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Ahilammin kumppanuuspöytä 
 
Aika 1.6.2022 klo 17.00-18.30 
Paikka kunnantalo kokoushuone Päivärinne ja etäyhteys (Microsoft Teams) 
Läsnä: Timo Martola, Tomi Viertokangas, Ari-Pekka Jaatinen, Ari Lehtinen, Eija Kettinen, 

Helena Hollming, Piia Tuokko, Leena Joutsenniemi, Petri Hakamäki, Petrus 
Kukkonen 

 
 Etäyhteydellä osallistui Antti Vau, Petrus Kukkonen (osan ajasta), Kirsti Sirén 
 
 Leena Joutsenniemi (puheenjohtaja) ja Tuuli Laaksonen (kokouksen sihteeri) 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Leena Joutsenniemi avasi kokouksen klo 17.03. Kokouksessa 
käydään läpi edelliskerralla valittujen toimenpiteiden edistämistä. Talousarviossa 
kumppanuuspöytätoiminnalle varattu summa tulee käyttää vuoden 2022 aikana. 
Jussi Pakari (Linnaseutu ry) saapuu kertomaan rahoitusmahdollisuuksista.  
 
 

2. Keskustelu valituista kehittämistoimista 
 

Helena Hollming kertoi ranta-alueen roskaisuudesta ja tiedusteli, olisiko kunnalta 
mahdollista saada lisää roskiksia alueelle (laiturin, kukkaistutusten ja opastekyltin 
kohdalle). Helena tiedusteli myös kukkaistutuksia alueelle. Leena lupasi selvittää 
asiaa. 
 
Ari Lehtinen kommentoi, että pitkospuureittiä ei ehkä olisi järkevää tehdä 
rannansuuntaisesti. Ari-Pekka Jaatinen kertoi tarkoittaneensa, että pitkospuiden 
lisäksi olisi levähdyspaikkoja. Pitkospuut palvelisivat myös alueella soutuveneitä 
säilyttäviä. Leena lupasi selvittää, onko kunnalla toimittaa lehtikuusta 
pitkospuukäyttöön. Keskusteltiin myös siitä, miten vedenpinnan korkeuden vaihtelu ja 
alueen vettyminen vaikuttaisi pitkospuiden käyttöön. Ari-Pekka Jaatinen mainitsi, että 
myös soutuveneille varattua aluetta tulisi hoitaa jos muitakin venepaikkoja kehitetään. 
Leena kommentoi, että hylätyille soutuveneille on tulossa laputus ja hylätyt 
soutuveneet toimitetaan kesän aikana pois. Kunta on myös siistimässä pajukkoa 
lintujen pesimäkauden jälkeen. 
 
Puheenjohtaja palautti keskustelun laavuun, joka oli kehittämistoimista ensimmäisenä 
listalla. Korianhirren vaihtoehdoista kannatettavin oli suurempi 17 neliömetrin 
kokoinen ja esteetön vaihtoehto, jossa tulipesä on keskellä. Käyttäjäkuntia ajatellen 
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keskustelussa nostettiin esiin laavun sijoittamispaikka ja koko, jotta se palvelisi 
useampia. Esimerkiksi koululaisryhmille tulisi olla tilaa myös laavun ympärillä. 
 
Puuhuollosta keskusteltaessa esiin nousi Oulussa käytössä oleva halkoautomaatti. 
Leena kertoi, että automaatista ei löydy myynnissä olevaa versiota ja ehdotti, että 
hyödynnettäisiin Johku-palvelua. Paja pystyisi rakentamaan puuliiterin, jonka lukon 
saisi avattua Johku-palveluun suoritetun maksun jälkeen. Petrus Kukkonen, ehdotti, 
että sovelluksessa rajattaisiin toiminta-aikaa, jolloin esimerkiksi klo 22 jälkeen lukko ei 
aukeaisi. Ari-Pekka Jaatinen kommentoi, että jos liiterin koko ovi aukeaa, on 
mahdollista, että kerralla viedään kaikki puut. Antti Vau mainitsi, että liiteri on 
kokonaiskustannuksiltaan edullinen ja mikäli liiterin koko ei ole suuri, riskikin on pieni. 
 
Laavun paikasta keskusteltaessa Piia Tuokko kommentoi, että ranta-alueen 
keskivaiheille on ajateltu mahdollista huoltorakennusta ja rannan lähelle sijoittuu 
polttoainesäiliöt sekä jakeluautomaatti. Satama-alueen läntisimpään osaan on 
puolestaan varattu tällä hetkellä kaavaluonnoksessa hieman laajempaa 
rakentamisaluetta esim. paviljonki- tai ravintolatilalle yrittäjävetoisesti. Eläinten 
uittopaikka jää kuitenkin paikoilleen. 
 
Esitettiin vielä mahdollisuus sijoittaa laavu venelaitureiden takana olevalle 
nurmialueelle. Nurmialue tai uimarannan läheinen paikka lienevät sellaiset 
vaihtoehdot, jotta laavun hoito polttopuineen ja valvonta onnistuvat parhaiten. 
 

3. Keskustelua huoltorakennuksen rahoituksesta 
 
Jussi Pakari Linnaseutu ry:stä esitteli rahoitusmahdollisuuksia. Kunnan maalle 
rakennettavan rakennuksen alla olevan maan arvo tulisi todentaa hakemusta varten. 
rahoitettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen, eli huoltorakennuksen tulisi olla 
yhteisöllisessä käytössä. Tapauskohtaisesti voidaan arvioida, voiko osa 
rakennuksesta olla lukittuna ainoastaan venekerhon käyttöön. Yhteistilan osuutta 
voitaisiin mahdollisesti tukea myös prosentuaalisesti. Rahoitusta haetaan 
kustannusarvion perusteella. Maksuja voi hakea useassa erässä toteutuneiden 
kustannusten mukaan. Piia Tuokko kysyi, voiko omarahoitusosuutta korvata 
talkootöillä. Jussi pakari vastasi, että voidaan vaikka koko omarahoitusosuuden 
osalta. Tältä vuodelta myönnettävän tuen kausi on päättynyt, ensi vuoden 
sääntömuutoksista ei ole vielä tarkkaa tietoa. 

 
4. Sovitut toimenpiteet 

 
Sovittiin, että laavun hankkimista edistetään. Selvitetään halkoautomaatin 
saatavuutta. Mikäli automaattia ei ole saatavilla, edistetään oman puuvajan 
hankkimista. Näiden jälkeen pohditaan pitkospuuasiaa. Syksyllä jatketaan 
visiotyöpajan merkeissä. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.  
 

5. Seuraava kokous 
 
Visiotyöpajan ajankohdaksi sovittiin alustavasti elokuun loppu. 
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6. Kokouksen jälkeen selvinneitä asioita: 
 

• Roska-astioita tilataan lisää 
• Laavusta on julkaistu tarjouspyyntö 
• Kunnalla ei ole olemassa lehtikuusta (pitkoksia varten) 
• Valmista halkoautomaattiratkaisua ei ole vielä myynnissä 
• Pajan työjonoon laitettu liiterin rakentaminen 
• Johkun järjestelmässä käyttöaika on mahdollista rajata ja koodi vaihtuu joka 

ostotapahtumaan 
• pitkospuiden suunnittelu tarkentuu kun laavun kaikki kustannukset selvillä 
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