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Perämeren rannikolla sijaitseva Raahen kaupunki on kehittynyt Ruot-

sin vallan aikaisesta muutaman sadan asukkaan kyläkaupungista yli 

22 500 asukkaan teollisuus-, satama-, ja koulukaupungiksi, Pohjois-

Pohjanmaan toiseksi suurimmaksi. Tämän päivän Raahelle antavat 

leimaa kasvavat metalli- ja ICT –alat sekä niiden yhteydessä jatkuvasti 

kehittyvä tietotekninen osaaminen. 

Kreivi Pehr Brahe perusti Raahen vuonna 1649, joten kaupunki on 

täyttänyt kunnioitettavat 360 vuotta. Aikoinaan Suomen suurin laivan-

varustajakaupunki on aina osannut arvostaa historiaansa. Kaupungin 

alkuperäinen renessanssiruutukaava on edelleen selkeästi nähtävissä 

vanhassa Puu-Raahessa, jonka suojeltu rakennuskanta on peräisin 

pääosin 1800-luvulta. Kaupunkimme merimuseo on Suomen van-

hin yliopistojen ulkopuolinen museo, joka on tullut kuuluisaksi mm. 

esineistöönsä kuuluvasta maailman vanhimmasta sukelluspuvusta. 

Apteekkimuseomme kokoelma taas on yksi Suomen arvokkaimmista 

farmasia-alan kokonaisuuksista. Wanha Apteekki palveli asiakkaita vie-

lä vuonna 1998, minkä jälkeen kaupunki huolehti rakennuksen ainut-

laatuisen interiöörin ja esineistön jäämisestä museokäyttöön.

Esihistorialliseen aikaan meidät vie Pattijoen kylän Ylipäässä sijait-

seva ”Kastellin linnanraunioiksi” kutsuttu kivimuodostelma. Luon-

nonkivistä ladottu kehämuuri on suurin Pohjanmaalla tavatuista ns. 

jättiläisten linnoista ja kirkoista. Joidenkin tietolähteiden mukaan mui-

naisjäännös saattaa olla peräisin jopa ajalta 3 000–1 600 eaa. 

Nykytaiteen ystävät läheltä ja kaukaa suuntaavat poikkeuksetta 

kulkunsa Kari Juvan veistospuistoon, jonne taiteilija on lahjoittanut 

noin 20 upeaa veistostaan. Puiston välittömässä läheisyydessä seisoo 

presidentti Urho Kekkosen kookas näköispatsas, ainoa laatuaan maas-

samme. 

Mestaruustason urheilullista jännitystä tarjoaa puolestaan superpe-

sisjoukkueemme Pattijoen Urheilijat. Vuoden 2008 Suomen mestarit 

pelaavat kotiottelunsa Rännärin kuululla pesäpallostadionilla, missä 

otteluja voi seurata toukokuusta pitkälle syksyyn.

Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan Raaheen, 

sen nykypäivään ja merelliseen historiaan.   

Kari Karjalainen

kaupunginjohtaja

Raahen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen on 

ideoinut vuosittain toistuvan vapaamuotoisen 

harrasteajoneuvokilpailun, jonka yhtenä tar-

koituksena on tehdä Raahea tunnetuksi pohjoi-

sissa naapurimaissamme. Kesällä 2007 Raahe 

Nordic Rally suuntautui Nordkapp´iin, seuraa-

vana vuonna Mo i Ranaan ja kesällä 2009 ar-

vokas autoletka matkaa Lofoottien saaristoon. 

Rallin aikana noudatettavasta ajokulttuurista 

kertoo parhaiten motto: Drive carefully today – 

tomorrow will be the best day of your life!
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Raahen kaupungin perusti kreivi Pietari Brahe vuonna 1649, jolloin 

hän toimi Suomen kenraalikuvernöörinä. Menneet vuosisadat ovat 

Raahessa yhä vahvasti läsnä vanhan puukaupungin kujilla. Vaikka 

moderni aika on tehnyt tästä Pohjois-Pohjanmaan toiseksi suurim-

masta kaupungista tunnetun teräs- ja satamakaupungin, säilyy Raa-

hessa aina ripaus vanhaa laivanvarustajien ja merimiesten aikaa. 

