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Feedback

Mukava piskuinen paikka, meren tuoksu on aina hyvä asia.

Luonto

Miljöö, kahvilapalvelut, siisteys

Hieno saaristo ja luonto houkuttaa.

Raahen teatterin esitys oli hyvä

Maisemiin.

Rauhallinen ympärisö, sielukas vanha kaupunki joka aina puhuttelee, kaikki lähellä, pyörällä kävellen, ranta, 

Langin palvelut, kirkko jp

Museot, kirpputorit, kaunis merenranta ja vanhat rakennukset

Museoihin

Meri

Ulkoilumahdollisuudet,  frisbeegolf radat erityisesti Antinkankaan rata on erinomainen. Uimahalli ja 

biljardinpeluu sisätekemisenä huonon sään vuoksi.

Vanha kaupunki ja ystävällinen palvelu

Vanha kaupunki, selkeä kartta, kaunis kirkko joka oli auki. Edullisia kenkiä kaupan.

Vanha kaupunki,lapaluoto, ravintolat

Majoitus

valtatie 8. pois kuljettaa. ja mökkiin

Rantajatsit on hieno tapahtuma ja paikka hieno

Luonto, ei mitään ruuhkia missään

Ihanat ystävät Raahessa

Maisemiin, keliin, Langin kahvilaan sekä utuan myymälään,thaimaalaiseen ravintolaan.

Raahe on kaunis kesäkaupunki.

Kaunis luonto ja vanha kaupunki

Luonto.

Perheen kanssa vietettyyn aikaan

Sää oli upea, saaristo ei petä koskaan ja Soveliuksen talon museokierros oli antoisa ja mieleenpainuva.

Raahe on kaunis kesäkaupunki.

Kaunista, muutama ihana pieni liike

Hieno kesäpaikka, mukava majoitus, Wanha Raahe, meri. Jalkaisinkin helppo liikkua.

Säähän,

Taiteiden yö / paljon museoita / apteekkimuseo hyvä

Meri

Keli oli mitä parhain

Langin kaupoahuoneen miljöö pitää kokea joka kesä. Kävimme myös museossa joka oli miellyttävä kokemus myös 

koululaiselle, Kruunumakasiini.

Museot ja kahvila

Vanha Raahe oli hieno

Kaikki asiat sujuivat hyvin.

Museoihin

Ok kaikki

Raahessa meren läheisyys näkyy. Upea luonto. Kaunis vanhakaupunki. Hyviä ruokapaikkoja.



Kaunis ilma, rauhallista

Aivan loistava paikka ja kehittämistä riittää. Lasi-igluja merenrannalle ja vanhan kaupungin kunnostus

Siisteys, hyvät parkkipaikat, vsnhaan raaheen

Rakastuin Raahen kaupunkiin. Majapaikkana Wanhakulma oli mahtava miljöö sekä palvelu täydellistä.

Tapahtumat

Kaikkeen

X

Luonto,ihmiset

Sukuni on täällä,on kuin tulisi kotiin.

Leirintäalueella siisteys.

Kaupat,  ruoat,  ilmapiiri,  palvelu

Hyvä ruoka

Ohikulku matkalla pistäydymme aina syömään.

Palvelut hyvin saavutettavissa kävellen. Vierailun aikaan sattui upea, lämmin ja aurinkoinen keli

Palvelu

Alueeseen

Kotiseutupäivillä oli paljon ilmaista hupia lapsille.

Maisemiin, säähän, musiikkiin, luontoon

Nothing

Kauniiseen meren rantaan

Museot, Soveliuksen talo ja Pakkahuone sekä niiden henkilökunta

Buildings are pretty and the area is beautiful regardless of the season.

Kaunista oli

Merellisyys

Pyöräilykaupunki

Merimuseo

Terässatama oli huippu!

Terveydenhuolto, ystävällinen ja avulias palvelu kaikkialla, elämisen ja olemisen helppous, Wanha Raahe, 

Rantapuisto mm.

Vanha kaupunki  ystävälliset ihmiset

Ex kotikunta ja syntymäkunta - vanhemmat täällä. Tänne on helppo tulla ja olla

Vanha Raahe, Langin kauppahuone, putiikit ja kirpparit

Miljööseen, tapahtumiin, romanttisiiin yöpymismahdollisuuksiin...

Sähköauton latauspisteellö ei ollut ruuhkaa

Meri.

Kivoja museoita on. Kaunis vanhakaupunki. Helppo kulkea kävellen.

Festarit oli hyvät vaikka turvallisuusjärjestelyt oli esim sateenvarjojen osalta kehnot

en ehtinyt tutustua Raaheen

Ihana toriranta, hyvin opastettu luontopolku

Teatteriesitys oli hieno.

Vanhan Raahen kauneuteen, ja saaristoon ja meren rantaan

vanhaan kaupunkiin ja sen lähialueeseen. Vesistöihin.

Ystävällisyys,siisteys, kaunis vanha kaupunki

Merenranta on ihana. Siisteys!

Apteekkimuseossa todella hyvä ja asiantunteva opastus. Hyvä valokuvaamokin löytyi edustavien passivalokuvien 

ottamiseen. kiitokset siis Kuva Lenitalle hyvästä palvelusta!

Mukavat paikalliset ihmiset

Luonto



Pooki flakkaa -tapahtuman rentoon ilmapiiriin. Ilmainen paikoitus.

Palveluihin leirintäalueella

Vanha Raahe on kaunis alue, rauhallinen matkakohde

Kattavat pyörätiet aina Pyhäjoelle asti

Ystävien luona olemiseen

Ostokset sujuivat hyvin.

Kauniit maisemat ohikulkiessa

Uimarannat

Ruokapaikkoja hyvin tarjolla

Museot, näyttelyt

Ohikulkumatkalla poikkesimme Raaheen ihanaan kahvila Langin kauppahuoneeseen.

Pieni ja tuttu kaupunki jossa helppo liikkua

Palvelu alttius, ystävällisyys

Langin Kauppahuone aina ihana

Mukava tapahtuma, ja monipuolista tarjontaa: myyntikoju ja työnäytökset + todella hienot kanootit 

taidonnäytteinä.

Rauhallinen kaupunki ja paljon historiaa.

Matkan sujuvuuteen.

Museot ja liikuntamahdollisuudet ja ranta ovat upeat

Vanha Raahe, vanhat rakennukset

SF-CARAVAN Lohenpyrstö ja Langin kauppahuoneen lounas. Kirpputorit. Merimaisema

Meri, luonto, Rantakatu ja ympäristö

kaverin tapaamiseen

Majoitukseen

Hiihtoladut

Ihana kahvila rannassa

Museo, tosin uusittavaa on

Uintimahdollisuudet hyvä tanssilava Pyhäjoella.

kiva pieni kaupunki

Tapahtuma oli kiva ja hyvin järjestetty

Tunnelma, ihmiset

Paljon nähtävää ja tutustuttavaa

Saaristoristeily oli kiva kokemus. Pidämme erityisesti Raahen vanhasta kaupungista.

Vanhaan kaupunkiin. Persoonalliseen kahvilaan

Ravintolapalvelut

Kaunis vanhakaupunki, veden läheisyys, helppo liikkua, ilmainen opastettu kierros Soveliuksen talossa

On tapahtumia

Mukava pyöräillä, kaunis kaupunki

Majoitus Langin kauppahuoneella on ihana. Nähtävää museokortilla mukavasti. Sähköauton lataus onnistui

Museo henkilökunta erittäin ystävällinen!

Liikenteen sujuvuus, asiakaspalvelu kaupoissa, kaunis luonto ja uimarannat

Kaikki oli siistiä

Vanha puukaupunki, meri, saaristo

Lähikohde

Mukava pieni kaupunki. Hyvin hoidettu ja päiväretkelle paljon katseltavaa. Erilaisia kauppoja ja .

Siisti kaupunki, vanhat rakennukset, meren läheisyys, satama , ystävällistä palveluu kaikkialla

Kaunis idyllinen vanha kaupunki, upea kirkko ja museo, ihana Langin kauppahuone, siisti hotelli, meren rannat ja 

terassit



Ensinnäkin lättähattuyhteys Oulusta. Olimme siis liikkeellä junalla. Aikaa Meripäivillä ja kaupungilla kiertelyyn jäi 

noin 4 tuntia ja se oli riittävä. Toinen asia:Meripäivät on juuri sopivan "kotikutoinen" ja lämminhenkinen 

tapahtuma, tykkään.

Vanha kaupunki ja ranta oli tunnelmallinen ja ihana. Rannassa oleva museo mielenkiintoinen. Tapahtuma 

mielenkiintoinen.

