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Elämä idyllisessä
MERENRANTAKAUPUNGISSA
kaupungin elämä saattaa joskus pyörittää ihmistä kuin
❞ Suuren
pyörä oravaa. Jos kiireen ja ruuhkan haluaa vaihtaa viihtyisän merenrantakaupungin raikkauteen, voi pyörästä irrottautua ja antautua erilaisen
elämän vietäväksi. Siinä elämässä ei tarvitse juosta haluamansa
perässä sydän kurkussa, vaan kaikki tarvittava on aivan lähellä.
Kun haluat elämältäsi parasta,
olet sydämellisesti tervetullut Raaheen.
Kari Karjalainen, kaupunginjohtaja

❞

Kuva: Radio Rock
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Mikä Raahessa
ON HYVÄÄ?

kalaa Lapaluodon kalasatamasta, nostalgiakierros
❞ Tuoretta
Puu-Raahen hiljaisilla kaduilla ja viipyilevä ilta Ruiskuhuoneen
terassilla. Kesä ei yksinkertaisesti ole täydellinen ilman näitä
hetkiä synnyinkaupungissani Raahessa. Usea suomalainen
kaupunki markkinoi itseään kauniina kesäkaupunkina,
mutta merikaupunki Raahe todella on sitä!

❞

Jenni Alexandrova, Juontaja/tuottaja, Radio Rock
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Vihannin asema Raahessa.

Raahen matkaoppaat valmiina palvelukseen.

Faktoja
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Oulun lentoasemalle
on vain 45 minuutin
ajomatka.

Kreivi Pehr Brahe perusti Brahestadin Perämeren rannalle vuonna 1649. Historiallinen Raahe
tunnetaan perinteikkäänä satama-, koulu- ja
teollisuuskaupunkina – tietotaidon kehtona.
Pohjoismaiden suurin, Rautaruukki Oyj:n
omistama terästehdas sijaitsee Raahessa.
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Raahe on helppo saavuttaa sekä meritse että
maitse. Päärautatie kulkee Raahen kautta ja
valtatie 8 vie vain kolmessa vartissa Oulussa
sijaitsevalle lentokentälle.
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Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä huolehtii
seudun kaikenikäisten asukkaiden terveydestä
ja hyvinvoinnista. Kunnallisten palvelujen lisäksi
yksityinen palveluntarjonta on runsasta ja kaikki
tarvittava löytyy helposti kävelymatkan päästä.
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Vanha Raahe on yksi Suomen parhaiten säilyneistä 1800-luvun
puukaupungeista. Upea, historiallinen kaupunginosa sykkii
vahvasti mukana nykypäivän menossa.

Raahe lukuina (2013)

Raahessa on ympärivuoden toimiva satama, jonne johtaa 10,0 metrin kulkusyvyinen

Pinta-ala 1890 m2

väylä. Satamasta on säännölliset meriliikenneyhteydet Euroopan sydänalueille.

Asukasluku 26 000

Sataman tavaraliikenne on noin 5,5-6,0 miljoonaa tonnia vuodessa. Raahessa käy

Työpaikkaomavaraisuus 114 %

vuosittain noin 600 laivaa.

Rakennusliike Lapti Oy
Vesalantie 2, 90410 Oulu
Risto Koskela 0400 250 180
Jorma Juurikka 040 833 3983
www.lapti.fi
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Hyvä
ASUINKAUPUNKI
Raahelaisia katuja astellessaan aistii vanhan
merikaupungin idyllin. Viehättävä ympäristö
kietoo sisälleen hyvin toimivat palvelut ja erinomaiset harrastusmahdollisuudet, jotka kaikki
sijaitsevat oman kodin lähellä. Lapsiystävällisessä kaupungissa myös kouluverkosto on hyvä
ja koulumatkat kohtuullisia. Pienokaisten
turvallisuutta lisää raahelaiselle elämälle
tunnusomainen aito toisesta välittäminen.
Turvallisuus onkin yksi hyvistä syistä perustaa
perhe ja kasvattaa lapset täällä.
Raahessa on myös hyvä vanheta. Täällä toimiva
geriatri edustaa valtakunnan huippuluokkaa ja
asukkaat saavat hyvää, arvostavaa huolenpitoa myös elämänsä ehtoopuolella.
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Ö OY KUMMATTI
KIINTEISTÖ

