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3. JOHDANTO 

 

Vanhan Raahen yleisilme on suurelta osin samannäköinen, kuin mitä se oli sata 

vuotta sitten. Rautaruukin perustaminen ja sen myötä tullut tarve rakentaa uusia 

asuinalueita ei hävittänyt satoja vuosia vanhaa asuinkantaa ja historiallista ruu-

tukaavaa, vaikka rohkeimmissa suunnitelmissa näin visioitiinkin. Vuoden 1977 

suojelupäätös Koulukadun pohjoispuoliselle alueelle on tehnyt suojelutyön mah-

dolliseksi, sillä paras tapa ylläpitää vanhoja rakennuksia, on pitää ne asuttuina. 

Kun alueen yleisilme on suojeltu ja museoviraston toimialaa, ovat kunnostustyöt 

mahdollisia vain valvovan viranomaisen alaisena. Tämä motivoi asukkaita huo-

lehtimaan kiinteistöstään ja säilyttämään sen päällisin puolin samannäköisenä 

tuleville sukupolville esimerkkinä viehättävästä puutaloasumisesta kulttuurihis-

toriallisesti kiinnostavassa ympäristössä. Suojeltu asuinympäristö antaa takeet 

ympäristön muuttumattomuudesta, mistä kaikki talonomistajat eivät voi nauttia 

kehittyvässä kaupunkikuvassa. Toisaalta tarkkaan säädellyt mahdollisuudet 

uudisrakentamiseen ja rajalliset ulkoasumuutokset karsivat suojelusta kiinnos-

tumattomat asukkaiksi muille asuinalueille. 

 

Rantakatu 16 c on ollut vuodesta 1987 vanhempieni, Sakari ja Sirkka Mattilan, 

omistama kiinteistö. Kadun yleisilme on kokenut kuluneiden vuosien aikana 

melkoisen kasvojen kohotuksen. Tyhjille tonteille (mm. Rantakadun pohjoispää ja 

ns.Ehrströmin tontti ) on rakennettu tyyliin sopivia taloja, ja aiemmin peruskor-

jauksitta olleet talot( mm. Rantakatu 16 b ja c) ovat kokeneet nykymukavuudet 

mahdollistaneen mutta entistä henkeä kunnioittavan muutoksen. 

 

Tutkimukseni selvittää vanhempieni omistaman kiinteistön historiaa kaupungin 

olemassaolon puitteissa. Selvitän työssäni omistussuhteita niiltä osin kuin käy-

tettävissä olleiden kirkonkirjatietojen, kauppakirjojen sekä lainhuudatustodistusten 
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pohjalta on ollut mahdollista. Talon uudisosien rakentamisesta ja julkisivumuu-

toksista on eniten tietoa vasta 1900-luvulta. 

 

Tärkeimpiä lähdeteoksia työlleni ovat olleet Raahen arkkitehtuurista historiaa  

parhaiten valottanut Henrik Liliuksen Suomalainen puukaupunki ja hänen sak-

sankielinen väitöskirjansa  der Pekkatori in Raahe sekä  kaupungin yleishisto-

riasta kertoneet Raahen tienoon historia I, II ja III sekä Alma Söderhjelmin Raahen 

kaupunki 1649-1899.  

 

 

 

4. RANTAKATU 16 C 

 

Talo sijaitsee  Rantakadun varrella Vanhan Raahen pohjoisosassa, korttelissa, 

jonka rajaa Rantakatu, Pitkänkarinkatu, Kauppakatu  sekä Saaristokatu. Tontti on 

länsisuunnassaan (Rantakatu) 47,35 metriä, pohjoissivultaan 68,72 metriä, itära-

jaltaan 48,68 metriä ja etelärajaltaan 64,25 metriä. 

 

Tonttinumerointi 16 c juontaa vanhasta tonttijaosta, jossa samalla tontilla sijaitsi 

useampi talo. 