Miljöö, palvelut

Raahessa on paljon hienoja museoita, joita voi lämpimästi suositella myös lapsiperheille. Erityiskiitos museoiden 

osaavalle ja mukavalle henkilökunnalle. Langin kauppahuone on tunnelmallinen, historia herää henkiin. Se myös 

elävöittää Pekkatoria ja vanhaa kaupunkia. Kirkossa oli mukava vierailla.

Saaristo, kanava, terassit, vanha kaupunki

Luonto, ihmiset

Kaunis Saaristo. Hyvin järjestetty saaristo risteily. Edellusellä vierailuilla käytin myös majoituspalvelya. Raahen 

Hovi ja Katariinan Kamnati. Hyvä palvelu.

Uusia istutuksia museon lähellä, kaunis kesäpäivä,meri, Vanhakaupunki

Good

Saaristo ja vanha kaupunki

Kaunis seutu,hyvät palvelut

Kaunis luonto.

Hyvin majoituspaikkoja/huoneistoja kohtuuhinnalla. Hyvät ulkoilureitit/-mahdollisuudet.

Ihanat vanhat talot ja mahtava kahvila.

Vanhat rakennukset ja meri

Merenrannalla sijaintiin

Puistot

Siisti alue hyvät palvelut

Rauhallinen aikamatka etenkin ylikansoitetun ja meluisan Kalajoen jälkeen. Museot oli lauantaina ilmaisia ja 

aikamatka kävelyreitti oli todella hyvä. Olimme rannassa piknikillä ja majoituimme caravan alueella.

rauhallisuus

Kesäteatteri oli kiva

Kaunis, puhdas ja rauhallinen kaupunki. Myös historiallisuus miellytti.

Uimarannat

Sää suosi, ravintolat ja museot oli ok

Asiakaspalveluun

Hienoa että asuntovaunuilijat on huomioitu hyvin

Museo oli kiva ja opas siellä tosi hyvä.

Raahen saaristo on melojalle ihan mahtava kohde ja sitä kannattaa kehittää edelleen. Toki nytkin on hienot 

puitteet, kun vertaa esim. Kainuun kohteisiin esim. Hossaan.

Kahvilat/ruokapaikat

Merellisyyteen ja saaristoon

Uinti ja ulkoilu mahdollisuudet. Kohtuuhintainen  majoitus,  jos olisi kalliimpaa niin sukulaisissa tulisi majoituttua

Pyörätiet, ilima, sukulaiset

Langin kauppahuoneella oli ihana käydä teellä ja herkuilla, Lintukodossa ostoksilla, Meripäivillä katselemassa 

laivoja ja pesispelissä kannustamassa

Saaristo

Omalla ihanalla mökillä (vanha maatila) pääsee arkisista murheista eroon. Raahessa oli hyvä uusi sushi-paikka ja 

Romuperällä oli kiva käydä uimassa. Vihannin Länsirannan virkistysalue oli hieno ja kiva kokemus.

Majoitus



Erittäin siisti kaupunkiympäristö,puistot ja puut ja nurmikentät hoidettu,kaikkien ystävällisyys 

asiakaspalvelutilanteissa, paljon nähtävää, luonto ja saaristoympäristö kuin itse vanha kaupunki,kirkko ja 

merikaupungin historia kiinnosti

Kaunis kaupunki, luonto, saaristo, palvelu ystävällistä

Vanha kaupunki on ihana kävelyretkien osalta. Saaristo on upea, samoin meri.

Sopiva päiväretkikohde vauvan kanssa käytäväksi

Rannan museo oli todella mielenkiintoinen, Rose sushissa oli hyvä ruoka ja Meripäivät oli hyvä lisä.

Meri

Kauniit maisemat, rauhallinen ympäristö, siisti majoitus.

Museokäynti, hyvä opastus Soveliuksen talossa

Mukava tapahtuma, äidin tapaaminen

Purjelaivat ja merelliyys oli hyvää

Kaikki lähellä, rannat, aktiviteetit, sukulaiset, kaverit

ilmapiiri

Raahen tapahtumat on aina kivoja. Pysäköinti helppoa ja ei liikaa ihmisiä.

Ystävällinen palvelu kaikkialla

Ranta

Kauniit kesäiset merimaisemat ja puistot

Siisteys

Tutut kulmat

Entinen kotikaupunki, joten paikat tuttuja. Rauhallinen ilmapiiri, kaunis vanhakaupunki ja ranta-alue.

Raahe on komea merenrantakaupunki ja minun sekä veljeni synnyin kaupunki. Nähdäksemme Raahen kiersimme 

noin 300km kotimatkalla.

Mwrikaupunkimessut, Langin kauppahuone, kauniit kukat Pekka patsaan ympärillä

Meripäivien monipuolinen ohjelma, alueen siisteys ja viihtyisyys, huikea teatteriesitys, pihakierros Wanhaan 

Raahen pihoilla oli hyvä (ehkä vähän hitaampi kävelytahti), ranta-alueen erilaiset alukset...

näytelmä,kirkonmenot puistossa,yhteislalu,fiian valinta.

Tapahtumiin, museoihin

Oli taas kiva tavata paljon vanhoja ystäviä & tuttuja

Hyvät palvelut

Raahen luonto ja vanha kaupunki

Hyvään palveluun

Kaupungin ulkoasu, viihtyisyys, mielenkiintoiset meripäivät, mukavat ostokset komerssin markkinoilla. 

Kesäteatteri.

Maisemat, positiivinen suhtautuminen puskaparkkaajiin

Upea vanha kaupunki, sen vuoksi tulimme ja myös meripäivien vuoksi.

Langinkauppahuone kahvila ja sen pihapiirissä sai neuvoja lankojen värjäämiseen, hienoja purjelaivoja

Turvallinen pieni kaupunki

Meripäivät

Ruoka ja ystävälliset ihmiset

Maisemat

Kaupunkikierroksella pääsy kansakouluuni. Pihakierrokset kivoja, talojen omistajat olivat kovin ystävällisiä ja 

juttelivat. 30 asteen helleiltana Raahen teatteri teki huikean suorituksen näyttämöllä, kiitokset heille vielä kerran.

Vanha Raahe on hieno kokonaisuus. Majoitus vanhan korttelin majatalossa oli edullinen ja sopivasti erilainen.



Nostalgia niin paikan kuin tapaamisemme ihmisten myötä

Kerrankin ihmisiä ja mukavaa menoa kävelykadulla

Hyvä näytelmä

Rauhallisuuteen, uintipaikkaan (talviuintipaikka)i

Hieno luonto, niin ihana vanha Raahe

Kulttuuri tarjontaan

Kesä

Ihmisiin, tuttuihin

Take Awayn ruokiin. Kannattaidi kokeilla markkinoida Raahea 20-50-v. ”Kebabtaivaana”. Tekussa opiskelleet ja ex-

raahelaiset muistavat Take Awayn 90-luvulta. Voisitte sopia eri kebabyrittäjien kanssa jonkun ”maistelumenun”, 

jolloin saisi jonkun passin muistoksi, jos ostaisi kaikista paikoista puolikkaan tai jonkun maisteluannoksen, jossa 

eri perunoita ja kastikkeita. Oulussa on paljon huonompaa kebabiin tottuneita nuoria aikuisia tai nykykeski-

ikäisiä, joihin erilainen matkailumarkkinointi voisi purra. Me emme enää tule Raaheen kuin Take Awayn vuoksi 

joskus ja käymme Halpa-Halli, Tokmanni, CM, kun muita kauppoja ei paljon ole.

Parkkipaikka löytyi helposti ja oli ilmainen

omaan mökkiin

Ilmainen matkaparkki

Oppaiden ammattitaitoon ja tietämykseen

Kaunis vanhakaupunki, kivoja museoita ja kahviloita

Sää oli loistava ja piha, jossa kävimme oli katsomisen arvoinen perinnepiha (Kauppakatu 10). Aivan loistava 

sellainen.

Kaupungin kauneuteen

Lounas tarjontaan

Tauvon rantaan

Vanha kaupunki, hotelli, pizzeria

Kaunis kaupunki, luotettava meritoimija jonka retkelle osalistuimme

Ystävällinen palvelu joka kohteessa

Meri, meri meri! Lyhyet etäisyydet paikasta toiseen, peruspalvelut löytyy, hyvintapahtumia

Pysäköinti oli todella helppoa, plussaa myös sen maksuttomuudesta.

Museot, kirpputori

Putiikkitarjonta, Vanha Raahe, ravintolaruoka

Raahe festival-tapahtuma oli hyvin järjestetty, ei ollut jonoja missään. Sää suosi.

