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OSALLISUUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2020 
PÖYTÄKIRJA 
Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämisilta 6/2020 
 
To 06.04.2020 klo 17:30–20:00 
Paikka: Rantakylän virkistys- ja liikunta-alue (Monttutie 1, 91900 Liminka) sekä Liminganlahden 
luontokeskus (Rantakurvi 6, 91900 Liminka) 
 
TYÖRYHMÄN JÄSENET: 
Ansamaa Arja 
Haataja Heidi 
Inkeroinen Pasi 
Koskela Tapio 
Lipsonen Terho 
Nurkkala Olli 
Parkkinen Taina 
Pinnonen Margus 
Raitio Juuso 
Ruotsalainen Kristian, puheenjohtaja 
  
Pakaslahti Juho, kunnanhallituksen edustaja 
Laamanen Janne, vastaava viranhaltija ja pöytäkirjanpitäjä 
Vavuli-Kiviniemi Marja-Riitta, vastaava viranhaltija 
Kleemola Tuula, sihteeri 
 
 
1 §  KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen Rantakylän liikunta- ja virkistysalueella klo 17.30. 
 
 
2 §  KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Todettiin läsnäolijat ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan 
Pinnonen Margus ja Raitio Juuso.  

 
3§ ASIALISTA JALKAUTUMISEN YHTEYDESSÄ TARKASTELTAVILLE KOHTEILLE 
 Osallistujat jaettiin neljään ryhmään tarkastelemaan alueen toimintojen 

nykytilannetta. Ryhmiä pyydettiin ottamaan valokuvia jalkautumisen yhteydessä 
tehtyihin kommentteihin, kehitysehdotuksiin ja/tai havaintoihin liittyen. Kuvat 
jalkautumisen havainnoista on koostettuna pöytäkirjan liitteeseen. 
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1. Hiihtomaja / Monitoimitalo / Rantakylätalo (esim. Mihin rakennus tulisi sijoittaa? Mitä 
toimintoja siihen tulisi sijoittaa?) 

o Hiihtomajan / monitoimitalon / Rantakylätalon paikaksi ehdotettiin parkkipaikan 
vierustaa, nykyisen katsomon paikkaa montussa, nykyisen katsomon kohtaa 
ylhäällä Monttutiellä ja kioskirakennuksen sekä kuuluttajatornin välistä tilaa. 
Rakennuksen toimintoihin ehdotettiin sisällytettävän sosiaali- ja pesutilojen sekä 
kioskitilan lisäksi huoltotiloja, infotaulua, vesipistettä, hevosparkkia ja 
kiipeilyseinää. Rakennukseen sisällytettävien toimintojen pyörittämiseen 
ehdotettiin yrittäjävetoista ratkaisua. 

   

2. Kuntoportaat (esim. Mihin tulisi sijoittaa? Mitä uusia toimintoja portaiden yhteyteen voisi 
tehdä?) 

o Kuntoportaiden paikaksi ehdotettiin mäenlaskupaikan vasenta reunaa hiihtoladun 
vieressä. Portaiden sijoituspaikaksi ehdotettiin myös hyppyrimäen rinnettä. 
Kuntoportaiden yhteyteen mäen päälle ehdotettiin lisättävän myös penkki 
levähdys- ja maisemapaikaksi.  

 

3. Reitistöjen laajentaminen: Opasteet / Hiihto / Pyöräily / Ratsastus (esim. Mitkä asiat 
reitistöstä nousevat esille? Löydättekö havainnoista jonkin käytännön esimerkin?) 

o Opasteisiin ehdotettiin parannuksia monelta osin: reittien aloituspaikat tulisivat olla 
selkeästi esillä, värejä tulisi muuttaa selkeämmäksi ja opasteiden sijoituskorkeuteen 
tulisi myös kiinnittää huomiota. Myös tiettyä yhdenmukaisuutta toivottiin 
opasteisiin, jotta ne ymmärrettäisiin helposti alueen opasteisiin kuuluvaksi. Yhdeksi 
opasteisiin liittyväksi parannukseksi ehdotettiin valotaulua, jolla voisi kuvata alueen 
reittejä selkeästi. Virkistysalueen pohjalla ei ole juurikaan opasteita tällä hetkellä ja 
tähän toivottiin parannusta. 

o Reitistöjen suunnitelmapohjaksi esitettiin vuosituhannen alussa tehtyä 
suunnitelmaa, jota voisi päivittää vastaamaan nykytilannetta. Frisbeegolfradan 
sijainti ja päivitys nousi esille sijainnin ja kunnostamisen osalta – väylien sijoituksiin 
toivottiin ratkaisua, jotta riskiä joutua heittolinjalle ei syntyisi. Hevosuralle esitettiin 
myös toiveita alustan ja selkeämmän merkinnän osalta. Reitistöjen laajentamisesta 
käytiin keskustelua, ja niissä heräsi ehdotuksia koiraladun tuomiselle alueelle ja se, 
että kaikkia pohjia ei tehtäisi hiihtoladuiksi. 

