
  Muistio 1 (2) 
   
  

4.5.2022 
  

 

Janakkalan kunta  
Kunnanvirasto Puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 
Juttilantie 1  kirjaamo@janakkala.fi 
14200 Turenki www.janakkala.fi  

 
 
 
 
 

 
Ahilammin kumppanuuspöytä 
 
Aika 28.4.2022 klo 17.00 - 18.30 
Paikka Ahilammin veneranta ja Turengin Wanha asema 
Läsnä: Piia Tuokko, Eija Kettinen, Ari Lehtinen, Antti Vau, Esko Ojanperä, Petrus Kukkonen, 

Tomi Viertokangas, Kirsti Sirén 
 
 Leena Joutsenniemi (puheenjohtaja) ja Tuuli Laaksonen (kokouksen sihteeri) 

 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Tapaaminen aloitettiin kokoontumalla Ahilammin venerannassa. Esko Ojanperä 
kertoi venerannassa tehdyistä uudistuksista. Piia Tuokko kertoi vireillä olevasta 
asemakaavan muutoksesta maastokierroksella. 
 
Maastokierroksen jälkeen siirryttiin Turengin Wanhalle asemalle. Puheenjohtaja 
Leena Joutsenniemi avasi kokouksen klo 17.30 ja kertoi kumppanuuspöydän ideasta 
ja tapaamisen etenemisestä ja tavoitteista.  
 

2. Kokouksen tavoite ja kumppanuuspöydän idea 
 

Ensimmäisen kokouksen tavoitteena on ideoida vapaasti toiveita Ahilammin alueen 
kehittämiselle. Puheenjohtaja kertoi, että Ahilammin kumppanuuspöytätoiminnalla on 
käytettävissä 15 000 euroa kehittämistoimille.  
 
 

3. Keskustelua kaavoitustilanteesta ja alueesta 
 
Piia Tuokko kertoi, että Ahilammin asemakaavan luonnos on parhaillaan nähtävillä. 
Lausuntoja odotellaan ja kaavaan tehtävän muutokset ovat vielä auki. Kaavoitus ja 
kumppanuuspöytä ovat omat prosessinsa, mutta kumppanuuspöydän tuloksista 
voidaan saada apuja kaavoitukseen. 
 
Esko Ojanperä mainitsi, että isosorsimo on haittana. Kurtturuusua on alueella 
vieläkin. Piia Tuokko mainitsi, että vieraslajeista myös mm. jättipalsamia löytyy 
alueelta. 
 
Ojanperä mainitsi myös, että mikäli alueelle rakennetaan ja infra ja kunnallistekniikka 
saadaan lähemmäksi, myös mahdollisen huoltorakennuksen rakennuskustannukset 
pienenevät. Tie venerantaan on kuoppainen ja pohdittiin tien ylläpitokysymyksiä. 
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4. Keskustelua kehittämisideoista 

 
Esko Ojanperä kertoi, että rantaan on todennäköisesti tulossa tankkauspiste. Myös 
palvelurakennuksen rakentamisesta venerantaan on jo aiemmin käyty keskustelua 
kunnan kanssa. Koronatilanne on hidastanut suunnitelmia. Rakennukselle on laadittu 
alustavat suunnitelmat, jotka ovat mahdollisesti saatavilla Eero Simolalta.  
 
Palvelurakennuksen yhteyteen on kaavailtu kioskia. Ranta on kesällä täynnä ihmisiä. 
Kioski työllistäisi kesätyöntekijän ja lisäisi viihtyvyyttä ranta-alueella, houkuttelisi 
veneilijöitä ja elävöittäisi aluetta. Satamalla on ympärivuorokautinen valvonta kesä-
elokuussa. Venekerholla ei ole intoa kioskin ylläpitoon. Leena Joutsenniemi mainitsi 
OP:n kesätyöavun vaihtoehdoksi kioskityöntekijän palkkaamiseen. Kirsti Sirén 
mainitsi, että kahvilan / kioskin toteuttaminen samana kokonaisuutena aseman 
ravintolan kanssa voisi ehkä olla mahdollista pienellä valikoimalla.  
 
Petrus Kukkonen toi esiin, että alueen kehittämisessä pitäisi huomioida laajemmin 
väestön tarpeet, jotta alue palvelisi mahdollisimman montaa asukasta. Lisäksi 
kahvilan toteuttamista konttikahvilana olisi hyvä miettiä. Konttikahvila on 
toiminnanharjoittajan näkökulmasta pieni riski. 
 
Piia Tuokko kertoi, että uimarannan taakse on varattu rakennusalaa, johon 
keskusteluissa ehdotettiin mm. beach-kenttää ja kotaa. 
 
Kehitysideoista keskusteltaessa esiin nousi lisäksi mm. asuntoautoparkki, opastus ja 
kyltitys, terassin rakentaminen sekä SUP-lautojen tai kanoottien vuokraustoiminta. 
 

5. Sovitut toimenpiteet 
 
Sovittiin, että Leena Joutsenniemi kokoaa osallistujien kirjoittamat kehittämisideat 
Padlet-alustalle. Seuraavassa tapaamisessa ideoista valitaan realistisimmat ja 
toteuttamiskelpoisimmat, pohditaan mitä ideoita edistetään ja mitä edistäminen 
edellyttäisi. 
 
Sovittiin, että seuraavan kokouksen ajankohdasta äänestetään Doodle-kyselyn 
avulla. 
 

6. Seuraava kokous 
 
Doodle-kyselyn perusteella seuraavan kokouksen ajankohdaksi valikoitui 11.5. klo 
18-20. Kokouspaikkana on kunnantalo. 
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