 

Talo on puuklassismin mukainen, yksikerroksinen puutalo. Rakennus kuuluu 

suojeltuun puu-Raaheen, jossa uudisrakentaminen on mahdollista alueen tyyliä 

noudattaen. 
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5. RAAHEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN JA ASEMAKAAVAN LAATIMINEN 

 

Kuningatar Kristiinan Suomen kenraalikuvernööri, valtakunnandrotsi ja kreivi 

Pietari Brahe perusti Salon kaupungin ensimmäisen kerran 1649 ja toisen kerran 

saatuaan Salon pitäjän ostona itselleen vuonna 1652. Omistussuhde tuli näky-

mään myös kaupungin uudessa nimessä: Brahestad, Brahen kaupunki. 

 

Kaikki Pietari Brahen aikana perustetut kaupungit saivat jo ennalta laaditun ja 

säännöllisen asemakaavan, ”regulariteetin”.  Ruutukaavaiset kaupungit muodos-

tavat tänä päivänä Suomen historiallisen kaupunkilaitoksen rungon ja edustavat  

suomalaisen puukaupungin asemakaavallista ja rakennustaiteellista perusra-

kennetta.  Renessanssia ilmentävä ruutuasemakaava edusti myös Ruotsin 

suurvalta-ajan kaupunki-ihannetta. (RTH 1 s.539)  Tässä mallissa ei kiinnitetty 

suuresti huomiota maantieteellisiin seikkoihin.( Lilius, Suomalainen puukaupunki 

s.14) Niinpä esimerkiksi maanmittari Claes Claessonin kaavoittaman suunni-

telman mukaisesti Raahen eteläiset korttelit oli piirretty veden päälle. (Liite I) 

 

Italiasta lähtöisin oleva regulariteetti ilmeni Suomessa pyrkimyksenä rakentaa 

kaupunki suorakaiteen tai neliön malliseksi. Uloinna kaupunkia ympäröi tulliaita. 

Regulariteettiin kuului asemakaavan laatiminen pohjois-etelä -suuntaisena suo-

rakaiteena.  Raahen kaupungin toteutetusta asemakaavasta saa käsityksen 

vuodelta 1659 säilyneestä perspektiivikartasta.(Liite II) Siitä on nähtävissä 

Raahen kaupungin pohjoisrajan kulkeneen nykyisen Saaristokadun kohdalta, 

etelärajan Koulukadun kohdalta, itärajan nykyisen Reiponkadun kohdalta ja 

länsirajan Rantakadun myötäisesti.  

 

Verrattaessa perspektiivikarttaa Claessonin vuoden 1651 asemakaavaehdotuksen 

kanssa voi päätellä tiettyjä eroavaisuuksia. Ehdotuksessa raatihuone on sijoitettu 
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merenpuoleiselle kantille torin länsireunassa, toteutuneessa mallissa raatihuo-

neen paraatipuoli on merelle päin torin itäreunassa. Ehdotus on peräti 13 korttelia 

sisältävä, tosin kuusi pohjoisinta korttelia on vahvistettu toteuttamiskelpoisimpana. 

Toteutuneessa kaavassa on kuusi korttelia. 

 

Hitaasti kasvuun lähtenyttä kaupunkia ei kiirehditty toteuttamaan alkuperäisen 

asemakaavan mukaisesti. ( RTH I, s.544) 

 
 

 

6. RANTAKATU 16 C:N SIJAINTI KAUPUNGIN HISTORIALLISILLA 
KARTOILLA 

 

6.1 Perspektiivikartta vuodelta 1659 

 

Raahen kaupungin ensimmäisenä, toteutunutta asemakaavaa koskevana karttana 

on pidettävä  vuodelta 1659 peräisin olevaa perspektiivikarttaa.( Liite II ) Siinä on 

naiivin yksinkertaisesti piirretty kaupungin sen hetkiset talot, osa hyvinkin yksityis-

kohtaisesti, osa epämääräisesti. Katujen sijainti on selkeä ainakin nykyisten Bra-

henkadun, Kirkkokadun, Kauppakadun, Cortenkadun, Koulukadun ja Reipon-

kadun osalta. Sen sijaan perspektiivikarttaan on piirretty katu nykyisen Corten-

kadun ja Saaristokadun väliin. Piirtäjä on myös venyttänyt asemakaavan keskim-

mäisiä kortteleita suorakaiteen muotoisiksi, jotka eivät olleet säännönmukaisuutta 

vaativan ja nelikulmaisia kortteleita piirtäneen Claessonin suunnitelmassa.  Henrik 