Raahesta on löytänyt kotisatamansa 22 540 asukasta. Kotikaupun-

kina Raahe on pieni ja idyllinen ja se tarjoaa asukkailleen eläväisen, 

aktiivisen ja turvallisen paikan asua, tehdä töitä ja harrastaa. 

Tervetulua meijän kyllään! 
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Vanhan Raahen kujilla

Raahe vaalii historiaansa huolella. Kaupungin keskustan tuntumassa 

sijaitseva Vanha Raahe on yksi Suomen parhaimmin säilyneitä puu-

kaupunkeja. Alue on yhä täynnä elämää – ja suosittu asuinalue. Kulje 

puukaupungin kapeita kujia ja matkusta ajassa taaksepäin...

Vanhan Raahen sydämessä aukeaa pyöreä Pekkatori, josta käsin krei-

vi Pietari Brahe on tähynnyt merelle jo yli sadan vuoden ajan. Pekka-

tori on kansainvälisestikin arvokas, umpikulmainen tori ja poikkeuk-

sellinen esimerkki 1800-luvun alun aukiorakentamisesta.
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Museoiden kirjo

Raahen Merimuseon aarteita ovat maailman vanhin sukelluspuku 

Wanha Herra ja Mikael Baltin huikeat kirkkoveistokset.  Museon vitrii-

neistä löytyy merenkulkijoiden menneinä vuosisatoina kaukomailta 

tuomia luonnonihmeitä, käyttöesineitä ja eksoottisia matkamuistoja 

– karmeitakin sellaisia. Suomen vanhin museo toimii entisessä meri-

miesten pestaustalossa, syömanshuusissa.

Soveliuksen talo on aito 1700-luvun porvaristalo ja Raahen vanhin 

säilynyt asuinrakennus. Talon yläkertaan on entisöity 1890-luvun 

laivapatruunin koti -interiööri. Soveliuksen talossa voi kuulla yhden 

kaupungin riipaisevimmista rakkaus- ja kummitustarinoista.

Wanhan Apteekin hyllyillä komeilee satamäärin apteekkipurkkeja, 

vanhimmat 1700-luvulta. Museo on aito 1890-luvun apteekki, jo-

ka toimi Raahen komeana ykkösapteekkina aina vuoteen 1998 asti. 

Lääkkeiden valmistuksessa tarvitut laitteet ja vanhat pakkaukset 

muodostavat yhden Suomen arvokkaimmista farmasia-alan kokoel-

mista.

Posliinikoirat merimieskotien ikkunoilla
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Taiteen tyyssija

Taiteen ystäville Kari Juvan veistospuisto on aarre. Noin 20 pienoisveistoksesta koostuva puisto on ainutlaatuinen ja 

merkittävä kokoelma Juvan töistä. Taiteilija tunnetaan erityisesti lukuisista monumentaaliveistoksistaan. Puiston teok-

set ovat läpileikkaus hänen töistään neljältä vuosikymmeneltä.

Raahen taidetarjonnan toinen pikantti erikoisuus ovat monet vieraita vastaanottavat taiteilijakodit. Käyntikohtee-

na on niin 200 teoksen veistospuisto kuin alueen merkittävin kesägalleria, Janssonin Galleria, jossa on esillä taiteilija 

Jari Janssonin omien töiden lisäksi näyttävä kokoelma kutsuttujen taiteilijoiden töitä.
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Taiteen tyyssija

Taiteteen ystäville Kari Juvavan veist

merkitittävä kokoelma Juvan tn töist

set ovat t läpl ileikkaus hänen töisist

Raahen ttaidetarjonnan toinen

na on niin 20000 teoksen veistosp

Jari Janssonin ommien töiden lisäk
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Urho Kaleva Kekkosen kookas 

näköispatsas  seisoo arvoisellaan 

paikalla Rantapuistossa vastapäätä 

kaupungin arvokkainta virastotaloa, 

Raatihuonetta.

