 63. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 64. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
Kuva 65.  Anu Syrjäpalo, aineisto Raahen kaupunki, 
Taustakuva Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa
KUVA 66. Anu Syrjäpalo 13.4.2019 
KUVA 67. Anu Syrjäpalo 13.4.2019.  
KUVA 68. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 69. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 70. Anu Syrjäpalo 13.4.2019 
KUVA 71. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 72. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 73. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 74. Anu Syrjäpalo 13.4.2019.  
KUVA 75. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 76. Anu Syrjäpalo 13.4.2019. 
KUVA 77. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 78. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 79. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 80. Anu Syrjäpalo 13.4.2019 
KUVA 81. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 82. Anu Syrjäpalo 13.4.2019 
KUVA 83. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 84. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 85. Anu Syrjäpalo 13.4.2019 
KUVA 86. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 87. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 88. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 89. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 90. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 91. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 92. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 94. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 95. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 96. Anu Syrjäpalo 13.4.2019
KUVA 97. Anu Syrjäpalo 13.4.2019. 
KUVA 98. Anu Syrjäpalo

Asemakaavaluettelo

(Asemakaavan nimi ja vahvistumispäivämäärä)

Ak 2  5/12/30
Ak 12  11/24/50
Ak 13  8/11/52
Ak 21  7/3/56
Ak 26  7/31/62
Rk 1  10/9/62
Akm 31  4/20/63
Akm 33  8/13/63
Ak 37  11/4/64
Rk 2  11/29/65
Ak 41  1/31/67
Ak 42  9/7/67
Rkm 7  7/13/70
Akm 45  5/22/71
Akm 46  8/31/71
Ak 48  5/24/72
Akm 49  7/20/72
Akm 50  9/15/72
Akm 53  11/20/72
Ak 54  6/8/73
Ak 56  5/30/74
Ak 57  9/18/74
Ak 58  6/17/75
Ak 60  12/29/75
Ak 63  9/14/76
Ak 63  9/14/76
Ak 62  10/4/76
Ak 68  10/25/77
Ak 67  10/25/77
Ak 71  4/20/79
Ak 74  6/21/79
Akm 77  10/5/79
Ak 78  4/2/80
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Ak 79  2/24/81
Ak 82  3/17/81
Ak 80  3/17/81
Ak 86  2/17/82
Ak 83  12/31/82
Ak 92  5/16/83
Ak 93  10/17/83
Ak 94  12/28/83
Ak 94  12/28/83
Akm 90  5/3/84
Ak 99  2/9/86
Akm 95  3/14/86
Akm 100  3/14/86
Ak 91  2/3/87
Akm 114  3/25/87
Akm 102  5/26/87
Akm 108  11/7/87
Akm 105  2/15/88
Akm 120  3/9/89
Ak 96  10/26/89
Akm 118  11/20/89
Akm 126  12/13/89
Ak 121  4/3/90
Akm 103  10/26/90
Ak 122  5/14/91
Akm 134  5/30/91
Ak 98  12/19/91
Ak 138  8/27/92
Akm 139  12/16/92
Akm 129  1/28/93
Ak 115  3/25/94
Ak 132  2/15/95
Ak 146  1/20/98
Ak 145  1/20/98
Ak 147  1/20/98
Ak 148  4/22/98
Akm 150  4/29/98

Ak 153  1/22/99
Ak 149  1/22/99
Akm 158  3/17/99
Akm 159  5/26/99
Ak 156  2/7/00
Ak 165  9/18/00
Ak 163  11/13/00
Ak 168  1/30/02
Ak 172  4/24/02
Ak 176  4/24/02
Ak 175  4/24/02
Ak 180  4/24/02
Ak 179  4/24/02
Ak 174  4/24/02
Ak 170  4/24/02
Akm 167  4/24/02
Akm 171  4/24/02
Akm 181  4/23/03
Akm 185  8/27/03
Ak 188  4/28/04
Akm 190  6/2/04
Ak 192  12/15/04
Akm 193  10/5/05
Ak 197  6/8/06
Ak 196  6/28/06
Akm 198  11/15/06
Ak 195  11/15/06
Akm 182  2/13/08
Ak 203  2/13/08
Akm 202  5/14/08
Akm 204  5/14/08
Akm 201  5/14/08
Akm 184  12/14/09
Akm 209  8/30/10
Akm 212  4/18/11
Akm 213  6/20/12
Akm 208  1/28/13
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Akm 218a 5/27/13
Akm 221  5/27/13
Akm 225  6/24/13
Akm 226  6/24/13
Akm 219  6/24/13
Akm 220  12/8/14
Akm 230  3/21/16
Akm 232  4/25/16
Akm 231  8/29/16
Akm 235  5/29/17
Akm 236  4/23/18
Akm 237  4/23/18
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LIITE 1: Haastattelurunko