Lilius on tulkinnut karttaa siten,  että asutuksen pohjoisraja on kulkenut Saaristo-

kadun molemmin puolin.( H.Lilius vk s.22) Tämä oletus antaisi aiheen uskoa, että 

Rantakatu 16 c:n tontilla olisi sijainnut talo jo kaupungin perustamisajoista lähtien! 

Toisaalta on mahdollista, että piirtäjä on ottanut tiettyjä vapauksia kuten kortte-

leiden suorakulmaiseksi kuvaaminen osoitti. Pekka Toivainen otaksuu, että mm. 
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kaupungin pohjois- ja luoteiskolkka ovat olleet luonnollisia  laajentumisen alueita, 

sillä etelässä odotti täyttämistään Sovionlahti.( RTH 1 s.544) 

 

Pohjoisessa korttelissa sijaitsevat talot on piirretty pienemmiksi ja korttelirakenne 

tiiviimmäksi kuin viereinen ns. pormestarin kortteli, itäinen kortteli ja eteläiset 

korttelit. Talot ovat kuuluneet mahdollisesti vähäisimmille porvareille, suomen-

kielisille ”höökareille”, jotka hankkivat elantonsa rihkamakaupalla, teurastuksella, 

oluenpanolla, leipomisella tai muulla vaatimattomaksi katsotulla tavalla. Raahen 

johtavat kauppiaat olivat oikeutettuja nimitykseen handelsman ja harjoittivat terva-

ja viljakauppaa laivanvarustukseen liittyen.(RTH I s.564) 

 

Perspektiivikuva osoittaa porvarien talojen sijainneen pitkä sivu kadulle päin. Talot 

oli rakennettu tiiviisti vieretysten, ja sisäpihoille pääsi katettujen umpiporttien 

kautta. Kaupungin tyhjät tontit ja korttelien kulmaukset oli vuorattu aidoilla. Tämä 

suljettu korttelirakenne ilmensi regulariteetin vaatimusta.( Lilius, Suomalainen 

puukaupunki s.15)  Raahen yleisilme oli kaupunkimainen savupiipujen ja ikku-

noiden ansiosta mutta sisäpihalla vallitsi  maalaiselämä navettoineen ja lampo-

loineen. Sisäänkäynti taloihin on tapahtunut sisäpihan kautta. Kirjalliset lähteet 

eivät selvitä raahelaistalojen rakennetta, mutta Pekka Toivainen olettaa raahe-

laisten asuneen varallisuudesta riippuen joko parituvassa tai yksihuoneisessa 

tuvassa.(RTH I s.552, 554) 
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6.2 J. Cajanuksen kartta vuodelta 1750 

 

Pienen rannikkokaupungin ensi vuosikymmenet olivat hitaan kasvun aikaa. 1600-

luvun loppupuolen katovuodet kurittivat alueen asukkaita, mutta erityisen ankara 

isku alueen kehitykselle aiheutui venäläismiehityksen, isonvihan, aikana vuosina 

1714-1721. Vainovuodet olivat koetelleet  Pohjois-Pohjanmaan rintamaista nimen-

omaan rantamaantien vartista asutusta, koska pohjalaiset eivät olleet alistuneet 

helpolla miehittäjien valtaan. (RTH II s.20)Tämän Ossi Viita, Raahen tienoon his-

toria II: n kirjoittaja ja pohjalainen itsekin, toteaakin selvällä ylpeydellä ja jatkaa 

lievällä moitteella, kuinka Etelä- ja Itä-Suomi säästyi pahemmalta hävitykseltä 

vannottuaan uskollisuuden valoja venäläisille!( RTH II s. 20) Sydänmaiden asuk-

kaita ja muita vihollisen jalkoihin jääneitä kohtasi etenkin alkuunsa ankara kohtelu. 

