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Viite: Vihannin alueen asukaskysely kevät 2021 

2.Mitä haluat tietää Vihannin alueen liikunta-alueista?  
 

Kysymys:   

-Mikä suunnitelma on tukea talkootyönä tehtyä työtä? Sivulylien lähiliikunta-alueiden ylläpidossa. Mi-

ten valtavaa Kinttuolku verkostoa tuetaan ja hyödynnetään? Joko saadaan yhteys ja vastauksia viran-

haltijoilta yhteydenottoihin.? Sinkkihiihto on/oli yli valtunnan rajojen tunnettu ja tunnustettu Raahen 

mittakaavassa osllistujamäärältään suurehko tapahtuma. Miten sitä hyödynnetään Imagossa ja markki-

noinnissa ja yhteistyössä ko organisaation ( vapaaehtoisten) kanssa?  

 

Vastaus: 

Talkootyö otetaan vastaan kunnossapidon apuna ilman muuta, jos sitä on tarjolla. Vihannin Kinttupolut 

ovat Alpuan Kyläyhdistyksen ylläpitämä polkuverkosto, ja ei täten kaupungin ylläpitämiä. Markkinointi-

asioihin voi vastata kaupunkimarkkinointi.  

 

Kysymys: 

-Hoitaako kaupunki missä määrin ladut ja kaukalot? Onko sauvonmäen parannus edennyt?  

 

Vastaus:  

Kyläyhdistysten kanssa on tehty syksyllä 2020 viiden vuoden mittaiset sopimukset, joiden mukaan ky-

läyhdistykset hoitavat kaukaloiden jään kunnossa pidon sekä auraukset kaukaloon ja kulkureiteille. 

Muun kunnossapidon hoitaa Raahen kaupunki. 

 

Sauvonmäen ulkoilureittitoimitus on vireillä Maanmittauslaitoksessa. Ennen sen valmistumista reitille 

ei tehdä pohja- tai valaisukunnostuksia.  

Ladut Vihannin alueelle ajetaan kaupungin omana työnä omalla latukoneella.  

 

Kysymys: 

-Milloin perusparannetaan Sauvonmäen latupohja ja Valot?  

 

Vastaus: 

Sauvonmäen ulkoilureittitoimitus on vireillä Maanmittauslaitoksessa. Ennen sen valmistumista reitille 

ei tehdä pohja- tai valaisukunnostuksia.  

 

Kysymys: 

-Miksi Kirkkojärven ympäri kulkeva "tie", ei mene kirjastolle asti, ole kunnolla päällystetty/pohjia tehty 

eikä siinä ole valaisua? Ei voi olla liian kallista laittaa sitä kuntoon. Sen pitäisi mennä ympäri asti, Jatu-

lintarhalle / Uimarannalle mistä se lähteekin. Sekä sen pitäisi olla valaistu koko matkalta ja kunnon 

pohja, joko sepeli/kuorihake tai asfaltti, sekä auraus talvellakin. Siinä on kirkonkylällä asuville hyvä lii-

kuntareitti ympäri vuoden kun se laitetaan vain kuntoon. Miksi kirkkojärven jatkeena olevia romma-

koita ei ruopata/vesitetä kunnolla ja uloteta tuota kirkkojärven reittiä myös niiden ympäri?!  
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Vastaus: 

Ulkoilureittitoimituksessa käsittelyssä oleva reitti lähtee kirjastolta, mutta reitti ei ole suunnitteilla kul-

jettavaksi järven ympäri. Ennen toimituksen valmistumista, reiteille ei tehdä kunnostustöitä. Kirkkojär-

ven ympäri kulkevaan reittiin, asfaltointiin, ruoppauksiin yms. en ole oikea henkilö vastaamaan. 

 

kysymys 

-Liikunta-alueet kuuluisi hoitaa myös Vihannin alueella eikä palvelut saisi olla eriarvoiset Raahen kes-

kustan kanssa.  

 

Vastaus: 

 

Olemassa olevia liikuntapaikkoja hoidetaan talvisin em. mainitulla tavoilla laduille ja kaukaloihin. Uima-

rannat huolletaan aivan kuten muuallakin Raahessa. Urheilukentälle on tehty huomattavia korjauksia 

viime vuosina (maalaus, penkit, varastot, valaistus, valvonta yms.). Alpuanharjun hiihtomajalle uusi-

taan piha-alueen valaistus kesällä 2021 ja ulkoilureittien pohjia rakennetaan yli 4 km. Lisäksi Vihantiin 

rakentuu uusi liikuntasali koulun yhteyteen. Vihantiin on panostettu huomattavan paljon viime vuosina 

liikuntapaikkojen kunnossapitoon. Se että Vihanti olisi eriarvoisesti huonommassa asemassa muun 

kaupungin kanssa, ei pidä paikkaansa.  

 

Kysymys: 

-Miten alueita hyödynnetään ja tuetaan jatkossa.  

 

Vastaus: 

Alpuanharjun reitin rakentamiseen esitetään lisää rahaa vuodelle 2023 ja Sauvonmäelle myös sen jäl-

keen, kun ulkoilureittitoimitus on valmis. 

 

Vastaukset on antanut liikuntapaikkaesimies Aki Huhtala 


