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Merinäkymän saaminen lentokentäntieltä Kempeleenlahdelle

Vihiluodon kyläyhdistys on jo useamman vuoden aikana siistinyt lentokentäntien varren risukoita, Kempeleen Osakaskunnan omistamalta alueelta.
Tämä risukon siistiytyminen on huomattu ja se on saanut paljon myönteistä julkisuuttakin.
Parin viime vuoden aikana olemme saaneet useita yhteydenottoja, joissa lähes kaikissa viesteissä sanotaan ”eikö sitä risukkoa voisi raivata niin, että lentokentäntieltä voisi nähdä merelle”.
Lisäksi aika monessa yhteydessä on tuotu myös esille se, että ”kyllä tullaan mukaan, jos sitä
merinäkymää aletaan raivaamaan”.
Tässä vähän taustaa aikoinaan olleesta merinäkymästä ja miksi siihen ei kukaan ole ryhtynyt tuumasta toimeen.
Noin 15-20 vuotta sitten tuolla alueella on toteutettu raivaus ja vielä reilu 10 vuotta sitten lentokentäntieltä näki merelle ja Oulun kaupunki silhuetin. Sittemmin Kempeleenlahden perukasta
tehtiin Natura-alue, mutta Naturaa tehdessä huomioitiin, että siihen voisi jättää alueen, jonka
voisi ajoittain raivata ja näin ollen säilyttää tuon näkymän lentokentäntieltä merelle! Vuosien
varrella lentokentäntien varren raivausta ja merinäkymän tekoa on otettu esille ja eri tahoilta
kysytty asiaa. Raivaus on aina kaatunut siihen, ettei se ole mahdollista, koska alue on luonnonsuojelualuetta ja Natura-aluetta. Asia on kuitenkin jäänyt sitten tarkemmin selvittämättä. Kun
sitä tutkimme, niin Natura-alueen raja menee n. 50-100 m etäisyydellä lentokentäntiestä ja lisäksi siinä on tuo kauemmas menevä kohta, joka on tarkoituksellisesti jätetty Naturan ulkopuolelle.
Viime talvena tulin luvanneeksi, että selvitän sen kohdan maanomistajat, josta merinäkymän voisi kohtuudella saada aikaan.
Selvitimme Kempeleen kunnan kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankan myötävaikutuksella
nuo maanomistukset. Tuolla alueella, mistä merinäkymän teko olisi kohtuudella toteutettavissa,
on kolme maanomistajaa (Tila 244-401-3-90, Kurtti ja Tila 244-401-13-60, Rantahaka sekä
Tila 244-401-13-64, Luontohaka). Katso kartta.
Otimme yhteyttä maanomistajiin ja kaikilla oli myönteinen suhtautuminen tätä asiaa kohtaan.
Kerroimme aikeestamme ja pyysimme lupaa näihin raivauksiin. Kurtti nimisen tilan omistajalla
on ollut itsellään jo aikomus raivata/siistiä omistamaansa aluetta ja hän aikoikin sen nyt toteuttaa. Rantahaka nimisen tilan omistajalta meillä on jo kirjallinen lupa alueen raivaamiselle ja
juuri tämä alue onkin voimakkaimmin kasvanutta ryteikköä ja sen merenpuolella on avoimempaa aluetta, josta tämä näkymä helpoiten saadaan toteutettua. Rantahaka tilan takana on Luontohaka niminen tila jonka omistaa Metsähallitus, jolta olemme myös pyytäneet lupaa. Myös Metsähallisuksessa henkilöt, joihin olemme olleet yhteydessä, suhtautuivat asiaan myönteisesti. He
joutuvat selvittämään tämän toimenpiteen vaatimaa byrokratiaa, koska se on osittain jo Naturaja luonnonsuojelualuetta. Natura-alueella laiduntaa kesäisin n. 40 mullikkaa, jotka ovat jo
omalta osaltaan hoitaneet tuon Luontohaka nimisen tilan ja koko Natura-alueen ”luonnonmukaista raivausta”. Niinpä sinne raivausluvan saaminen ei ole aivan välttämätöntä, joskin kyllä
edesauttaisi asiaa. Odotamme vielä Metsähallituksen lopullista kantaa.
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Nyt olisi siis mahdollista toteuttaa tuo monen tahon toivoma merinäkymä Lentokentäntieltä Kempeleen lahdelle, josta sitten näkyisi myös hienosti tuo kaupunki silhuetti!
Ryhtykäämme siis tuumasta ja toiveista toimeen!
Nykypäivänä usein ehdotetaan ja toivotaan ja joskus jopa vaaditaan kaikenlaisia parannustöitä,
mutta harvoin ollaan sitten valmiita jotain itse sen eteen tekemään.
Nyt haastamme tähän kaikki ne tahot, jotka ovat asian perään kyselleet ja toiveitaan esittäneet
sekä lupauksiakin talkoisiin tuloon antaneet. Näitä ovat Maratoonarit, Pyöräilijät, Urheiluseurat
ja Kunnallispoliitikot niin Kempeleestä kuin Oulunsalostakin sekä päivittäin työmatkaa lentokentäntietä kulkevat.
Vihiluodon kyläyhdistys ry järjestää talkoot ja tarjoaa talkooväelle nuotiomakkarat ja
mehua. Airport Hotel Oulu tuo talkooväelle kahvit.
Työvälineitä raivaussahoja ja moottorisahoja kannattaa ottaa mukaan, mutta niiden puute ei ole
este tulla talkoisiin mukaan, vaan me lähestymme niiden lainaamiseksi tai vuokraamiseksi
Kempeleen kuntaa ja yrityksiä.
Jotta viesti asiasta saadaan mahdollisimman laajasti, mahdollisten talkoolaisten tietoon
tarvitsemme siihen Sinunkin apua. Omalta osaltamme tiedotamme tästä sähköpostilla,
Facebookissa ja nettisivuillamme sekä yhteistyökumppaneidemme kautta.
Sopiva ajankohta tälle ”raivaus-savotalle” on tämän kevään hankikelit, mitäpä tätä asiaa sen
enempää pitkittämään. Ensimmäinen talkoopäivä voisi olla 14.4.2018 lauantai klo 10:0014:00.
Liitteenä:
- Kartta. Jossa punaisella tilojen rajat ja mustalla Naturan raja.
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