Koko kylä. Tämä ku on kotikylä nii mukava käyä muistelemassa vuosia täällä

Vanhakaupunki ympäristö

Rauha, avarat kadut, idyllinen tunnelma

En oikein mihinkään

Langin miljöö ja kakut. Parkkipaikkojen saatavuus

Kiva kaupunki kävelijälle

Kalastajan grilli

Rauhallinen leirintäalue

Omanlainen kaupungin rauha, sukulaiset ja kahvilat.

Tapahtumat ja urheilu

Teatteri

Kaikki ok

Asioinnin helppous, ei ruuhkaa, eikä parkkimaksuja

Majoitus, museot, vanha kaupunki

Kaikki hyvin

Yleinen siisteys.

Todella mukava ja hyvä leirintäalue



Sukulaisiin ja ystäviin

Tirsanurkka

Raahe on muuttunut vuosien varrella tosi viihtyisäksi kesäkaupungiksi. Upeat puistot ja muutenkin siisti kaupunki.

Hieno ranta, Raahe Festival

pesäpallo

Mukava miljöö

Luonto

Vanha raahe, rannat

Palveluun

Ranta, kaupat ja ravintola sekä kahvila

Keli hyvä ja ylipäätään tapahtumaan että Raahessa järjestetään

Hyvä camping (lohenpyrstö), hieno ranta, hyvä museo, kaunista

Pekanpäivien lättähattukuljetus Oulusta

Kompakti koko palvelut keskitetty, kiva satama

Oli kaikki ihan hyvin

Merenrantauimapaikat

Kulttuuri

Viihtyisä kesäkaupunki

Ruiskuhuoneeseen ja festivaslit onnistuneey

Raahe Festival alueen järjestelyihin

Merellisyys kiehtoo ja saaristo.

Kiva kaupunki, kaunista vanhaa. Langin kauppahuone mikä ihanuus

Hyvä palvelu

Raahe on ihana kesäkaupunki, eläväinen tapahtumien aikaan.

Tuttu kaupunki nuoruudesta, asuin silloin lähempänä. Ystäväni on esitellyt minulle uusia kohteita, mm. Langin 

kauppahuone en, joka oli hurmaava paikka. Myös Kuutostiimin myymälä on mukava kohde.

Hyvä ja ystävällinen palvelu

festivaalit Ruiskuhuoneen kanssa yhteiset oli kyllä onnistunut muutos!

Pekanpäivämarkkinat

Muistoihin ovat kultautuneet.

Kaikki oli hyvin järjestetty.

Kiva kesäkaupunki, hyvät kirpputorit.

Sain hyvää palvelua pyöräliikkeessä.

luontoon

Kaupungin pienuus. Kaikki lähellä.

Luonto, ihmisten ystävällisyys, Sinipurren asunto

Loistava Lohenpyrstön leirontäalue

rauhallisuus

Maisema

Langin kauppahuone

Saksetissa hyvä palvelu, Uunilinnussa hyvä olutvalikoima.

Oikein sopivasti nähtävää ja koettavaa vuorokauden mittaiselle vierailulle

Hieno teatteri esitys

Kivoja leikkipuistoja valittavana. Nyt valikoitui museonrannasssa oleva.

Ruokapaikat, luonto

Ulkoilumahdollisuudet, kahvilat

Polut, pyörätiet

Langin kauppahuone



Vanha Raahe

kaunis kaupunki, hienoja museoita ja näyttelyitä

Raaheen alueena. Upeasti rakennettu kaupunki aikoinaan ottaen vahvasti huomioon merellisyys niin ettei 

uudisrakennuskanta peitä sitä. Erittäin hyvin otettu huomioon vanhaa rakennuskantaa perustamalla niihin 

kahviloita, museoita jne.

Visuaalisesti nätti ympäristö. Leikkipuistot keskustan lähellä.

Saaristo risteily, tornitalon Kiinalaisessa ruokalu

Kaunis, siisti kaupunki. Ei valittamista.

Kauniiseen merelliseen maisemaan, tarvittaviin palveluihin, langin kahvilaan.

Vanha kaupunki

Tulin katsomaan livenä pesäpalloa, joten lämmin ilma ja hyvä tunnelma Miilulla! Lisäksi mökkeily puolison 

sukulaisen mökillä, onneksi Prismakin oli auki kymmeneen illalla!

Sää, uimamahdollisuudet.

Tornitalon ravintolaan

Saaristossa mahtava meloa, kajakkien vuokraus helppoa. Rauhallista joka puolella. Frisbeegolfrata oli meidän 

nuorten mieleen.

Wanha Raahe, luonto, ravintolat, museonranta

Pyöräilyreitit

Uimarannat, rauhallisuus, kebabit, lyhyet välimatkat

Langin kauppahuone

Palvelu kaupoissa kiireetöntä näin etelä suomalaisen näkökannasta

Rauhallista ja kaunista aluetta.

Perheelle sopivia ravintoloita ja kahviloita on monia. Kirpputorit oli kivoja. Fantun uimaranta oli siisti. Saloisten 

kotiseutumuseo oli mukava kokonaisuus ja hyvin hoidettu. Särkän taimistolla on hyvä palvelu ja paljon 

asiantuntemusta.

Raahe on kotikaupunkini ja kaunis/siisti sellainen♥️

Kaunis luonto, viihtyisä ranta-alue

Wanha Raahe
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Feedback

Elokuu kesäloma kuukausi ja kesälliset paikat kiinni. Merenranta kahvilaa kaivattiin. Omat kahvit piti ottaa 

mukaan ja merimisemaan kahville

En mihinkään, rauhalliset kävelyt kaupungissa rentouttavat

En osaa sanoa.

Hummastin vaaran reittien merkkaus ja paikoittain sillat huonossa kunnossa

En mihinkään

Yksisuuntaiset kadut, miksi vähäisen liikenteen vuoksi, elokuvateatteri puuttuu, bio huvimylly?, pieni kioski 

keskustassa iltakymmyneen puuttuu😊, pitkänkarin alue on mahtava, oma koulu, rappiolla, miten saisi pientä 

putiikkia kahvilaa baaria taidegalleriaa vanhan kaupungin alueelle

-

Ruokaravintoloiden aukioloaikoihoin

Junalle pääsy julkisellaliikenteellä mahdotonta

Huono sää esti suunnitellun sup-lautailun mutta se jää ensi kesään.

Satamaravintola oli päivällä kiinni

Ravintoloiden tasoin ja puutteeseen

ihmisiin ja tunkkaiseen tunnelmaan.

-

Etäisyydet, osin hintataso vrt. tarjonta, rajoitetut palvelut ja aukiolot osassa ”turistin” kohteita

En mihinkään.

Palvelujen saatavuus ja aukioloajat. Täysin mahdotonta normaalin työajan puitteissa käyttää kaupungin 

yrityksien palveluita, kun keskusta on kiinni ja tyhjillään suurin piirtein viiden jälkeen. Monet paikat olivat myös 

kiinni ilman ilmoitusta. Yritimme mm. Jätskikoppia, ruiskuhuonetta ja riemu baria mutta kaikki olivat kiinni 

useampaan kertaan, vaikkei netistä tmv tietoa löytynyt lainkaan.

Keskustan palvelut

Lähestulkoon kaikki liikkeet menee liian aikasin kiinni ja kaupunki autioituu klo 17 jälkeen

Yhdeltäkään huoltoasemalta emme löytäneet autoomme biopolttoainetta. Pyhäjoella lähin tankkauspiste. 

Keskustassa on kovin hiljaista. Missä kaikki ihmiset?? Kahviloissa vain turisteja. Paikallismurretta tai väriä ei näy 

kuin kaupoissa.

Liian vähän kauppoja

Museo ei ollutkaan enää auki kun yritettiin käydä.

Paperikarttaa Raahesta ei löytynyt mistään. Sunnuntaina useimmat kahvi- ja aamiaispaikat kiinni.

-

Ei mitään tapahtumia tai esim. risteilyjä matkailijoille.

Toivoisin vähän vilkkaampaa eloa kaupunki ilmeeseen

Autioitunut keskusta

Vihanti-Raahe yhteydet bussilla

Ei oikein palveluja, kaikki aikaisin kiinni. Tietoa hankala löytää

Kaikki sujui hyvin.



-

Jos sataa

Ei ollut mahdollisuutta käydä merellä

Varvin uimaranta oli kuvissa kutsuva, mutta paikanpäällä totesimme että miljöö oli epäsiisti sekä hoitamaton.

Kyllä olisi paljon kehitettävää.

Vanhat mökit rannassa Ilolinna tms

X

Saasteet

-

Take Away on aina kiinni kun vierailen Raahessa....

Ei ollut niitä

Paljon oli liikkeitä Raahessa kiinni lauantaina iltapäivällä kun olisi ollut aikaa käydä ostoksilla.

Everything

Raahen kävelykatu on nuhjuinen ja luotaantyöntävä. Liikkeet ovat kadonneet sieltä.

