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Ahilammin kumppanuuspöytä 
 
Aika 11.5.2022 klo 18.00-19.45 
Paikka kunnantalo kokoushuone Päivärinne ja etäyhteys (Microsoft Teams) 
Läsnä: Antti Vau, Esko Ojanperä, Kirsti Sirén, Eija Kettinen, Ari Lehtinen, Ari-Pekka 

Jaatinen, Petrus Kukkonen, Erja Niemelä, Tomi Viertokangas, Timo Martola 
 
 Etäyhteydellä osallistui Paavo Löyttyniemi ja Tuuli Laaksonen 
 
 Leena Joutsenniemi (puheenjohtaja) ja Tuuli Laaksonen (kokouksen sihteeri) 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Leena Joutsenniemi avasi kokouksen klo 18.03. Kokous aloitettiin 
esittelykierroksella. Osallistujat kertoivat oman näkökulmansa alueeseen ja 
aiemmassa tapaamisessa esitettyihin kehitysideoihin. 
 
 

2. Osallistujien näkemyksiä alueesta ja ehdotetuista kehitysideoista 
 

Osallistujien mielestä aiemmassa tapaamisessa ehdotetut kehitysideat olivat hyviä ja 
käytännönläheisiä. Esko Ojanperä toivoi yhteistyön lisäämistä ja Kirsti Sirén toivoi 
tässä kokouksessa pohdittavan, mikä on taloudellisesti järkevää ja kuka vastaa 
valittuihin kehitystoimiin liittyvästä siisteyden ylläpidosta ja jatkotoiminnasta. Eija 
Kettinen kaipasi keskusteluun realismia. Ari Lehtinen toivoi, että alueella vireillä 
olevaa kaavaa käytäisiin tapaamisessa enemmän läpi. 
 
Ari-Pekka Jaatinen kertoi, että Turengin kalamiehet ovat omassa kokouksessaan 
käsitelleet Ahilammen alueeseen liittyviä asioita. Kokouksessa toivottiin 
pitkospuureittiä venesatamasta pohjoiseen päin. Reitille toivottiin pysähdyspaikkoja ja 
tarkoitus olisi houkutella myös nuoria kalastuksen pariin. Jaatinen oli samaa mieltä 
Ari lehtisen kanssa siitä, että kaavasta tulisi keskustella ja alueesta tulisi säilyttää 
laajemmin osia virkistysalueena. 
 
Petrus Kukkonen nosti esiin, että kumppanuuspöytä koostuu intressiryhmistä, mutta 
olisi tärkeää huomioida myös se ääni, joka ei tule pöydässä kuulluksi.  
 

 
Erja Niemelän yritys on tarjonnut Ahilammen alueella aiemmin melontaretkiä ja 
välinevuokrausta. Tällä hetkellä yritys hakee uutta toimintamuotoa. Kalustoa on vielä 
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olemassa ja voitaisiin laittaa vuokralle, mutta ei samalla tavalla kuin aiemmin, että 
kalustoa kuljetetaan vuokraajalle. 
 
 

3. Keskustelua kaavoitustilanteesta ja alueesta 
 
Piia Tuokko esitteli kaavaa. Luonnoksen nähtävillä olo on päättynyt 30.4. 
Mielipiteiden jättöaika on myös päättynyt, mutta kumppanuuspöydässä tulleita 
mielipiteitä voidaan vielä huomioida. Rantaan on osoitettu rakennusaloja matkailu- ja 
virkistystoimintatarkoitukseen. Voimassa oleva asemakaava on vanhentunut. Se ei 
vastaa alueen nykyistä käyttötarkoitusta, eikä sen mukaan alueella ole esimerkiksi 
venesatamaa.. Tien ja rannan välissä oleva alue on myös uudessa kaavassa 
virkistysaluetta. 
 
Keskusteltiin kaavassa ehdotetuista kelluvista tai vesialueelle paalutettavista 
rakenteista ja rakennuksista. Veden laskeminen voisi aiheuttaa ongelmia kyseisten 
rakennusten rakentamiselle ja hyödyntämiselle. Ari Lehtinen mainitsi, että luontoarvot 
tulee huomioida kaavaprosessissa. Keskusteltiin myös maaperän soveltuvuudesta 
rakentamiselle ja radan aiheuttamasta tärinävaikutuksesta. Petrus Kukkonen mainitsi, 
että alue on kylän virkistysaluetta ja mikäli asuminen tuodaan lähelle rantaa, muiden 
kuntalaisten mahdollisuus hyödyntää aluetta pienenee.  
 
Piia Tuokko kommentoi, että kehittämisideoissa tulee huomioida mm. rannan 
turvallisuusnäkökohdatkin ja että virkistystoimia ei sijoitettaisi ajotien molemmin 
puolin. 
 