Parempiosaiset porvarit ja papisto sen sijaan pakeni Ruotsiin.  

 

Uudenkaupungin rauhan (1721) jälkeen raahelaiset palasivat kotikaupunkiinsa 

löytäen talonsa ellei hävitettynä niin ainakin huonokuntoisena.  Raahe-Salon 

kirkkoherra Thomas Stenbäck (vuosina 1757-1773) todistaa isonvihan jälkeisistä 

ajoista: ” ..suuri osa kaupungista palanut. Kirkko ja muut jäljellä olevat talot olivat 

täynnä hevosen lantaa. Tontteja ja katuja peitti paksu ruoho.” Myös kaupungin 

maistraatti valitti vuoden 1723 valtiopäiville kaupunkinsa olevan raunioina. Venä-

läiset olivat hävittäneet komean barokkiraatihuoneen, kirkko oli häpäisty, tonttien 

väliset aidat ja tulliaita oli käytetty polttopuiksi ja katuverkosto oli rappeutunut. 

(RTH II s. 20) 

 

Kaupunkilaiset anoivat vapaavuosia veronmaksuun ja saivatkin kuusi maksutonta 

henkiraha-, suostuntavero-, laivamiesraha- ja karjarahavuotta . Vähemmän hävi-

tetty Etelä- ja Itä-Suomi pärjäsivät paremmin, sillä alueen kaupungit saivat kaksi 

vapaavuotta enemmän kuin Raahe.(RTH II s.22) 
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Ruotsi oli menettänyt suurvalta-asemansa Pohjan sodassa ja tunsi vastenmieli-

syyttä sodan tuhon korjaamiseen Suomen puolella. Olipa jopa ajatusta muuttaa 

kaupunkeja maalaiskyliksi. Penseä ajattelu hidasti jälleenrakennustyötä, eikä 

kaupungeille laadittu yhteistä ohjelmaa.  Raahessa kuten muissakin suomalai-

sissa kaupungeissa  säilytettiin entinen tonttijako ja katuverkko.(RTS II s.22) 

 

Jälleenrakennus Raahessa tapahtui vanhojen suunnitelmien pohjalta. (RTH II 

s.24)  Raahe kuten Pohjanmaan muutkin kaupungit eivät olleet tasaveroisessa 

asemassa Etelä-Suomen kaupunkien kanssa isostavihasta selviytymisen vuosina, 

sillä nämä saivat käyttöönsä pikkutullien ja valmisteverojen tuoton jälleenraken-

tamisen rahoittamiseksi. Raahessa rahoituksen pääpaino oli vapaavuosien vero-

helpotuksissa, joiden ansiosta porvareiden liiketoiminta elpyi. Lisäksi varoja raken-

tamiseen tuli kolehdista ja keräyslistoista. (RTH II s. 23) 

 

 Vuonna 1750 annettin asetus kaikkien kaupunkien mittaamisesta, ja Raahessa 

sen suoritti Johan Cajanus. Hänen kaavansa myötä Raahen talot saivat syste-

maattisen numeroinnin. (LIITE III) Cajanuksen asemakaavakartasta näkyy kau-

pungin laajentuneen pohjoisosassa Saaristokadun yli. Rantakatu 16 c sijaitsee 

tontilla numero 82. 

 

Raahessa venäläismiehityksestä toipuminen oli hitaampaa kuin naapurikaupun-

geissa. Ossi Viita on vertaillut  Raahen tonttien täyttymistä mm. Kokkolan ja Pie-

tarsaaren kanssa ja on todennut uudis- ja korjausrakentamisen sujuneen ripeäm-

min eteläisissä kaupungeissa. Kuusi Raahen 102 tontista oli rakentamatta Caja-

nuksen kartan aikoihin, ja tontti numero 82 (Rantakatu 16 c) oli yksi niistä.(RTH II 

s. 32) 
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Henrik Lilius toteaa kirjassaan Suomalainen puukaupunki, että tiedot ajan asuin-