The people are rude and unfriendly. They glared at us, and kept driving towards us while we were walking down 

the street. Customer service is lacking in most stores. Kids are loud and obnoxious- especially with their 

motorbikes.

Kukkaniityyjen leikkaamiseen

Rähjäinen satama

Vähän kahviloita ja ruokapaikkoja ( laadukkaita)

Sää

Liian vähän penkkejä väsyneen vanhuksen levähtämiseen kauniiden maisemien äärellä.

Olen huolissani miten paikkakunta kehittyy - nyt kadut ovat tyhjillään, yleiskatukuva ei viriili

Ravintoloita aika vähän mistä valita

En mihinkään asioihin.

Aukioloajat. Usea liike sulki ovensa jo klo 17

Merta ei hyödynnetä tarpeeksi turisteja aatellen. Nuutunut keskusta.

Sisäpihan markkinat olivat todella vaisut.

Olisipa sähköpotkulautoja!

en ehtinyt tutustua Raaheen

Olisi kiva saada yhteenkoottu esite Raahen luontokohteista

Keskusta on ränsistynyt.

EOS

Vähän palveluja turisteille

Rantatorilla voisi olla enemmäkin palveluja kuin jätskikioski ja ruokakoju. Esimerkiksi marjojen myyjiä ja lisää 

ruokakojuja. Myös merta voisi hyödyntää enemmän ja vanhaa Raahea. Esimerkiksi ravintolalaiva olisi kiva lisä 

sekä putiikit/kahvilat tms Vanhassa Raahesaa.

Kaupunginmuseon kokoelmia voisi rikastuttaa laittamalla henkilökuviin nimet esiin, esim. laivan miehistölle, 

jossa numerot, on henkilöt tunnistettu. Miksi heitä ei ole nimetty museossa?

parkkipaikka

Liikenne käyttäytyminen

Paikallista kalaruokaa ei ollut tarjolla!

Lapsiperheille on aika vähän vaihtoehtoja, esim. Mitään eläimiin liittyvää kotieläinpihaa tms. ei ole

En mihinkään.

Vilkas liikenne, vaaralliset risteykset



Missä olivat lampaat, kanat ja alpakat Meripäivillä?

-

Paikoituksessa 2. valvoja oli poistunut paikaltaan eikä ollut siis ohjaamassa. Ihmeteltiin kuinka pitkälle rantaa 

pitää ajakaan, palattiin takaisin  ja haettiin itse vapaa paikka.

Kiinnittäisin huomiota 8-tien Raahen ohittavan osan maisemointiin. Jos ei tiedä ja ole tienviittojen kanssa oikein 

tarkkana, ei välttämättä huomaa että ollaan kaupungissa, vaan jossain metsässä.

Majoitus kallista, eikä silti kovin hyvätasoista?

En kyllä mihinkään

Hiljainen torialue

Ostosmahdollisuudet pienet

Oli todella hankala löytää avoinna olevaa kahvilaa, ravintolaa tai muitakaan mistä saisi haluamiamme palveluita 

tai tuotteita

Varasimme hotellin saunallisen sviitin. Vanhanaikainen ja esim. Huoneen kaakaojuomajauheet oli 

vanhentuneita. Respassa vaan kommentoitiin ettei niitä paljon mene!?!

Keskustassa ei kahvilaa auki aamusta..ulkokahvilaa

-

Ei valittamista

Sää

Ruokapaikkoja oli ehkä vaikea hahmottaa. Selkeämpi kartta olisi hyvä olla saatavana useasta paikasta

Keskusta on aika tyhjä, mutta niin se on monessa kaupungissa nykyään

-

Teiden kunto

Pyörätiet jokseenkin huonossa kunnossa, elokuvateatteri puuttuu

Illalla ruokapaikkoja haaateellisempi löytää.

Vanha Raahe houkuttelisi käymään, mutta palveluita siellä ei juurikaan ole. Olisi hienoa jos siellä olisi enemmän 

kivijalkamyymäköitä tai toritapahtumaa kesäisin, mikä houkuttelisi käymään samalla reissulla myös Raahen 

kaupungissa.

En mihinkään

Sunnuntain palveluihin (yleensä lähes kaikki kiinni kuten kahvilat, näyttelyt). Leipomopalvelut voisi olla 

monipuolisemmat, samoin ravintola- ja kahvilatarjonta.

Iltaelämän puute

Huonosti sai syötävää mistään, pitseriatki vain illalla auki, saisi olla

Ei mainittavaa.

Ravintolaa oli hankala löytää. Varsinkin rantaan ja tapahtumaan olisin kaivannut ravintolatarjontaa.

Ohjelmaan

Palvelut menevät kiinni ihan liian aikaisin. Toinen iso miinus on varsinaisen keskustan ränsistynyt ilme, 

kövelykatu on todella ankea kun liikerakennukset ovat niin likaisia ja ränsistyneitä. Ihmisiä ei näykään missään.

Majoituspalvelut, ravintolapalvelut, aktiviteettipalvelut

Leikkipuisto kirjaston vieressä oli poistunut

all good

Kahvilan suppeaa valikoimaan

En mihinkään



Raahessa sunnuntaina monet ruokapaikat (ravintolat) ovat kiinni. Tämä on käsittämätöntä heinäkuussa!

Osa taloista tosi huono kantoisia ja itse tapahtumalue pieni.

Kaupat ja kahvilat olivat viikonloppuna kiinni. Liian vähän matkailijoille käyntikohteita museoiden lisäksi. 

Vanhalla torillakin vain yksi kahvila/putiikki. Se kyllä hieno.

Pienten liikkeiden aukioloon

Lämmin vesi ei riittänyt kaikille

En oikeastaan mihinkään. Jos palaisin kaipaisin muutamaa etukäteen tehtyä Sup lauta reittiä esim saaristoon.

Härkätorin puiston kahvila ei ollu maanantaipäivänä auki, ei saanut jäätelöä. Kauppoja huonosti.

Kuollut kävelykatu

Turhan hiljaista. Risteilylle oltas haluttu, mutta en tykännyt ilmottautumismenettelystä ja laivasta ei saanut 

etukäteen tietoja, esim. oliko siinä vessa, eikä ollut tarjoilua

Vaikeata löytää mukavia luontopolkuja ja retkeilykohteita maalla

Yhdessä tekeminen.

Vesipekka voisi olla auki myös kesällä.

Paikkojen muuttuminen

Sää olisi voinut olla lämpimämpi

Raahe on sekava kaupunki autoilun kannalta, vaikea vieraspaikkakuntalaiselle, outoja katuratkaisuja ja 

yksisuuntaisi katuja.

-

Takeaway Raahe oli kiinni, kun ovenripaa kävin kokeilemassa. Jäi kebab saamatta.

Museot menivät aikaisin kiinni eivätkä Meripäivät jatkuneet sunnuntaina.

Heikot kahvilapalvelut

-

Sää

Ei tule mieleen,itään

Toimintaa merellä olisi voinut olla,näytösiä ja musiikia enemmän

Kesällä voisi olla lapsille enemmän ohjattua toimintaa

Ei mitään

Raahessa on surkeat, oikeastaan olemattomat yleisövessat varsinkin keskustan alueella.

-

Aika vähän nähtävää/koettavaa/osallistuttavaa

Juhannuksen aikana ei ollut esim. Museot avoinns, samoin risteilypalvelut toimi vain osittain. Kaupat kiinni 

marketteja lukuunottamatta ja samoin ravintolat - su aukesi Timon pizzeria. Ruiskuhuone oli avoinna. 

Kesäteatteri olisi ollut kiva ohjelmanumero, mutta sekin alkoi vasta Pekan pöivistä.

Ei mihinkään.

Miehiä pissasi pusikkoon, parikin kertaa.

ei moittimista.

Kaikki hyvin

-

Moni ruokapaikka meni lauantaina aikaisin kiinni, klo 19. Lauantaina olisi ollut mukava käydä syömässä ja 

jätskillä illalla.

Sähkön saantiin koulun parkkialueella..ei siis saanut sähköä.

En osaa sanoa. Ehkä aluekarttoja olisi voinut olla paremmin esillä mistä helppo nähdä missä kaikki nähtävyydet 

ovat.



Odotin Meripäiviltä enempi. Myyjiä olisi saanut olla enempi.

Liikkeiden vähyyteen

Ruokakulttuuri

Haaralan hautausmaakierros voisi olla vaikka lauantaina,pitkämatkalaisetkin pääsisi osallistumaan. Pekkatorin 

talojen kunnossa pitäminen,kaupungin käyntikortti. Ent.hotelli Hansa ja ns. Kiesvaaran talo.