Vuokra-asuntoja
Raahessa

– tervetuloa asumaan ja viihtymään
Kiinteistö Oy Kummatti • Ratsukatu 7 B, 92150 Raahe • puh. 044 710 7379 • www.kummatti.ﬁ
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Pyhtilänkankaan alueen uutta omakoti-, rivi- ja kerrostalojen tonttivarantoa
vuodelle 2014.

Unelmien
TONTTI
Kylmälahdenrannan uutta omakoti- ja rivitalotonttivarantoa vuodelle 2013

Pitkänkarin tulevaa kerrostalovaltaista
aluetta. Uudet tontit vuodelle 2014.

Raahelainen tonttitarjonta on monipuolista
ja tontit edullisia. Uusimpia asuinalueita ovat
Pyhtilä ja Kylmäniemi. Pyhtilän suuret tontit
tarjoavat elämiselle väljyyttä. Kylmäniemen
rannalla taas voi toteuttaa unelman omasta
merinäköalasta upealla ranta-alueella. Rakentamisprosessi on tehty kodinrakentajalle helpoksi,
ja tarvittava apu sekä opastus ovat nopeasti
saatavilla.
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Uniikki YIT Koti
kaupunginrannassa
RAAHEN MERIHELMI
Kerros- ja rivitalo | Kaupunginranta 8 | Valmistuu 30.6.2013.
Esim.
mh. alk.
vh. alk.
3 h+k+s
70,5 m2
61 200
204 000
2 h+kk+s
52,0 m2
40 800
136 000
4 h+k+s (rivitalo)
97,5 m2
87 300
291 000
5 h+k+s
106,0 m2
91 800
306 000
yitkoti.ﬁ/merihelmi
RAAHEN MERISIMPUKK A
Kerros- ja rivitalo | Kaupunginranta 9 | Ennakkomarkkinoinnissa.
Esim.
mh. alk.
vh. alk.
tpk+alk+s
39,0 m2
33 000
110 000
4 h+k+s
78,5 m2
78 000
260 000
5 h+k+s
110,5 m2
108 000
360 000
yitkoti.ﬁ/merisimpukka

YIT Asuntomyynti, Paulaharjuntie 20, 90530 Oulu,
Anne Haapala LKV: 040 869 0922, Raija Koistinen LKV: 040 519 6000,
Mira Kontio: 050 390 1242, yitkoti.fi

Fennovoima
rakentaa
Hanhikivi 1
-ydinvoimalan
Pyhäjoelle
Tervetuloa toimistolle!
Pyhäjoen toimisto
Vanhatie 48
86100 Pyhäjoki
www.fennovoima.fi
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Raahen sataman kontitusterminaali on Perämeren alueen ensimmäinen
automatisoitu ja modernisti varusteltu kontitusterminaali.

Oivallinen
PAIKKA YRITTÄÄ
Raahen sijainti tekee yrittämisen helpoksi, ja
kaupunkiin on sijoittunut muun muassa vilkkaan
satamatoiminnan ansiosta vienti- ja tuontiteollisuutta. Raahelaisella metalliteollisuudella on
vahvat juuret. Rautaruukin terästehdas on suuri
työllistäjä, jonka ympärille on rakentunut katta-

va alihankintaverkosto. Raahessa sijaitsee myös
yksi Pohjoismaiden suurimmista kultaesiintymistä. Rannikkokaupungin ehtymätön luonnonvara on tuuli, jonka valjastamiselle on Raahessa
suuria tulevaisuudensuunnitelmia.