Vuoden päätapahtumat

Raahen Musiikkiviikot helmikuussa

Raahen kevätmarkkinat huhtikuussa

Rauhanpirtin juoksu huhtikuussa

Superpesistä toukokuusta syksyyn

Pekanpäivät juhannuksen jälkeen

Kesäteatteriviikot kesä-heinäkuussa

Raahen Rantajatsit heinäkuussa

Sulatto - nuorten rantabiletapahtuma elokuussa

Huvilahti - lasten Sulatto elokuussa

Taiteiden Yö elokuussa

Viljanpäivän markkinat lokakuussa

Brahe Classica -konserttisarja loka-marraskuussa

Raahen syysmarkkinat lokakuussa

Annanpäivät joulukuussa

Putte-possun nimipäivää eilen vietettiin, 
vierahiksi ystävät ja tutut kutsuttiin.
Ensin tikkukaramellit heille tarjottiin, 
sitten vielä pullakahvit keitettiin,
ja siellä kaikilla oli niin mukavaa, 
oi jospa oisin saanut olla mukana.
Nimipäiväsankarille puhe pidettiin. 
Puhe oli vitsikäs ja sille naurettiin.
Putte-possu punasteli ensin hämillään, 
sitten röhkäs kiitokseksi mielissään,
ja siellä kaikilla...
Leikit siellä leikittiin ja laulut laulettiin, 
avaintakin kätkettiin ja laivaa lastattiin.
Viimein sentään kotilättiin kaikin matkattiin, 
siellä kohta rinnatusten uinuttiin,
ja siellä kaikilla...

                            – Juhani Jalas
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Raahesta mennään merelle aaltojen lävitse ja jäätä pitkin. Talvella 

hiihdetään Taskun saareen ja hörpätään kahvit pookin seinustalla. 

Keväällä, heti vesien vapauduttua, saaristoon lähtevät veneet. 

Saaristo on raahelaisille rakas vapaa-ajanviettopaikka. Kesäisillä 

risteilyillä tutustutaan kauniisiin merimaisemiin ja Kraaselin saaren 

historialliseen luotsitupaan. Taskun keltaisena hohtava pooki, histori-

allinen merimerkki, on jo 150 vuoden ajan sekä toivottanut tervetul-

leeksi Raaheen purjehtivat että hyvästellyt kotirannoilta lähtevät. 

Saaren haminaan on aina hyvä tulla ja viivähtää hetki herkässä 

saaristoluonnossa. 
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Laiva ohoi!

Raahe tunnettiin menneinä vuosisatoina suurten laivanvarustajien 

kaupunkina. Purjelaivakaudella, 1870-luvulla, Raahen kauppalaivas-

to oli Suomen suurin. Siihen kuului noin 60 alusta. 

Suurten laivanvarustajien ajoista Raahe on kehittynyt Suomen 

kuudenneksi vilkkaimmaksi tuontisatamaksi. Nykyään satamaan luot-

sataan kuunareiden ja fregattien sijasta järeitä valtamerialuksia yli 700 

vuodessa. Raahen sataman kautta kulkee maailmalle teräksen lisäksi 

sahatavaraa, irtolasteja ja kontteja sekä teollisuuden raaka-aineita. 
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Raahelaista terästä näkyy ympäri maailman. Kaupunki on kasvanut Rautaruukin rinnalla jo lähes 50 vuotta. Tämä suo-

malaisen terästuotannon johtotähti työllistää yhä tehtaassaan tuhansia ja ylläpitää seutukunnan elinvoimaa. Työtä ja 

toimeentuloa tarjoavat myös alueen monet pienemmät metallialan yritykset. 



11

Yrittäjyyden tukena

Raahelaisten yritysten tukena ovat alueen monipuoliset asiantuntijapalvelut 

sekä tutkimus- ja kehitystoiminta.

Raahen seudun yrityspalvelut tukee asiakasyritystensä kasvua ja menestys-

tä palveluillaan ja asiantuntemuksellaan. Se myös kehittää seutua yritystoi-

mintaa tukevaksi ja edistää niin uusien yritysten syntymistä kuin jo toimivien 

yritysten sijoittumista alueelle. Raahen seudun yrityspalvelut on osa valtakun-

nallista Seudulliset yrityspalvelut -verkostoa.

Raahen Teollistamisyhtiö Oy auttaa yrittäjiä erityisesti toimitilojen hankin-

nassa sekä yritystoiminnan käynnistämisessä ja yritysten kehittämisessä.