Vanha Raahe kaipaa elämää. Nyt oli seisahtunut tuntu.

Säähän

Ravintola palveluihin ei saanut ruokaa mistään illalla  piti mennä hesburgeriin törkeää

Ihmisten töykeyteen ulkopaikkakuntalaisia kohtaan

Majoitus

Eipä Raahessa oikein ole mitään

Ruiskuhuoneen ohjelmatarjontaan. Bändit oli nuorisolle, ei mitään vanhemmille ihmisille, jotka tulevat 

kotiseutupäiville. Ens vuonna vois esiintyjinä olla Matti ja Teppo, Kake Randelin, Markku Aro, Eini!!!!

Iltaisin kävelykadulla ei mitään auki tai edes jäljellä kauppoja. Yhtään jätskikioskia ei ollut auki. Kirjaston 

viereisen kiskan jätskiannokset ennen myös hyvä erikoisuus.

Kaupunki on epäsiisti eikä lainkaan viehättävä muualta kuin vanhasta kaupungista. Pekanpäivillä markkinoiden 

kerrottiin jatkuvan klo 18 saakka, mutta jo kahden jälkeen alkoivat osa myyjistä pakata tavaroitaan pois. 

Ruokatarjonta oli köykäinen ja ihmiset epäystävällisiä

ihmisenkaltaisiin paikallis otuksiin...

Kohteet voisivat olla hieman pidempään auki

Kaikki meni ihan hyvin. Viivyimme vain muutaman tunnin.

Museorannassa ei ollut kahvilaa. Muutenkin museorantaa voisi kohentaa istutuksilla ja vaikkapa pikku-putiikeilla

Kioski kerkesi mennä kiinni

Lomamme oli liian lyhyt

-

Ruokapaikkat oli aika yksipuolisia, monimuotoisuutta kaipasin

Liikennekulttuuri on ihan uskomattoman huono.  Pyöräilijät ajavat yksisuuntaisia katuja väärään suuntaan ja 

mahdollisimman keskellä katua.  Autoilijat tulevat kolmion takaa eteen.  Pysähtymiskieltomerkkejä ei noudateta 

jne. Ihan uskomatonta.  Jos haluaisi auton rutattavaksi, niin täällä onnistuisi

Sunnuntaina museot meni kiinni klo 16, voisi olla vaikka klo 18 asti auki myös sunnuntaisin

-

Viikonlopun lyhyet aukioloajat esim kahvilat

-

Kahviloiden tasossa parannettavaa

Armoton sekoilu ostammekierroksen kanssa. Raahe-salin alakerrassa olevan infotaulun mukaan lipunmyynti ei 

ollut auki lauantaisin, vaan olihan se. Tarkkuutta ja palvelumuotoilua!

Pääsylippujen ostaminen Raahesalista on hankalaa ja vanhanaikaista.

Ruokapaikkoja vähän.

Kaikki on hyvin.

Ostosmahdollisuudet

Hotelli

Omaan pukeutumiseen…. Hattu puuttui kuumassa auringonpaisteessa

Huumeruiskuihin ja niiden käyttäjiin puistoissa



Lapsille olematon tarjonta tapahtumia.

Julkiseen liikenteeseen, tai enemmänkiin sen täydelliseen puuttumiseen kouluvuoden ulkopuolella.

Enpä juuri mihinkään.

Tiedottamisen puute Pekanpäivistä Oulun seudulla

Lisää tekemistä ja paremmin mainostettuna

Aktiviteettien puute

Keskusta näyttää vuosi vuodelta ankeammalta

enempi nähtävyyskohteita

Keskustan kävelykatu aivan kamala ja epäsiisti, rumia rakennuksia ja paljon tyhjiä liiketiloja. Enemmän penkkejä 

ja kasveja tmv peittämään tunkkainen pubikäytävä

Raahe festivalin esiintyjiin. Ruiskuhuone samaa tilaa festari alueen kanssa. Festareille kalliit liput, mutta 

rannassa pystyi kaveri porukalla olemaan ja istuskelemaan. Rannassa voisi olla ehkä enemmän jotain joku 

myyntiä kalavaunun ja jäätelö vaunun lisäksi. Joku paikka voisi ottaa "festarietkot ja "festarijatkot" tms. Hyvä ilta 

loppuu yleensä aina vähän kesken puolen yön aikaan jos meininkiä riittää. Erilaisia tapahtumia lisäksi, esim voiko 

paikallisia kampaamosta kysyä jotain festarilookin tekijöitä.->lettejä, glittereitä kukkaseppeleitä? Ilman 

ajanvaraus ja festarivieraiden luo suoraan. Näin saisi yritykset myös hyvää näkyvyyttä ja muutoinkin yrittäjän 

aktivoitua koska varmasti Pekan päiville tullaan muualtakin kuin Raahesta.

Pekanpäivän markkinoiden toteutus. Oulusta lättähattukuljrtuksen mainonta. Markkinoilla ruokamyyjät eri 

paikkaan. Nyt vaatemyyjien tavarat haisee grillille. Isot vaateteltat pois alkupäästä, mieluummin toiseen päähän.

Ulkowc riittävyys

Raahesta puuttuvat ympäri vuoden käytössä olevat matkailukohteet. Alueessa on hyvin paljon käyttämätöntä 

potentiaalia.

Majoitus

Paikalliseen kirkkoon ei päästy tutustumaan.

Kävelykatu kuollut

Kävelykadun kojut

Kaikki järjestyy.

Mainoksia mikä on auki saisi olla enemmän

Mukavia ihmisiä

Yleisiä vessoja pitäisi olla rannassa tai lähettyvillä. Ruokaravintolaa tai muuta vastaavaa ei ole auki klo 18 jälkeen 

(ellei pitserioita lasketa).

Pieniä putiikkeja saisi olla enemmän.

Ei moittimista

Kuumuuden takia jäi paljon katsomatta.

En kokenut sellasta

Katutöiden määrään

Kaupungin palvelut vähän laimeat

Ehkä liian rauhallista muistutti lähinnä aavekaupunkia

Minne ovat kaupat Raahesta hävinneet?

Olimme noin 20 hengen seurueella syömässä Raahen hovissa. Palvelu oli hyvää, myös alkupalat maistuivat. 

Koko seurue koki pääruokien olevan luokattoman huonoja. Harmi, että Raahessa ei ole hyvää ruokaravintolaa 

juhlavampiin tilaisuuksiin.

Ei sattunut olemaan kesä. Eli pitää tulla uudestaan. 😅



Viimeksi olin juhannusviikonloppuna, joten kaupat olivat varmaan kiinni muttq yleisesti esim. Rantakadun 

liikkeet menevät lauantaina melko aikaisin kiinni (osa jo klo 14).

Lasten (n.2v.) tapahtumien/tekemisten puute.

Keväällä ei oikein ohjelmaa. Kävelykatu ei kovin houkutteleva muina aikoina kuin kesällä.

junalta huonot yhteydet Raaheen ja takaisin.

Joidenkin liikkeiden asiakaspalveluun

Suklaa-vanilja -sekoituspehmistä ei löydy. Puhelin hajosi, niin näyttöä ei saanut korjattua Raahessa, vaan piti 

ajaa Ouluun.

En voi sanoa, että tyytymätön, mutta ehkä kaipaisin alueelle ravintolaa jossa saisi syödä paikallisia makuja mm. 

kalaa ja entisajan ruokia. Sellainen ehkä puuttuu tai sitten en ole löytänyt sitä, Langin kauppahuone on tiedossa 

:) Mutta sielläkin vai lounas, kaipaisin myös myöhempään auki olevaa. Olemme tulossa yöpymään Raaheen 

aivan näiden upeiden puitteiden vuoksi ja kaipaisin ravintolaa missä illastaa upeassa miljöössä

Ruokailupaikkojen yksitoikkoisuus

Saapumis iltana vaikea löytää ruokapaikkaa,

Kaikki oukei.

Kovin hiljaista, toivoisin yhteisöllisyyttä ja tapahtumia

Ei ole yhtään runkolukitustelinetta polkupyörille. Ei ole isompaa kauppakeskusta, liikkeet menevät aikaisin kiinni.

-

?

Sellaista ei nyt ollut

-

Huumeidenkäyttäjiin, öiseen moporalliin

Merenrantaa pitäisi hyödyntää paremmin, esim. Kalajoella on osattu hyödyntää kauniit maisemat paremmin. 

Aktiviteetteja voisi olla enemmän, semmoisia mihin olisi kiva mennä kuluttamaan aikaa kesäpäivisin. 

Ravintolatarjonta on myös aika olematon.

Kirpputorien tiedot ja aukiolot vois olla johonkin nettiin paremmin koottuna.