Tavoitteenamme on tulla yhdeksi
Euroopan johtavista kullantuottajista ja toimia esikuvana ympäristön
huomioimisessa
www.nordicmines.com
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Yrittämisen kynnystä madaltaa yritystonttien ja toimitilojen edullisuus ja yrittäjille tarjottava, kattava tuki.
Raahen seudun yrityspalvelut on aktiivinen toimija, joka
tarjoaa asiantuntijapalveluja yrityksille ja yritystoimintaa
suunnitteleville. Yritystoimintaan panostetaan vahvasti,
ja esimerkiksi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu järjestää
yrittäjäkoulutusta. Verkostoituminen täällä on helppoa,
ja uudet yrittäjät otetaan avosylin vastaan.

Yhteyksien tekijä
Luotettavat yhteydet toimistossa ja kentällä
• kuitu, laajakaista, langaton
Kalenterit, sähköpostit ja jaetut tiedostot aina käytettävissä kaikilla päätelaitteilla
• viestintä- ja työryhmäpalvelut
Kriittinen tieto varmassa tallessa
• pilvipalvelut ja palvelinratkaisut
Apu aina lähellä
• kattavat ylläpito-, tuki- ja huoltopalvelut
Tarjoamme juuri tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden. Kysy lisää!
PPO Yritysmyynti
p. (08) 429 1403
yritysmyyjat@ppo.fi
www.ppo.fi
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www.woodist.fi

Miksi Raahessa on
HYVÄ YRITTÄÄ?
Muotoilija ja puuseppä Mikko Keski-Korsu palasi
perheineen kotikonnuilleen Raaheen pari vuotta
sitten. Mikko koki, että Raahe on oikea paikka
toteuttaa unelma omasta yrityksestä. Nyt hänen
yrityksensä Woodist tekee 3D-mallinnusta,
mittatilaushuonekaluja ja sisustussuunnittelua
asiakkaille ympäri Suomen sekä tietenkin myös
paikallisille asiakkaille.

on juuri oikean kokoinen
❞ Raahe
kaupunki yrittää. Kaupungin toiselle
puolelle pääsee muutamissa minuuteissa ja yhteydet kaikkialle Suomeen
ovat hyvät, joten tuotteiden toimittaminen käy helposti. Päätteellä tehtävää tuotesuunnittelua voi tietysti
tehdä missä vain, joten miksi siis ei
paikassa, joka miellyttää minua ja
josta juureni löytyvät.
Merellinen ympäristö, luonto ja
pohjoismainen valo ovat inspiraationi lähteitä, ja Woodistin tuotteissa
näkyy niiden syntypaikan identiteetti.
Laadukkaat tuotteet valmistetaan
upeaa ympäristöä kunnioittaen
kestäviksi ja elinkaareltaan pitkiksi.

❞

Mikko Keski-Korsu
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• Valmistamme luonnonhiekasta sekä OKTOrakeesta kuivaamalla ja seulomalla hiekkatuotteita monenlaisiin teollisuuden tarpeisiin.
• Tuotamme sekoitus- ja säkityspalveluja sekä
valmistamme teollisuuden lisäaineita asiakkaiden
kaikenlaisiin tarpeisiin.
• Palvelemme kenttä- ja piharakentajia tuotteillamme ja palveluillamme.
• Toimitamme valmistamiamme tuotteita ja lisäaineita sekä palveluna tuottamiamme tuotteita
pääsääntöisesti ympäri Suomen, mutta myös
ulkomaille.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

www.hiekkapojat.fi | www.hiekkaa.com
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Kauppaporvari

Miksi Raahessa on HYVÄ OPISKELLA?
Perinteikäs koulukaupunki
Opiskelijoiden askeleet ovat kulkeneet Raahen
kaduilla jo satoja vuosia. Kaupungissa on kautta
aikojen valmistunut merenkulun ja kaupanteon
ammattilaisia. Tänäkin päivänä opiskelijat saavat
edeltäjiensä tavoin nauttia korkealaatuisesta
opetuksesta historiallisten rakennusten viehättävissä luokissa. Opiskelukaupungissa myös
opiskelija-asuminen on järjestetty sujuvaksi.

koulu, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto
sekä Raahen Ammattiopisto. Yliopisto-opinnot
onnistuvat muun muassa Joensuun, Oulun ja
Lapin yliopistojen koulutuskanavien kautta.
Aikuiset opiskelevat aikuiskoulutuskeskus
Raahen Aikussa ja Raahe-opistossa, joka on
laatupalkittu kansalaisopisto.