rakennuksista ovat edelleenkin vähäiset. Pohjakaavojen osalta on kuitenkin osoi-

tettavissa, että karoliininen pohjakaava (keskellä sali, molemmissa päissä huo-

neet) alkoi nyt yleistyä. (Lilius, Suomalainen puukaupunki s. 20) Tyypilliseksi 

raahelaiseksi 1700-luvun taloksi luokittelevat Henrik Lilius ja Eija Turunen Sove-

liuksen kaksikerroksisen, mansardikattoisen talon vanhan markkinapaikan reu-

nassa Rantakatu 26:ssa. Tällä tontilla sijaitsi aiemmin pormestarisuku Corten talo. 

(RTH II s. 29) 

 

 

6.3 Joseph Fontenin kartta vuodelta 1801 

 

Runsaassa 50 vuodessa tapahtui vähän muutoksia. Vuoden 1801 karttaan (LIITE 

IV) on piirretty ainoastaan yksi uusi katu, Sovionkatu, kaupungin eteläiselle kortte-

lilaajentumalle. Myös vuodelta 1809 peräisin oleva A. Cajanuksen kartta toistaa 

kaavan samanlaisuuden. 

 

Mielenkiintoista oli kuitenkin löytää asukas Rantakatu 16 c:n tontille. Gustaf 

Odenwallin 1809 laatimasta Raahen peltojen ja niittyjen kartasta karttaselityk-

sineen löytyy porvari Pehr Rikhardin nimi. Hänellä on ollut käytössään Pikku-

holmin niittyjä. (Alma Söderhjelm, Raahen kaupunki 1649-1899, Gustaf Odenwall: 

Raahen peltojen ja niittyjen kartta 1809) 
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6.4 Gustav Odenwallin kartta vuodelta 1826 

 

Kaupunkien paloturvallisuudessa oli paljon parantamisen varaa 1800-luvulla, 

vaikka erilaisia kieltoja oli laadittu. Paloja yritettiin vältää kieltojen lisäksi vuosit-

taisilla tarkastuksilla. Käytännössä raatimiesten huomautuksista ei välitetty. 

Raahessa maistraatin huolestuneisuutta aiheuttivat useat mallashuoneet ja 

saunat. Laivavarvit siirrettiin kaupungin ulkopuolelle torinrannasta juuri tästä 

syystä. Vuonna 1791 maistraatti valmisteli kaupungille paloturvallisuusohjeita 

Turun ja Vaasan vastaavien ohjeiden pohjalta. Raahelaiset eivät kuitenkaan 

ottaneet ohjeiden noudattamista tosissaan. (RTH II s.147) 

 

Raahesta tuhoutui kaksi kolmasosaa lokakuun kuudentena vuonna 1810.  Tuli oli 

päässyt irti Rantakadun varrella olevan talon talousrakennuksesta. (RTH II s. 149) 

Kova tuuli  vauhditti paloa niin, että neljässä tunnissa oli tuhoutunut 72 taloa kau-

pungista. Palolta säästyivät pohjois- ja itäosat. Tärkeimmistä rakennuksista sääs-

tyivät kirkko, kellotapuli, koulutalo ja pakkahuone. (RTH II s.147) Rantakatu 16 oli 

palolta säästyneellä alueella. 

 

Uudisrakentamissuunnitelma käynnistyi vauhdilla tulevan talven vuoksi. Jo muu-

tamaa päivää myöhemmin (lokakuun 11. päivä) saapui Oulun läänin maanmittari 

Gustaf Odenwall selvittämään tilannetta. Pian ilmestyneessä suunnitelmassa 

(LIITE V) otettiin huomioon mahdollisuus hyödyntää vanhoja kivijalkoja, kaivoja ja 

kellareita. Muutos oli kuitenkin melkoinen. Uusi tori sijoitettiin nykyisten Kirkko-

kadun ja Brahenkadun risteykseen. Kaupungin eteläosaan sijoitettiin uusi tori, 

Härkätori. (RTH II s. 150-152) Kaupunki sai uuden isäntämaan keisarilta, Alek-

santeri I:ltä, 20 000 ruplan lahjoituksen. Pääasiallinen rahoitus tuli valtiovallan 

halpakorkoisista lainoista. Raahe sai muutaman vuoden ajaksi vapautuksen 

kruununveroista. (RTH II s. 152) 
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Rakennushankkeet vietiin läpi urakoilla. Yksityiset kaupunkilaiset saivat talonsa ja 

ulkorakennuksensa valmiiksi vapaavuosien aikana, eli vuoteen 1817 mennessä. 

