
PIKKULAHTI PUHUTTI MYÖS VANHA RAAHE RY:SSÄ 

”Raahelaisille hyvin rakas pikkulahti herättää aina tunteita” kirjoitti paikkansapitävästi tämän lehden 

kolumnissaan 5.8. kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pyry-Pekka Suonsivu ja niinpä aihe keskuttelutti 

kokouksessamme myös meitä ”ulkoraahelaisia” ja näyttää keskuttalutteneen myös teknistä lautakuntaa , 

joka näennäisen yksimielisesti  jätti kaava-asian pöydälle kuten lautakunnan puheenjohtaja Katja Hännisen 

kirjoituksesta lauantain Raahelaisessa ilmenee.                                                                                                   

Vanhin osa Raahesta rakentuu jo perustamisestaan lähtien edelleen  saman  ruutukaavan pohjalle.Siinä 

Rantakatu on aina ollut kaupungin merellinen julkisivu, jonka takana asuinkorttelit sijaitsevat. Kaupungissa 

saatiin jo joitakin vuosia sitten aikaan yksimielisyys säilyttää  Koulukadun pohjois-  ja Palokunnankadun 

länsipuolinen osa vanhaa puukaupunkia. Nyt tämä pitkään vähälle huomiolle jäänyt kaupungin merkittävin 

vetovoimatekijä on otettu kehityskohteeksi ja kyse on kuten kaupunginjohtaja Karjalainen  meille kesällä 

Raatihuoneell a kertoi mittavasta hankkeesta. Elinvoimaiseen toimivaan vanhaan kaupunkiin tähtäävän 

projektin kartoittava pohjatyöhän on jo käynnissä . Korjattavaksi tulee myös  kohta kolmekymmenvuotias 

suojelukaava, joka tulee vanhan osan kehitystä ja rakentamista ohjaamaan.                                                 

Kaavoitusta aikanaan uudistettaessa, kun puukaupungin arvoa vielä puntaroitiin, käytti kaupungin silloinen 

johto työhön valtakunnan parasta osaamista. Tämän hetken tilanteessa, kun  rakennusliikkeet käyttävät 

omassa liiketoiminnassaan parhaita ammattilaisia, voi tasapaino horjua ja kokonaisuus kärsiä, jos 

kaupungilla ei ole käytössään riittävää ammatillista näkemystä. Hilkka Aaltosen jälkeen käytännössä 

puuttumaan jääneen kaupunginarkkitehdin tehtävää ei riitä korvaamaan innostunutkaan 

luottamusmiesjohto. Korvaamaton kaupunginarkkitehdin rooli on myös rakennusvalvonnan tukena.Kuka 

esimerkiksi tulkitsisi Pikkulahden kaavan”toteutetaan hienovaraisesti” ohjetta. 

 Raahen Seminaarin rakennuskokonaisuus, jonka tulevasta käytöstä keskustellaan, on osa suomalaista      

kulttuurihistoriaa. Se perustettiin aikanaan yhtenä  tsaarin käskyllä pienempiin kaupunkeihin 

”hajasijoitetuista” opettajavalmistuslaitoksista, joilla nykyisen suomalaisen sivistysvaltion perusta on 

pohjustettu. Seminaarirakennukset  kuuluvat  erottamattomasti Vanhan Raahen rannan ja Rantakadun 

historialliseen maisemaan, jonka liian lähelle Rantakatua  sijoittuvat rakennusmassat tuhoaisivat. 

Suomen kaupungeissa löytyy surullisen paljon liian ahneella rakentamisella pilattuja ympäristöjä.Vaikka 

Raahen Seudun tuore pääkirjoitus leimaakin kaupunkilaisten heräämisen kaavan vastustamisessa 

jälkijättöiseksi, on luottamusmiehillä ja valtuustolla edelleen mahdollisuus puhaltaa peli poikki ja edellyttää 

uutta kokonaisvaltaista suunnitelmaa, jossa vanhan kaupungin ja uuden rakentamisen vuorovaikutus 

paremmin huomioidaan eikä Rantakadun maiseman herkkää tasapainoa horjuteta. Tällainen suunnitelma 

voisi hyvin olla tehtävissä sen parinkymmenen miljoonan kehitysprojektin osana , josta kaupunginjohtaja 

kesällä puhui.         
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