Majoituspalvelut

Ravintolagrilli ei ollut auki vaikka piti olla

Keskustan (kävelykatu) näivettyminen



Visit Raahe - Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset -kyselyssä saatua palautetta matkailijoilta. Kyselyn toteutti 

Salmi Platform kesä-elokuu 2022.

Lisätietoja antaa matkailupäällikkö Terhi Eteläinen terhi.etelainen@raahe.fi

Millaisia palveluita matkailijoille voisi olla lisää? 298 vastausta

Feedback

Merenranta kahvila

Vaikea sanoa, kohderyhmät ikä on varmasti asia joka vaikuttaa.

En osaa sanoa. Tällä hetkellä ainakin on monipuolisesti eri palveluita, helposti saisi useammankin päivän 

käytettyä.

En osaa sanoa.

Ei nyt tule mieleen

Ks ed

oppaita.

Erilaisia vaatekauppoja

Lisää yhteyksiä junalle ja junalta

Sisätekemiset helposti saataville,  voisiko olla esim.jtk paketti tarjouksia eri liikunta muodoilla.

En osaa sanoa

Ravintola, merenrannan ja saariston saavutettavuus, edes yksi hyvä ruokaravintola

avoinna olevia

-

Monipuolisempia paikallisia ravintola- ja kahvilapalveluja, merielämyksiä ja retkiä myös kauden lopussa, 

kulttuuritarjontaa lisää

Kävelykatu on hieman autio, muitakin ravintoloita kuin pizzerioita olisi hyvä olla.

Mitä tahansa joka olisi auki paremmin.

Mahdollisuuksia tutustua saaristoon

Nähtävyyksiä ja liikkeitä jotka ovat auki pidempään

Iltatori tms, jossa tapaisi paikallisia ihmisiä.

Illalla pitäisi saada ruokaa muualtakin kuin pikaruokapaikoista

Pieniä putiikkeja ( ymmärrän kyllä, etteivät läheskään aina kannata)

Ks. edellinen kohta. Uimapaikkoja.

Kahviloita, opasteita

Saaristoon retkiä, musiikkiesityksiä, walking tours

Kahvila/ravintola

Hyödyntää vanhaa Raahea. Pieniä putiikkeja, kahviloita.

Kahvilat, ruokapaikat ym auki myöhempään.

Vietnamilainen ravintola. Enemmän saaristoristeilyjä. Kirkko auki

En osaa sanoa.

Kaikki hyvin

en tiedä

Kahviloita, jotka ovat avoinna iltaisin ja viikonloppuisin.

Merelle näkö-alamajoitusta ja saaristossa oleilua

Hyvä monipuolinen kahvila jossa kesällä terassi ja osittain katettu alue jossa edullinen ruokailumahdollisuus 

sekä lähellä hyväyt parkkipaikat

Risteilyt



En jäänyt kaipaamaan mitään lisää

Kaupunkipyöriä

Vesitaksi

X

Ilmais konsertteja,vaateliikkeitä

Ruokapaikkoja

Onkohan enää leirintäaluetta?

Aina voi parantaa, ei ehdotuksia

Caravanpaikkoja keskustan tuntumaan.

Kahvilat auki iltaisin ja viikonloppuisin. Kahvila museonrantaan.

Yöpymispaikkoja

Kahvila

Jotain merellistä

virtuaalimatkailu museoon ja muihin kohteisiin(mm. käsityöhön liittyen).

-

Virikwjuutuja

Kunnon leirintäalue, jossa tekemistä lähellä.

Kahvilat kauemmin auki

Ruoka ja majoituspalveluita. Rantaan ravintola joka on yli viiteen auki.

Opastettuja kierroksia esim kävelemällä kaupungilla.

Nicer people

Aukioloaikojen laajentaminen, esim. Päivällisellä/illallisella käyminen olisi mukavaa, mutta emme ole löytäneet 

siihen sopivaa vaihtoehtoa (pizza/hampurilainen ei houkuttele)

Yes. This area is severely lacking in hospitality for tourists. The locals seem to be pretty hostile and lack manners 

or decency.

Ruokailupaiikkojs

Ympärivuorokautisia kauppoja/kioskeja

Kauniimpi kävelykatu ja puistot

Joku speciaali ajanviete. Esim erikoinen saunamaailma tms

KTS edellinen

Kahviloita, taidekauppoja, kirpputoreja

Suutari

Majoitus, ruoka

ravintoloita, kahviloita yms mitkä olisi myöhään auki, mökkejä mitä vuokata, elokuva teatteri

Kahviloita, ruokaravintoloita

Risteilyitä enemmän.

yöpymismahdollisuuksia  pitäisi parantaa

Paikallisia pienyrityksiä. Pieniä risteilyjä. Vesihiihtoa ym. vesistöön liittyvää aktiiviteettiä.

Sähköpotkulaudat

en osaa sanoa, kun en ehtinyt tutustua Raaheen

Halpoja opastuskierroksia luontoon

Matkoja merelle

Nähtävyyksiä.

Parempia tienvieriopastuksia.

Tapahtumia, eloa

Ravintolapalveluita. Vanhan Raahen hyödyntäminen esim. Kuten Porvoossa.

Yllätystapahtumia, torilla kesäkahvila livemusiikkia



En osaa vaatia mitään erityispalveluja.

Jotain nähtävää / koettavaa

Vanhaan Raaheen Langin Kauppahuoneen ympärille kannattaisi saada lisää säpinää

Kalatori

Ruokapaikkoja.

Iso kauppakeskus

L

Perhetapahtumia, aktiviteettipisteitä

Lapsille enemmän

erilaisia aktiviteetteja! ravintoloita, kunnollinen ulkokuntosali, minigolfia jne

Ravintoloita

Kesäteatteria ehkä

Kesäkahvila, konsetteja

Enemmän ravintoloita ja kahviloita esimerkiksi museonrannassa. Siisti ja palveluin varusteltu alue telttailuun ja 

esim. pieniä mökkejä keskustan lähistöllä.

Ruokapaikkoja, kahviloita auki iltaan saakka. Tulimme Raaheen vasta illalla ja olisimme mielellämme syöneet ja 

käyneet elokuvissa tms. Viileä ilma, niin muut palvelut mitä oli tarjolla ei houkuttanut

Majoituksen laatutekijät kuntoon.

Kahvila ulko sellainen keskustassa

Merelle pikku kiertoajelua

Tapahtuma tarjonnan alueinfo.

kauppakeskus

Vaatekauppoja; ruokapaikkoja, ilmaista tekemistä ja näkemistä

Edullisia Bed & Breakfast- tyyppisiä majoituksia, kauneus- ja hyvinvointipalveluja

Kiertokävely pitempänä jolla pääsisi esim kirkkoon  ja Soveliuksen taloon sisään

Härkätorin kesäkahvilaan sellainen yrittäjä, joka pitää kahvilaa avoinna aamusta iltaan, satoi tai paistoi. Yrittäkää 

saada kahvilan pitäjiksi esim kiinalaisten tai thaimaalaisten ravintoloiden pitäjiä. Heillä on haluja TEHDÄ TÖITÄ!

Olisipa kiva päästä tutustumaan sisäpihoihin, jos vaikka opastettuja kävelyä järjestetään

-

Mitä aktiviteetteja esimerkiksi sadepäiville löytyy?

Tapahtumien sisältöä ja ajankohtaa voisi muuttaa; nyt on peräkkäin isoja tapahtumia, joiden sisältö on vuodesta 

toiseen sama.

Lisää opastettuja eri teemaisia pyöräreittejä esim. historiakierros, luontokierros, kaupunkikierros jne.

En osaa sanoa

Uusi hotelli tai muita yöpymismahdollisuuksia, enemmän ravintoloita (esim. hienompi pihviravintola tai 

kalaravintola puuttuu), enemmän mainostamista, että matkailijoita tulee lisää. Matkailijoita ei tule lisää, jos 

yöpymis- ja syömispaikkoja tai tekemistä ei ole. Kalajoki on mainio esimerkki, miten matkailijoille on tehty uusia 

palveluja.

Veneretki.

Enemmän paikallisia pieniä turistimyymälöitä juurikin wanhan Raahen alueelle.

Näyttelyt, kahvilat (mistä saa erikoiskahvia?), ravintolat (moderni skandinaavinen?), leipomo (tuoreet leivät), 

pesula, suutari....

Meriretkiä

Ehkä merta voisi tuoda enemmän esille ja saada paikalliset ihmiset liikkeelle.



Informaatiota miten pääsee ja mistä risteilylle jollekkin saarelle tai vain muuten risteilylle

Ei mainittavaa.

Kahviloita, ravintoloita.