Vuonna 1817 maaherra Ehrenstolpe saattoi jo kiitellä raahelaisia ahkerasta raken-

tamisesta, vaikka huomautettavaakin hänellä löytyi. (RTH II s. 153) 

 

Kaavoitus jatkui 1820-luvulla, jolloin asuma-alueita laajennettiin kirkon itä- ja poh-

joispuolelle. Alueen, Katinhännän, asukkaita olivat merimiehet, heidän leskensä ja 

muut pieneläjät. (RTH II s.154) 

 

Raahe rakennettiin täyteen 1830-luvun loppuun mennessä. Lisäkaavoituksessa 

uusia tontteja sijoitettiin eteläiselle alueelle, entisille lahjoitusmaille. (RTH II s. 154) 

 

 

Odenwallin vuoden 1826 laatimassa Raahen katujen ja tonttien karttassa tontti-

numerointi on muuttunut.  Uudessa kartassa on nähtävissä aidattu kirkkomaa, 

uusi tori  ( Pekkatori), Marknads plats ( Härkätori) sekä Gamla torget ( Myhrbergin 

tori) kaupungin asemakaavan aukioalueina. Rantakatu 16:n tonttinumero on 148, 

kun se edelliset ( ainakin ) 76 vuotta ( Cajanuksen kartta vuodelta 1750) oli ollut 

numero 82.  
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6.5 Arthur Tengvallin kartta vuodelta 1900 

 

Purjelaivakauden jälkeistä aikaa ja modernimpaa kaupunkikuvaa ilmentää Arthur 

Tengvallin kartta Raahesta vuodelta 1900. (Liite VI) Huomio kiinnittyy mm. rauta-

tiehen, joka ohittaa kaupungin eteläpuolelta . Modernia ilmettä edustaa Fellmanin-

puistokatu, viherkaistale kadun muodossa. 

  

Merkittävimmät muutokset vuosien 1826 ja 1900 kartoissa koskevat  mm. kirkon 

koillista kulmaa ja itäpuolta, jotka on rakennettu täyteen taloja. Nykyisen Laivurin-

kadun (ent. Puusepänkatu) ja Fellmaninpuistokadun väli on kaavoitettua ja raken-

nettua aluetta. Kartta sisältää myös kaavoituksen tuleville asuma-alueille Fellma-

ninpuistokadun eteläpuolella  sekä lounaassa nyk. Mäkikadun ja Eteläkadun 

välissä. 

 

Tonttien numerointi on muuttunut. Raahe on jaettu kaupunginosiin ja Rantakatu 

16 sijaitsee ensimmäisessä kaupunginosassa tontilla numero neljä. Ensimmäinen 

kaupunginosa rajautuu Rantakadun, Saaristokadun, Palokunnankadun ( tuolloin 

Aitakatu) ja Pitkänkarinkadun sisälle. 

 

Tengvallin kartassa uusi Raahen Porvari-ja Kauppakoulun rakennus( 1891) on 

avaran puiston keskellä. Myös kruununmakasiini ja köyhäintalo sijaitsevat puisto-

vyöhykkeellä nykyisten Merikadun ja Mäkikadun välissä.  
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7. ASUKKAITA RANTAKATU 16 C:SSA 

 

7.1 1800- luvulla  

 

Odenvallin vuoden 1826 asemakaavaan liittyneestä asukasluettelosta on näh-

tävissä Rantakatu 16 c: n asukkaana tuolle ajankohdalle perämies Olof Kara-

kainen. ( A. Söderhjelm,  Raahen kaupunki 1649-1899 , kartta 1826 asukas-

luettelo) 

 

Seuraava merkintä kyseisen kiinteistön asukkaista on vuosien 1832-34 kirkon-

kirjoista.  Henkikirjoissa on merkinnät henkilöistä Pakaslahti, Granlund ja Henrik 

Petri, jotka ovat asuneet kyseisellä tontilla olevassa talossa. 