Raahelaisia, peruskoulun jälkeisiä opinahjoja
ovat lukion lisäksi Raahen Porvari- ja Kauppa-

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
RAAHEN
AMMATTIOPISTO

www.raahenao.fi

RUUKIN
MAASEUTUOPISTO

www.rmo.fi

LYBECKERIN
KÄSI- JA
TAIDETEOLLISUUSOPISTO www.lybecker.fi

RAAHE 15

www.apricus.fi

Luovan alan taitajia MAAILMALLE
kauan kuin olen tiennyt, että on olemassa ammatti nimeltä sisus❞ Niin
tussuunnittelija, se on ollut minun juttuni. Parasta oli päästä itse työstämään sisustusmateriaaleja. Se sekoitettuna luovaan hulluuteen antoi
hyvän pohjan yhdistää työssä sekä omaa ideointia että käytännöllisyyttä.

❞

Suvi-Maria Silvola
Monipuolisena koulukaupunkina Raahe lähettää
maailmalle uusia, innostuneita ja idearikkaita
luovan alan osaajia. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopiston opiskelijat tekevät yhteistyötä
yritysten kanssa ja matkustavat ulkomaille vaihto-opiskelijoiksi. Lybecker haluaa olla kehityksen
kärjessä tarjoamalla uudenlaisia koulutusohjelmia kädentaitojen ja viestinnän aloilla.

Sähkönjakelujärjestelmien ja
elektroniikan globaali kumppani
PKC Electronics Oy
Pajuniityntie 43, 92120 Raahe
puh. +358 8 2103 111, www.pkcgroup.com

Lybecker tarjosi sisustussuunnittelijan koulutuksen Suvi-Maria Silvolalle, joka luotsaa tällä
hetkellä menestyvää suunnittelutoimisto Apricusta Helsingissä.
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www.pattijoenurheilijat.fi

Raahelaista
VAPAA-AIKAA
Meri houkuttelee raahelaisia kaikkina vuodenaikoina. Kesäisin veneillään ja purjehditaan. Raahelaisessa melontakeskuksessa toimii PohjoisSuomen suurin kajakkimyymälä, joka järjestää
suosittuja melontakursseja ja -retkiä. Talvella
saaristoon rakentuu uskomattoman kaunis
luminen erämaa, johon voi lähteä retkeilemään
kävellen, hiihtäen tai vaikka purjekelkalla. Saariston kahvila, laavut ja nuotiopaikat tarjoavat
retkeilijälle miellyttävän levähdyshetken. Jylhän
kauniit jäämaisemat ovat omaa luokkaansa, ja
erilaiset talviset tapahtumat, kuten jäärata-ajot,
houkuttelevat paikalle satoja ihmisiä.
Raahessa harrastetaan aktiivisesti palloilulajeja,
joista pesäpalloa pelataan lasten pesiskouluista
aina Superpesis-tasolle asti. Myös lentopalloilu
on suosittua, ja muun muassa Power Cup 2014
järjestetään Raahessa. Jäähallissa pelataan innokkaasti jääkiekkoa, varsinkin nuorisotasolla.

Myös jalkapallo liikuttaa raahelaisia nappulaliigasta alkaen. Lasten ja nuorten harrastustoiminta on Raahessa poikkeuksellisen monipuolista ja edullista. Harrastuspaikkojen läheisyys helpottaa myös vanhempien arkea.
Kulttuurinystävä nauttii Raahen taidegallerioista, konserttitarjonnasta ja teatteritoiminnasta.
Kauppaporvarin kulttuuri- ja kongressitilojen
Raahesalissa järjestettävä tapahtumien kirjo on
runsas, ja aktiivisellekin kulttuurinystävälle on
tarjolla runsaasti elämyksiä. Myös nuoria taideharrastajia hemmotellaan Raahessa, ja kuvataidekoulun sekä musiikkiopiston tarjonnassa on
huomioitu pienimmätkin raahelaiset. Alle kouluikäisille järjestetään opetusta muun muassa
musiikkileikkikoulussa.
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TASOKAS majoitus-, kokous ja ravintolakokonaisuus keskellä kaupunkia
s  HUONETTA s  RAVINTOLAPAIKKAA  KRSSSA
s KOKOUSTILOJA n HENGELLE s SAUNAOSASTO