Softpolis on teknologiayritysten, alan oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden 

verkosto. Tutkimus- kehitys ja koulutustoimintaa edustavat esimerkiksi Oulun 

Yliopisto, VTT, Oulun seudun ammattikorkeakoulun Raahen yksiköt (liiketalo-

us ja tietotekniikka) sekä Pehr Brahe Ohjelmistolaboratorio.

Steelpolis, Raahen seudun teknologiakeskus, on alueen metallialan osaamis-

keskittymä ja osa Perämerenkaaren vahvaa metalliklusteria. Steelpolista luot-

sataan kansainvälisesti tunnetuksi raskaan konepaja- ja metalliteollisuuden 

osaamiskeskukseksi osana ProMetal ja Multipolis -verkostoja.

Unelmien ammattiin

OAMK Raahen tekniikan ja talouden yksiköstä valmistuu tietotekniikan 

ja kaupan alan osaajia niin oman alueen kuin kansainvälisiinkin asiantuntija-

tehtäviin. Raahen yksikön viidessä koulutusohjelmassa on yhteensä noin 700 

insinööri- ja tradenomiopiskelijaa.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu kouluttaa yli 125 vuoden kokemuksella 

monitaitoisia liiketalouden ja tietojenkäsittelyn osaajia. Noin 400 opiskelijan 

oppilaitoksessa on tarjolla monipuolisia koulutusohjelmia sekä nuorille että 

aikuisopiskelijoille. 

Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto on antanut käden taitojen opetus-

ta jo vuodesta 1844 ollen maamme vanhin alan oppilaitos.  Perusopinnoissa 

voi suuntautua tekstiilien ja vaatetuksen suunnitteluun ja valmistukseen tai 

sisustus- ja kalustealalle. Lybeckerillä voi opiskella myös kuvallista ilmaisua ja 

audiovisuaalista viestintää.

Raahen ammattiopistossa opiskellaan yhdeksää eri alaa ja valmistutaan par-

turikampaajiksi, sähköasentajiksi, laboranteiksi, kokeiksi sekä metalli-, raken-

nus- ja LVI-alojen osaajiksi. Valittavana on myös urheilupainotteinen koulutus, 

jossa ammatin hankkimisen ohella on mahdollisuus panostaa täysipainoisesti 

kilpaurheiluun. 

Raahen koulutuskuntayhtymään kuuluva Ruukin maaseutuopisto kou-

luttaa tulevaisuuden maaseutuyrittäjiä. Maa- ja hevostalousyrittäjyyden 

koulutusohjelmissa opiskellaan ja harjoitellaan käytännön eläintenhoitoa ja 

maanviljelystä. 
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Etäisyyksiä
Helsinki  600 km 

Oulu  75 km

Vaasa  245 km

Tampere  425 km

Rovaniemi  280 km

Haaparanta  205 km

Kirkkokatu 28, 92100 Raahe 

puh. (08) 439 3240, faksi (08) 439 4388

matkailu@raahe.fi , www.raahe.fi 

Ota luuri kouraan ja telefuneeraa. Pannaan ramppa 

kalakattammaan ja postit kulukemaan, joko sähköllä tai iliman.

Vanha Raahe on yksi maamme parhaimmin säilyneitä 

puukaupunkeja. Vanhan Raahen sydämessä sijaitsee 

arkkitehtonisesti arvokas Pekkatori.

Raahen museot: Merimuseo, Soveliuksen talo, Apteekkimuseo, 

Saloisten kotiseutumuseo, Ojalan kotiseutumuseo, Olkijoen Rauhanpirtti

Taidetta: Kari Juvan veistospuisto, Janssonin Galleria, 

Galleria Myötätuuli, Matti Lepistön veistospuisto

Kirkot: Raahen kirkko, Pattijoen kirkko, Saloisten kirkko, 

Pattijoen Metsäkirkko

Muita käyntikohteita: Kuntokeidas Vesipekka, Pekkateatteri, Bio Huvimylly, 

PattU:n superpesispelit, lasten leikki- ja liikennepuisto, Kastellin linnanrauniot

Perustamisvuosi 1649

Asukasluku 22 540

Pinta-ala 527,3 km²

RAAHE

Helsinki

Oulu
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