 

Kiinteistön omistajaksi on merkitty vuodelle 1844 luotsi Magnus Lindgren. Hänen 

vaimonsa Christina eleli talossa leskenä vuosia miehensä jälkeen ja osti tontin 

muilta omistajilta heidän osuuksiaan. Hän myi talonsa pojalleen, merimies Anders 

Lindgrenille,  vuonna 1865 ja jatkoi asumista talossa ilmeisesti ainakin vuoteen 

1874. ( Kauppakirjoja, kirkonkirjat 1865-74)) 

 

Anders Lindgren oli ensimmäisessä avioliitossa Maria Gustavan kanssa ja sai 

kaksi tytärtä Alma Marian ( syntyi 1869) ja Jenny Katarinan (1871). Ensimmäinen 

vaimo kuoli vuonna 1878 (perunkirja vuodelta 1878), ja A. Lindgren  avioitui myö-

hemmin neiti Augustan kanssa.  Tästä avioliitosta syntyi myös tytär, Aino (1881). 

Anders Lindgren kuoli vuonna 1892.  ( Sakari Mattilan hallussa olevia kauppa-

kirjoja)  
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 Vuosina 1865-74 ovat lisäksi merimies Michel Nilsson ja hänen vaimonsa Stina 

o.s. Östby kuten myös räätäli Sundbergin perhe ovat asuneet tuota tonttia. 

(Raahen kirkon henkikirjat 1832-38, 1865-74) 

 

 

7.2 1900-luvulla  

 

Luotsinleski Augusta Lindgren lunasti tytärpuoltensa osuudet talosta vuonna 

1893. Vuonna 1904 hän myi talonsa luotsi Samuli Tauvolalle (1845), joka yhdessä 

vaimonsa Liisan (1850) ja lastensa Hilja Elisabethin (1882), Eeva Kaisan (1884) ja 

Väinö Mikaelin (1886) kanssa muutti Siikajoelta talon uudeksi asukkaaksi. Per-

heen vanhin tytär Maria (1881) meni talon ostovuonna naimisiin Oskar Pelkosen 

kanssa ja muutti Raaheen vasta 1907.( Kirkonkirjatietoja) 

 

Tauvolan perheen aikana taloa laajennettin vuonna 1912. ( Oulun lääninhal-

lituksen hyväksymä lisärakennuspiirustus) Perheen äiti kuoli kaksi vuotta laajen-

nuksen jälkeen. (Kirkonkirjatietoja) 

 

Isokraaselin luotsipaikalla toiminut vanhempi luotsi Samuli Tauvola kuoli vuonna 

1938 iäkkäänä ja vanhuuden vaivojen rasittamana. ( Lääkärinlausunto, kirkonkirja-

tietoja) Taloa jäivät asumaan sisarukset Hilja, Eeva, jotka olivat naimattomia, sekä 

Väinö perheineen.  Väinö Tauvolan ensimmäisestä avioliitosta opettaja Martta 

Lehtomaan (1889-1947) syntyivät lapset Kerttu Maija-Liisa (1921) ja Pekka Sakari 

(1923). Toinen avioliitto Sylvi Vierimaan kanssa oli lapseton.(Kirkonkirjatietoja) 

Väinö Tauvola oli Raahen ensimmäisiä taksiautoilijoita, ja hänenkin nimensä oli 

vuoden 1926 Raahen Seudussa ilmestyneessä vuokra-autopalveluja tarjoavien 

mainoksessa. (RSH III s. 431) 
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Naimattomat tädit luovuttivat vuonna 1962 veljentyttärelleen Maija-Liisalle talon 

elinikäistä eläkettä vastaan.(Luovutuskirja) Maija-Liisa Tauvola oli koulutukseltaan 

opettaja ja avioitui viisikymppisenä Pauli Nissilän kanssa. Heidän avioliittonsa oli 

lapseton. (Kirkonkirjatietoja) 