Tarjoamme tyylikkäät puitteet kaikenlaisille tilaisuuksille!

Soita ja kysy tarjous tapahtumallesi!
Kirkkokatu 28, 92100 Raahe
Puh. 08 211 6400, www.raahenhovi.ﬁ
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Kruununmakasiini esittelee alueen historiaa aina esihistoriasta nykypäivään.

Janssonin galleria.

Tervetuloa
RAAHEEN!
Raahen idylli hemmottelee asukkaita ja houkuttelee vierailijoita. Suosittuihin kesätapahtumiin
saavutaan kauempaakin. Kaikki ovat lämpimästi
tervetulleita esimerkiksi pitkien perinteiden Pekanpäiville. Kotiseutupäiville kutsutaan etenkin
kaikki vanhat raahelaiset tapaamaan tuttuja ja

tutustumaan syntymäkaupunkinsa uusiin asukkaisiin. Pekanpäivillä nautitaan viikon aikana
monipuolisista tapahtumista aamusta iltaan.
Muita suosittuja kesäjuhlia ovat Raahe Festival
ja Rantajatsit. Lisäksi kaikkina kesäisinä torstaiiltoina nautitaan iltatorista.

Raahen Seudun Osuuspankki
Raahen OP-Kiinteistökeskus
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Kari Juvan Veistospuisto.

Siirtolapuutarha tarjoaa satumaisen
piilopaikan arjen kiireiden keskellä.
Pienet tontit sijaitsevat meren lähellä
ja ovat hinnaltaan erittäin edullisia.

Raahen kesä tarjoaa runsaasti koettavaa myös
tapahtumien ulkopuolella. Esimerkiksi museotarjonta on poikkeuksellisen monipuolinen.
Raahen museo on Suomen vanhin yliopistojen
ulkopuolinen museo, jonka kokoelmiin kuuluu
muun muassa maailman vanhin sukelluspuku.
Museoista uusin on Kruununmakasiini, joka
esittelee poimintoja Raahen historiasta esihistoriasta nykypäivään.

Merestä voi nauttia tekemällä risteilyn Raahen
Meripelastusyhdistyksen aluksella tai Purjelaivasäätiön haruspurjekuunarilla, Raahen Fiialla.
Omatoimiseen matkailuun tarkoitettu, nykyaikainen Lohenpyrstö-karavaanarialue on suosittu
pysähdyspaikka.

Mestarinkatu 12, 92120 Raahe • p. (08) 211 5411, (08) 211 5425
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Raahen kaupunki
PL 62
Rantakatu 50
92101 Raahe

STURIT
AJONEUVONO

vaihde 08 439 3111

MINOSTURIT
RISTIKKOPUO

raahenkaupunki@raahe.fi
www.raahe.fi

IMET
HENKILÖNOST

Raahen seudun yrityspalvelut
Rantakatu 8 D
92100 RAAHE

KUROTTAJAT
ES

www.raahenseudunyrityspalvelut.fi
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Contact details

Yhteystietomme

VAHVA KUMPPANI KAIKISSA NOSTOTÖISSÄ YMPÄRI SUOMEN
Kuvaajat: Harri Hemmilä, Ismo Mattila, Riikka Holappa
Leena Harju, Kirsti Vähäkangas, Hannu Alt, Ada Manninen,
Tomi Rautio, Juha M. Kinnunen.

E. HELAAKOSKI OY
+358 424 9821 HELAAKOSKI.com
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