Petrus Kukkonen ehdotti, että kumppanuuspöydässä pohdittaisiin, mikä on alueen 
visio ja mihin suuntaan kehitystä viedään. Ari Lehtinen kannatti ajatusta, ja 
kommentoi että kumppanuuspöytä voisi tuoda yhteisenä julkilausumana esiin sen, 
miten kaava-aluetta haluttaisiin kehitettävän. Lehtinen nosti esiin myös rakentamisen 
melu- ja tärinähaitat ja toivoisi, että aluetta ei kehitetä asuntorakentamiseen vaan 
kuntalaisia palvelevaan virkistyskäyttöön. Esimerkiksi siirtolapuutarha-alue aseman 
läheisyydessä palvelisi pääkaupunkiseudultakin tulevia. Viljelyspalstat eivät saaneet 
kannatusta, koska Turengissa on jo sellainen ja toinenkin kaavoitettu. 
 
Piia Tuokko nosti esiin, että kaava on kunnanhallituksessa päätetty laittaa vireille. Ari-
Pekka Jaatinen mainitsi, että venekerho on tehnyt hienoa ja määrätietoista työtä 
alueen siistimisessä ja lähivirkistysaluetoiminta on tavoitteellista. Rakentamisessa on 
kannatettavia näkökulmia, mutta esitetyt mittakaavat ja vesirakentaminen ei olisi 
kannatettavaa. Jaatinen lisäsi, että viimekädessä asian käsittelee valtuusto ja muiden 
kuntalaisten tulee saada kuulla mitä kumppanuuspöydässä on keskusteltu.  

 
4. Keskustelua kehittämisideoista 

 
Puheenjohtaja Leena Joutsenniemi kommentoi, että ajatus alueen vision 
täsmentämisestä on hyvä. Kehittämistyössä on ikään kuin kaksi tasoa, iso kuva sekä 
mitä voidaan tehdä nopealla aikataululla mm. kumppanuuspöydän rahoilla. 
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Viime kerran ideat on jaettu neljään eri kategoriaan kustannusten perusteella: rahaa 
vaativiin (mahdollisia kumppanuuspöydän puitteissa), isoihin investointeihin, 
tekemistä vaille valmiisiin, sekä muihin mahdollisiin sovittaviin toimiin.  (ERILLINEN 
LIITE) 
 
Keskusteltiin siitä, päätetäänkö kumppanuspöydän rahoilla toteutettavien ideoiden 
prioriteettijärjestyksestä kumppanuuspöydässä vai laajennetaanko kyselyä 
kuntalaisiin. Päädyttiin kartoittamaan pöydän jäsenten kanta jo aikataulusyistä, 
erillinen yleisö-wc sekä tulipaikka saivat eniten kannatusta. Kokouksen jälkeisessä 
selvitystyön myötä todettiin kuitenkin kunnan rannalle tuoman bajamajan riittävän 
tähän hätään, jolloin rahaa olisi jäämässä myös pitkospuihin. 

 
Esko Ojanperä kertoi, että venekerholla on valmius rakentaa kanoottilaituri hyvin 
maltillisilla kustannuksilla. Tämä sovittiin toteuttavaksi ensimmäisenä. 
 
Rahoitusta olisi mahdollista hakea isommalle, koko kuntaa hyödyttävälle hankkeelle 
(huoltorakennus), mutta se edellyttäisi hakemuksen tekemistä ja osaamista siihen, 
rahoituksen saaminen ottaa myös aikansa. Selvitetään, voisiko venekerho olla 
rahoituksen hakijana ja kunta auttaisi hakemuksen teon ja raportoinnin kanssa. 
 
Ari Lehtinen kannatti, että ryhmän kautta edistettäisiin konkreettisia kehittämistoimia, 
mutta olisi hyvä saada laajempi kysely siitä, mitä kuntalaiset haluavat alueen 
kehittämiseltä. Puheenjohtaja totesi, että kumppanuuspöydän idea on itsessään olla 
avointa toimintaa, johon kaikki olivat tervetulleita ja josta tiedotetaan kunnan sivuilla. 
Tämän hankealueen osallistamistavaksi on valittu avoin kumppanuuspöytä, jolloin 
kyselyä ei nähdä tarpeelliseksi. 

 
 

5. Sovitut toimenpiteet 
 
Sovittiin, että eniten ääniä saaneiden vaihtoehtojen edistämistä selvitetään. Laavun 
rakentamiseen pohditaan myös talkoomahdollisuuksia. Esimerkiksi Turengin 
kalamiehet ovat olleet aiemmin mukana Mallinkaisten järven laavujen 
rakentamisessa.  
 
Kunnalta selvitetään myös opasteisiin ja istutuksiin liittyviä asioita. 
 
Seuraavassa kokouksessa käydään läpi selvinneitä asioita ja mikäli näyttää, että 
rahaa jää käyttämättä, vaihtoehtoja voidaan käydä läpi uudelleen (esim. pitkospuut, 
istutukset). Seuraava tapaaminen pidetään touko-kesäkuun taitteessa ja tuolloin 
pyritään tekemään päätöksiä. Siihen asti vaihdetaan ryhmän kesken viestiä 
sähköpostitse. 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.  
 

6. Seuraava kokous 
 
Doodle-kyselyn perusteella seuraavan kokouksen ajankohdaksi valikoitui ke 1.6. klo 
17-18.30. Kokouspaikkana on kunnantalo, lisäksi etämahdollisuus. 
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