 

Talon viimeisimmät omistajat ovat olleet vuodesta 1987 Aunus Seppo Sakari 

(1942) ja Sirkka-Liisa (1942-2004) Mattila.(Kauppakirja) 

 

 

8. RANTAKATU 16 C:N RAKENNUSHISTORIASTA  

 

Augusta Lindgrenin omistusaikana vuonna 1891 suoritettiin talossa palotarkastus, 

jonka tuloksena laadittiin tarkka luettelo ja kartta  tontilla sijaitsevista rakennuk-

sista. Palovakuutuksen arvo oli 3600 Suomen markkaa. 

 

Tontin koko on 4290 neliökyynärää. Pohjoissivu ja eteläsivu ovat 110 kyynärää ja 

itä-ja länsisivut 39 kyynärää pitkiä. (1 kyynärä = n. 59 cm)  

 

Kiinteistön Rantakatua vastaava eteläinen puoli ( rakennus numero 1) on vanhinta 

osaa ja määritetään olevan vuodelta 1835. Tähän rakennukseen  on rakennettu 

uusi sisäänläynti vuonna 1874. Pohjoiseen päätyyn on lisätty ainakin yksi  huone 

ja kellari vuonna 1889. Selvityksessä luetellaan huoneluvut sekä talon tulisijat 

mm. kolme kaakeliuunia. Yhtenäisen rakennuskokonaisuuden muodostava 

asuinkiinteistö oli maalattu öljyvärillä. 

 

Tontilla luetellaan olevan kolme ulkorakennusta, jotka kaikki sijoittuvat etelärajalle. 

Ulkorakennukset on rakennettu vuosina 1865-1885 ja ne on maalattu omatekoi-
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sella värillä. Sekä ulkorakennusten ja päärakennusten todetaan olevan hyvässä 

kunnossa. ( Palotarkastustutkimus 1891) 

 

Vuonna 1912 Samuli Tauvola suoritti talossaan lisärakentamisen, jonka seurauk-

sena talon pohjoispäätyyn lisättiin ainakin yksi iso huone. Lisäksi tontin perälle 

itärajalle rakennettiin ulkorakennus, jossa oli leveät ovet. Piirustuksista on näh-

tävissä, että sinne oli tarkoitus sijoittaa autoja. Väinö Tauvolan aikana rakennus oli 

taksiauton säilytyspaikka. (Lisärakennuspiirustus vuodelta 1912) 

 

Tauvolan perikunnan ja Maija-Liisa Tauvolan omistuksen aikana tapahtuivat 

rakennuksen sähköistäminen ja vesijohtoverkkoon liittäminen. Muutoin piha- ja 

rakennusmiljöö säilyivät pitkälti samannäköisenä aina vuoteen 1989, jolloin parin 

vuoden omistuksen jälkeen Sirkka ja Sakari Mattila suorittivat talossa perusteel-

lisen peruskorjauksen. Olemassaolevan suojelupäätöksen velvoittamana raken-

nuksen uudet lisäosat kävivät läpi museoviraston hyväksynnän. Rakennuksen 

julkisivu piti säilyttää entisellään. 
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Liite 1   Claes Claessonin Saloisten  kaupungin karttaluonnos 

vuodelta 1651 
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Liite 2   Perspektiivikartta vuodelta 1659 
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Liite 3 osa 1   J. Cajanuksen kartta vuodelta 1750 
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Liite 3 osa 2   J. Cajanuksen kartta vuodelta 1750 
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Liite 4 osa 1  Joseph Fontenin kartta vuodelta 1801 
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Liite 4 osa 2   Joseph Fontenin kartta vuodelta 1801 
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Liite 5   Gustav Odenvallin kartta vuodelta 1826 
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Liite 6   Arthur Tengvallin kartta vuodelta 1900 
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