Palvelukokonaisuuksia

Lapsiperheelle saaristoristeily on hinta-laatusuhdeltaan huomattavan kallis. Voisiko saarten välillä kulkea 

vesibussiyhteyksiä kohtuuhinnoilla? Varsinaiset saaristoristeilyt voisi räätälöidä erikseen ohjelmallisiksi 

kokonaisuuksiksi. Vanhaa kaupunkia voisi elävöittää tukemalla pienten kivijalkaliikkeiden toimintaa ja 

menestymismahdollisuuksia.

Ruokaravintolat/kahvilat olisivat monipuolisemmin auki, tasokkaampaa majoitusta merinäköalalla sekä 

aktiviteettipalveluja olisi tarjolla.

Yhteys lentokentältä..

no

Käsityöpuoteja

Ehkä pidemmät aukioloajat

Ruokaravintoloita, elokuvateatteri

Kaupunkipyörät olis tosi jees tai pyörävuokrausta. Nyt löytyi googlaamalla tosi huonosti vuokrapolkupyöriä.

Kalaravintola ja paremmat palvelut veneilijöille ( Fantti Marinaan uusi ja kunnollinen huoltorakennus, jossa 

WC-tilat, suihkut, sauna, tauko- ja pienkeittiö, toimisto ja kioski sekä pyykinpesu mahdollisuus). Veneitä käy 

Raahessa kesäisin, mutta ala-arvoiset palvelut. Pursiseuralle rahaa kaupungin kassasta ja myös yrityksiltä. 

Merenranta kaupunkiin tullaan myös meritse!⚓️

Hyödyntää ihanaa ranta-aluetta!

Julkisia vessojs

Ks. Ed.vastaus

Talvisin vaikka uber

Esim. Tutustuminen Raaheen oppaan kanssa saisi enemmän irti kohteesta

Kalajoki vetää perheitä, mutta se alkaa olla turhan kova bilepaikka. Lapset ei saaneet unta bassonjytkeessä. 

Kalajoelle veti kombinaatio, maastopyöräily, suppailu ja kiipeilypuisto (13v pojalle). Saaristoa pitäisi jotenkin 

nostaa nostaa. Ja yksi erottuva vetonaula esim vaijeriliuku saareen, voisi tuoda porukkaporukkaa.

Ilmaisia matkaparkkeja

Kaupunkia eloisammaksi, lisää kauppoja, ravintoloita

Nyt ei tule mieleen.

Yleinen sauna rannalla, talvella toimisi avantosaunana, ilman ennakkovarausta

Risteilyjä isommalla laivalla ja niin, että vaan nousee kyytiin

Selkeä kartta missä näkyy parkkipaikka ja patikointi reitit. Raahen alueella on mutta vaikea löytää. Tekojärveä 

kiertävä hiekkatie on vaarallinen ajaa kannattaisi laittaa varoitus merkki ettei kukaan muu mene sinne 

vahingossa. En voinut kapealla tiellä kääntyä , matka oli pelottava. Luontopolulla ei ollut merkittyä 

parkkipaikkaa autolle. Missään ei ole esitettä missä näkyisi koko Raahen alueen luontoretkikohteen p 

paikkoineen ja reitteineen. Kirkkojärven ympäri mennä reitti oli loppupäässä umpeen kasvanut. Lintutorni oli 

hieno

Kesällä myös viikolla voi olla ohjelmaa kahviloissa esim paikallisia soittajia/laulajia

Pihakierroksia vanhassa Raahessa, tavallisten ihmisten tarinoita hautausmaakierroksella, kummistuskierroksia 

lisää

Kaupunkipyörät?

Seikkailupuisto, metsäpyöräreitit, frisbeegolfrata, poreamne



Airbnb majoitusta

Maatilamatkailukohteita

Erilaisia ravintoloita

Kaupungilla voisi olla enemmän kivoja ravintoloita ja kauppoja, sähköpotkulaudoilla olisi kiva huristella 

kaupungilla.

Hei,paljon rohkeammin videoita, esittelyjä Raahesta SOS.mediaan ja telkkariin .aivan ihastuttava paikka!!!ja 

siisti, nähtävää ja nautittavaa riittää..

Saarissa keittovälineet valmiina, kahvila, matkamuistoja tms.

Meren rantaan lisää palvelua. Jäätelökioskilla tuli käytyä. Kahvia olisi voinut useammankin kerran ostaa, jos olisi 

tarjolla.

Huvipuisto tai eläinpuisto, teatteri, helpot luontokohteet

En osaa sanoa, olimme tällä kertaa ohikulkumatkalla.

Palveluja pitäisi olla myös kesäkauden ulkopuolella

Majoituspaikkoja ,mökkejä tmv.

Matalan kynnyksen aktiviteetteja, esim. kajakkiretket järkihintaan

Juttuja

Joku avoimet vanhat talot tapahtuma. Nyt avoimet puutarhat oli hieno juttu Pekan päivillä.

Matkailuautoille sähköt Merikadun ranrapuistoon

-

Aktiivista tekemistä perheille

Kahviloiden aukiolo pidemmäksi.

En osaa sanoa.

Hmm... Vaikutti olevan monta pubia keskustassa, kahviloita ei niinkään.

Ei nyt tule mieleen.

Härkätorin kesäkahvila ja Ruiskuhuone. Kesäkahvilan pitäisi olla avoinna aamusta iltaan. Ei saisi olla suljettuna 

jos on sadetta; onhan siinä katettu terassi asiakkaita varten. Kaupungin pitäisi tilaa vuokratessaan velvoittaa 

pitämään kahvilaa auki. Samoin Ruiskuhuoneen aukioloa ei saisi pieni sade haitata.

En osaa sanoa. Kaikkea oli riittävästi

Eipä tule kyllä mieleen

Kahvila ulkona kesällä

Ranta-alueen aktiivisempi käyttö

En osaa sanoa.

Ruokaravintoloita, mm joku kalaravintoja tms. paikallisia herkkuja tarjoava. Pieniä putiikkeja, mutta ne ei niin 

tärkeitä ole

Pääsisi tutustumaan vanhan Raahen pihoihin ja taloihin,

Tehtaan kierroksia muulloinkin kuin Pekanpäivän aikana

Lainapyöriä voisi olla kiva olla ja pyörillä olisi helppo liikkua paikasta toiseen

Halpamajoitus, motellit tms

Teatteri,

Ruokapalveluita. Etenkin pyhinä ja ilta-aikaan, kaikki kiinni kun yrittää saada ruokaa

Hyttivene saaristoristeilylle.

Maastopyöräteittejä

Ranta-alue on hyödyntämätön vahvuus. Jotain pysyvää palvelua kaipaisi alkaen rantakahvilasta. Vanha Raahe on 

autio, eli sinne olisi vähintään sesonkiaikaan syytä löytää jotain. Iso aukio liikenneympyränä menee hukkaan. 

Vaikkapa torikojuja siihen ja trubaduuri. Kojupaikat vaikka ilmaiseksi myyjilke ja trubaduuri kauoungin 

maksamana. Hevosvossikka kävisi aluelle mainiosti.



Olin tyytyväinen kaikkeen rakkaassa lapsuus-, nuoruus- & koulukaupungissamme

Mielestäni riittävästi. Spontaanimpaa käymistä soveliuksella

Ruoka paikat auki eikä mennä kiinni klo 21.30

Junalta ja Lentokentältä kuljetuspalvelu

Enemmän ravintoloita

Torielämää ja merellisyyden hyödyntämistä enemmän

Vanha kaupunki yrityksiä esim ostettavaa ja kahvilaa ehkä kioskejakin.

Kahviloita, pikku liikkeitä vanhassa kaupungissa

Majoitus ja luonto tai vaikka merelle

Kerroinkin jo äskeisessä: Kebabmaistelupassi, jos käy kaikissa tuoretta kebabia myyvissä paikoissa.

yleensäkkin palveluita

Näillä lyhyillä vierailuilla olen jäänyt kaipaamaan koirakakkaroskiksia. Tai yleensä roskiksia, mihin koirankakan 

voisi nakata. Matkailijalla harvoin huomaa kuljettaa koirankakkaroskista mukanaan.

Enemmän kahviloita

Opastettuja kierroksia kaupungilla, museoissa ym

En osaa sanoa

Ravintolavaihtoehtoja/kahviloita

-

Mökkiläisenä kaipaisin jätehuoltoon parannuksia. Mihin viedä ei poltettavat roskat?

Vesitaksi saareen

Ihan ruokaravintola joka on viikollakin illalla auki

Aukioloaikojen pidennys

Pyörävuokrausta.

Ehkä jotain ns. Matkamuistopuoteja ja Opastuskierroksia.

Enemmän purjelaiva aikakauden nähtävyyttä.

