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Ahilammin kumppanuuspöytä 
 
Aika 6.9.2022 klo 17.00-19.00 
Paikka kunnantalo kokoushuone Hamppula 
Läsnä: Timo Martola, Tomi Viertokangas, Eija Kettinen, Helena Hollming, Leena 

Joutsenniemi, Esko Ojanperä, Petrus Kukkonen 
 
 

 
Ahilammin kumppanuspöytätyöskentelyn päätteeksi pidettiin Tuuli Tarukanteleen  
( Hallintoakatemia) vetämänä ns. visioworkshop.  
 
Ryhmätyötehtävässä 1 pohdittiin sitä, mikä on tulevaisuuden Ahilammi. 
 
Ahilammin alueen kehittämisvisioksi syntyi: 
 
"Veden voimaan perustuva niin viehättävä miljöö, että sinne tullaan sekä 
läheltä, että kaukaa viettämään aikaa, rauhoittumaan, ulkoilemaan ja 
kuntoilemaan." 
 
Vision saatteeksi kirjattiin huoli, jos alueen kaava edistyy suunnitellusti, asuminen 
tulee niin lähelle rantaa, että se on ristiriidassa matkailijoiden, veneilijöiden ja 
kuntalaisten käytön kanssa. On tärkeää, että löydetään tasapaino alueen toimintojen 
yhteensovittamisessa. 
 

 
Ryhmätyön taustatermistöä: 

• Rantapuisto  
• Luonto-alue, pesimäalusta 
• Kaikkien oleskelualue 
• Kuntalaisille, matkailijoille, kaikille 
• Karavaanialue 
• Päiväretkikohde 
• Lenkkeily-, kävely-, piknikalue. 

 
 
Ryhmätyötehtävässä 2 pohdittiin konkreettisia toimia, joita alue kaipaa 
vision toteutumiseen. 
 
Alueen yleisen siisteyden kehittäminen: 

• Lisää istutuksia ja kesäkukkia 
• Pusikon raivaustyöt - vetovoimaisempi ilme 
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• Isosorsimon yms. vieraslajien hävitys 
• ”Kirsikkapuisto” 
• Vanhan talvisäilytyspaikan muuttaminen puistoksi 
• Ruoppaus + pitkospuut Pyhämäki  
• Venesäilytysalueen siistiminen 

 
 
Lisää fasiliteetteja 

• Huoltorakennus / WC 
• Peli/leikkikenttä 
• Kiinteät pöydät, tuolit & roskikset 
• Polttoaineasema (tulossa) 

 
 
Muuta: 

• Liikenteen suunnittelu siten, että virhepysäköinti saadaan pois 
• Hidasteet, p-alueet 
• Asemakaavan kehittäminen 
• Alueen suunnittelukilpailu opiskelijoille 

 
 
Lisäksi tapaamisessa keskusteltiin mm. seuraavista aiheista 

• Väärinpysäköinnin aiheuttamat ongelmat - pysäköinninvalvonnan tarve, 
liikenneturvallisuus 

• Isosorsimon veneilijöille aiheuttamat ongelmat rantavedessä merkittäviä 
• Alueen turvallisuus ja valvonta 
• Onko pakko rakentaa? - Rantatonttien vähyys kunnassa, ovat vetovoimatekijä 
• Hyttysten vähentäminen - Alueen raivaus? 
• Pitkän aikavälin suunnitelmallisuus: alueen kehittäminen aina Turengin 

asemalle saakka 
 
Ahilammin kumppanuuspöydän työskentelyn tulokset ja tulevaisuuden toiveet 
kirjataan loppudokumenttiin ja tiedotteeseen, jotka julkaistaan netissä ja toimitetaan 
medialle, päättäjille (Janakkalan kunnanvaltuusto) sekä asianomaisille viranhaltijoille. 
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