Nimi:
Ikä:
Poliittinen tausta:
Milloin toiminut luottamushenkilönä teknisessä lautakunnassa?
Milloin toiminut luottamushenkilönä kaupunginhallituksessa?
Entä puheenjohtajana näissä?
Keiden viranhaltijoiden kanssa on työskennellyt puheenjohtajakausina?
Minkälainen taloudellinen kausi on ollut vallitseva toimiaikana?
Mitkä ovat olleet päänäkemyksesi Raahen kaupungin kehittämisestä luottamustoimessa toi-
miessasi?
Millaiset näkemyksesi olivat ennen kuin tulit valituksi?
Muuttuivatko näkemyksesi, kun tulit valituksi? 

Minkälaista tukea olet saanut viranhaltijoilta toimikaudellasi työllesi?
Minkälaista tukea olisit kaivannut?
Mitkä näet merkittävimpinä saavutuksina toimikaudellasi?
Ovatko saavutukset vastanneet näkemyksiäsi?

Koetko näkemystesi olleen jaettuja muiden kanssa:
- viranhaltijat 
- kaupunginjohtaja 
- lautakunta 
- hallitus 
Onko henkilöiden muuttuessa syntynyt kitkaa näkemyksistä? 

Millaiseksi kuvailisit Raahen kehittämistä toimikaudellasi? 

Näetkö pitkäjänteisyyden tärkeänä kaupungin kehittämisen kannalta?
Millaisena koet valtuustokausien keston omien näkemystesi läpivientiin?
Millaisena koet valtuustokausien keston kaupungin kehittämisen suhteen? 

Minkälaisin keinoin olet pyrkinyt varmistamaan näkemystesi etenemisen toimikautesi jälkeen?

LIITE 2: Lisähaastatteluiden runko

Nimi:
Ikä:
Poliittinen tausta:
Minkälaisissa luottamustoimissa ollut mukana?
Lautakunnat  KH  KV

Entä puheenjohtajana näissä?
Minkälaisia taloudellisia kausia on ollut toimiaikanasi?
Mitkä ovat olleet Raahen kaupungin kehittämisen päänäkemykset luottamustoimessa toimies-
sasi?

Mikä on ollut merkittävä Raahen maankäytössä muutoksia aikaansaava tekijä/asia?
Mitkä näet merkittävimpinä tapahtumina toimikaudellasi?

Keiden viranhaltijoiden kanssa on työskennellyt puheenjohtajakausina?
Minkälaista tukea olet saanut viranhaltijoilta toimikaudellasi työllesi?

Minkälaista tukea olisit kaivannut?

Onko saatu aikaan näkemyksiäsi tukevia päätöksiä?
Millaiseksi kuvailisit Raahen kehittämistä toimikaudellasi? 
(pitkäjänteisyys, inkrementaalinen?)

Minkälaisena asiana pidät kaupunkikehittämisen pitkäjänteisyyttä? 

Onko Raahessa pystytty kehittämään kaupunkia pitkäjänteisesti?
Millaisena koet valtuustokausien keston omien näkemystesi läpivientiin?

Millaisena koet valtuustokausien keston kaupungin kehittämisen suhteen? 

LIITTEET
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Kiitos.
Tutkimushaastatteluissa useampi kuntapoliitikko totesi ettei mitään saavu-
tuksia synny yksin. Näin se on.

Kiitokset kaikille haastelluille, jotka annoitte oman tärkeän panoksenne tä-
män työn sisältöön. Kiitokset Arkkitehtuurin yksikön osaavalle ja omistautu-
neelle henkilökunnalle ja erityisesti diplomityöni ohjaajille Tarja Outilalle ja 
Leena Soudunsaarelle. 

Kiitos teille kaikille Raahen työkavereille. Erityinen kiitos georeferointiavus-
ta Matille, Hannulle, Riitalle ja Marjaanalle, oikoluvusta Jaanalle, Outille ja 
Paulalle sekä arkistolähteiden etsimisestä Eilalle. 

Kiitos Hanna, Hanna-Leena, Mirva ja Laura erityisesti kaamosajan aamukah-
veista lafkan kuppilassa. 

Kiitos Hannes, Hertta-Maija ja Huugo. Olette tuoneet valollanne vastapainoa 
tähän urakkaan suhtautumalla lapsellisesti. 

Kiitos Hannu tästä rastivälistä, ilman sinua tämä ei olisi ollut mahdollista.