Näin on sopiva

Tietoa palveluista ja laatua esim ruokailuun

Kaupunkikierrosten markkinointi ja maksaminen helpommaksi. Teemapaketteja saaristoona

Kalasta valmistettuja ruokia

Ostosmahdollisuudet

Opastettuja kierroksia.

Osallistuvista peleistä, leikeistä, erilaisista rastoista vähän niinkuin joulukalenteri jouluna….Ei tarvis välttämättä 

ooasta

Enemmän tekemistä, ravintolat ja kahvilat pidempään auki

Leirintäalue, ostoskeskus keskustassa

Nuotiopaikoille kunnon opasteet esim sairaalan ranta, Ylipään laavu.Kahvilat auki myös viikonloppuisin.

Pop-up kauppoja ja kahviloita

Ruokapaikka rannassa

Vesipisteitä.

Kauemmin auki olevia kauppoja tuli täällä ikävä.

Markkinointia Raahen tapahtumista Oulun alueella. Yllätyttiin Pekanpäivistä, niistä ei tiedoteta Oulu-Kempele 

alueella

Ohjattu melontaretki, brunssi langilla?, useampi myyjä torille

Kesäteatteri, ulkoilmatavintoloita, urheilumahdollisuuksia kuten välinevuokraus (maastopyörä), näyttelyt & 

museot

Ulkoilma-ravintoloita, food truckeja, kävelykadun elävöittäminen, lasten kesäteatteri,



luontokohteita,kiertoajelu raahessa

Opastettuja kierroksia, torille elämää, avata hienojen vanhojen talojem pihapiirejä.

Savukamyymälä, kivat kahvilat joissa olisi parempi tarjonta

Vessoja

Neuvontaa

Ympäri vuoden käytössä olevia laavuja voisi olla enemmän ja vaellusreittejä voisi lisätä. Saaristoon ei pääse, jos 

ei ole omia kulkuvälineitä.

Majoitus

Merellisyyden hyödyntäminen nykyistä paremmin.

Elokuvateatteti, kauppoja muuta kuin marketit

Raaheen voisi esim. Järjestää Mummotunnelin kaltaisen alueen osaksi kävelykatua koska varsinaisia muita 

liikkeitä ei toisessa päässä ole. Toiseen päähän voisi keskittää muut kojut ja sisältöä / järjestystä olisi syytä 

miettiä tarkemmin.vaikka teemoittain.

Tuore- tai aamusämpyläpalvelua mökeille.

Kiertoajelu/kiertokävely. Info ihmisiä joilta kysyä asioista, myytävänä aitua rashelaistajuttua

Kahviloita ja lounaspaikkoja erityisesti kesäisin, shoppailumahdollisuuksia sekä ajanvietettä. Mallia voisi ottaa 

vaikka Oulusta, jossa puistoissakin on tekemistä.

Opastusta

Vapaa-ajan

Meriravintolaa, spa, lapsille tivolia jne.

Vessoja ainakin.

Kävelykadulla ja vanhaan kaupunkiin matkamuistopuoteja sekä kotiruokaa tarjoavia edullisia ravintoloita, ei 

tarvitse olla asiakaspaikoiltaan suuria. Myös erilaiset taidenäyttelyt kiinnostavat, samoin käsityöläisten 

työhuoneet, joista voisi ostaa paikallisia tuotteita.

En tiedä.

Venevuokrausta, polkuveneitä vuokrattavaksi, museonrantaan Ruiskun lisäksi isompaa kesäterassia, jossa myös 

ruokailua

Veneellä tulijoille enemmän palveluita rantaan

Vessoja julkisia.,matkustaville.

näköalapaikkoja

Tapahtumia, elävää musiikkia jne.

Istuskelu paikkoja.

Lapsille edes jotain tekemistä. Leikkipuistot siistittävä ja välineet kunnostettava, edes nurmikot leikattava.

Täältä kyllä löytyy kaikkea..... Tivoli puuttuu lapsiperheitä, joka oli aikaisempina vuosina.

Lounaspaikkoja lauantaina

Kajakkivuokraus ja saaristoristeilyt ilman etukäeisvarausta!

Liikuntaa ja pienikestoisia liikuntatapahtumia ja maauimalapalvelua

Kahviloita

Leirintäalue keskustan tuntumassa. Josta löytyisi kunnon palvelut. Mini golf rata.

Pieni nonstop "juna" kulkisi kaupungilla kiertelemässä eri osissa kaupunkia. Silloin näkisi helposti myös 

keskustan ulkopuolisia alueita.

Viikolla konsertti tms kulttuuritapahtuma

Vuokramökkejä

Lähiliikenne

Klo 21 jälkeen ei saanut ruokaa

Matkaparkkeja, kootusti tekemisvinkkejä/käyntikohteita lapsiperheille



Sunnuntaisin enempi ruokapaikkoja (ja pidempään) auki. Surkea tarjonta

Laadukasta ja maistuvaa ravintolaruokaa mukavalla miljööllä. Vanhassa kaupungissa toivoisi olevan enemmän 

palveluita.

Special tour for Island would be mandatory

Pyörän, sublaudan, kanootin ym vuokraus

Lapsille enemmän tekemistä kesäaikaan.

Vaikkapa katuohjelmaa kävelykadulla: muusikkoja... aktiviteettejä, kuten vaikka helppoja 

juoksu/kävelytapahtumia joihin voi osallistua kaikki matalalla kynnyksellä.. Myös vaikka tiede/yritys- ym. 

messuja.

paremmat yhteydet junalle, sellaiset että autoton lapsiperhekin voisi matkustaa.

Kulttuuri... elävää musiikkia

Juuri kirjasinkin toiseen kenttään, mutta ruokaravintola eikä mielellään ketju vaan paikallinen upea paikka jossa 

paikallisia makuja.

Edes yksi hienompi ravintola, mikä olisi myöhään auki. Niin jopa turistit tai vieraat ketkä saapuvat tänne esim. 

sukuloimaan yms niin voisivat käydä myöhempäänki vielä syömässä ja nauttimassa hyvästä ruuasta ja juomasta.

Laiva ravintolat/merenrantaravintolat ja kahvilat

Leikkipuisto, joka olisi varjoisa. Sisäleikkipuisto (hoplopin tyylinen).

Ostosmahdollisuuksia, perheille pieniä tapahtumia, elämyksiä!

Ruokaravintoloita

merta ja meren läheisyyttyä pitäisi osata kaupallistaa paremmin

Lisää kattomista

Oikiastaan en osaa sanoa, sillä mulle siellä on kaikki tarvittava olemassa

Kauppakeskus, erilaisia ravintoloita (valikoima nyt liian pieni), polkupyöräilyä pitää ottaa enemmän huomioon.

Kesällä olisi ihanaa, jos olisi esim. laivaravintola. Kävisin varmasti! Uusi Frisbiigolf-rata valmistui juuri, joka on 

aktiivisesti käytössä, siitä kovasti lisäpisteitä!

Uimapaikka, hyppytorni, kohtuuhintaista saaristoristeilyä (nyt kiskurihinnat), kalaravintola rannassa vanhan 

palolaitoksen tiloissa, tori rannassa eikä Raahelan parkkipaikalla

Kielosaari näyttää ihan surkealta ainakin "ulospäin" nykyään. Jossain keskustassa voisi olla infotaulu palveluista, 

tapahtumista ym.

Merellistä toimintaa, esim saaristoristeily

En osaa sanoa

Kahviloita, ruokapaikkoja, majoituspalveluita. Veneilijät tulisi huomioida paremmin. Esimerkiksi bensiiniä ei ollut 

saatavilla veneisiin juhannuksen aikaan, mielestäni se oli noloa.

Esim. Qr- koodien taakse tietoutta vanhasta Raahesta yms samaan tapaan kuin joulukalenteri

Kesäteatteri, saaristoristeilyjä

Vanhan Raahen tarinoita

Sauna- tai terassilautta Museonrantaan Ruiskulle

Ravintoloita ja kahviloita. Meren rannalle majoitusmahdollisuuksia ja aktiviteetteja.

Tasokas leikkipuisto, jossa jotain vähän isommillekin.

palveluita ja nähtäviä paikkoja on kyllä, mutta ihan oikea leirintäalue olisi varmaan matkailijoille mukava! 

Onneksi karavaanareille on paikka olemassa.

Kilpailukykyisiä majoituspalveluita, ja tarjontaa enemmän sekä näkyvyys paremmaksi.

Vesipuisto, Kylpylä ja Ulkosauna vesistön äärellä

Ravintolalaiva rantaan!! vanhojen talojen ja ranta-alueen painotus raahen viehätyksessä. 8tien varteen kunnon 

kauppakeskus tms, millä saa houkuteltua ihmisiä pysähtymään täällä.



Kesäkahvila keskustassa, myymälöitä (paikallisia tuotteita)