 

4. Alueen käytettävyys / Turvallisuus (esim. Mitkä asiat käytettävyyteen tai turvallisuuteen 
liittyen nousee esille? Löydättekö havainnoista jonkin käytännön esimerkin?) 
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o Alueen turvalliseen saapumiseen olisi kiinnitettävä huomiota ja etenkin Ylipääntien 
turvattomuus nousi keskusteluissa esille. Parkkipaikka-alue vaatii kehittämistä, jotta 
autojen parkkeeraaminen saataisiin hallitummaksi, ja jotta huviajelu alueella olisi 
hankalampaa. Myös parkkialueen kameravalvonnan yhdessä ajosuuntien selkeän 
merkkaamisen kanssa katsottiin olevan mahdollisina ratkaisuina epäasialliselle 
parkkialueen käytölle. Autojen pysäköintiin liittyen Monttutielle pysäköinti 
aiheuttaa edelleen ongelma pysäköintikiellosta huolimatta. Pysäköintikieltoa voisi 
korostaa vielä lisäämällä tien varteen useamman kieltomerkin. 

o Kevyelle liikenteelle ehdotettiin parannuksia Lumijoentieltä tulevalla 
kevyenliikenteenväylän osalta, joka parantaisi myös alueen saavutettavuutta 
yhdessä Lumijoentieltä tapahtuvan selkeän opastuksen kanssa. Alueella on usein 
paljon polkupyöriä ja pyöräparkki autojen parkkipaikan läheisyydessä olisi tärkeä 
lisä alueelle.  

o Esteettömyyteen liittyvät parannukset nousivat esille ehdotuksissa: 
liikuntarajoitteisille pyöreät kaiteet veteenmenevälle luiskalle, kääntöpaikka 
pyörätuolille, päällystettyjen kävelyalueiden lisääminen toisivat parannusta alueen 
esteettömyyteen. Myös montulle vievän kulkutien alun jyrkkyys voi aiheuttaa 
haasteita osalle alueella liikkuville. 

o Muita turvallisuuteen liittyviä asioita nousi esille montussa oleva tulentekopaikka, 
joka kuivana aikana muodostaa paloturvallisuusriskin alueelle. Myös pelastustien 
toimivuus nousi esille yhdessä viranomaisyhteistyön kanssa.   

o Rakenteiden turvallisuuteen liittyvinä asioina illan aikana ryhmissä nousi esille 
katsomorakenteen heikohko kunto sekä ylätasanteiden pukukoppien 
lattiarakenteen pettäminen. Molemmissa rakenteissa on korjattavaa ja näihin tulisi 
kiinnittää huomioita. 

o Käytettävyyteen liittyvänä parannuksena ehdotettiin tapahtumailmoituksille omaa 
ratkaisua, jolloin muut alueen käyttäjät olisivat näistä tietoisia. Muutenkin alueen 
käyttäjien tiedottaminen opastein ja infotauluin esimerkiksi yhteisistä säännöistä 
nähtiin hyvänä käytettävyyttä lisäävänä asiana. 

 

5. Alueen uudet toiminnot ja katsaus tulevaisuuteen (esim. Mitä uutta ja vielä esille 
tulematonta haluaisitte alueelle saada tulevaisuudessa?) 

o Ehdotuksina uusille toiminnoille ehdotettiin liikuntapuistoaluetta päivitetyillä 
ulkokuntolaitteilla. Alueella voisi olla yrittäjävetoista seikkailupuistotoimintaa ja 
yleisestikin yritystoimintaa voisi olla alueella enemmän.  

o Myös hevoskuljetuksille selkeämpi parkkipaikka ja koirien uimapaikan uudelleen 
sijoitus nousi ehdotuksissa esille. Nykyisyydellään koirien uimapaikan sijaintia ei 
nähty parhaana mahdollisena, ja yhtenä vaihtoehtona esitettiin sitäkin, että se voisi 
sijaita muualla kuin virkistysalueella. 
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o Alueen toimintojen uusien toimintojen ehdotusten yhteydessä esitettiin, että 
huoltorakennuksen ja -rakenteiden tarpeet otteisiin huomioon, jotta alueen ylläpito 
tulee myös huomioiduksi.  

 

 

6. Rantakylän koululla vierailu ennen siirtymistä luontokeskukselle. Mitä nykyisistä 
toiminnoista tulisi siirtää virkistysalueelle? 

o Koulun alueelta ehdotettiin siirrettäväksi leikkivälineiden lisäksi monitoimi- ja 
jääkiekkokaukalo.  

 
 
8 §  SEURAAVA KOKOUS 

 Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmässä vaiheessa 
valtuustokokousten ajankohdan selvitessä. 
 

9 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.00. 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI 
 
__________________________________ __________________________________ 
Kristian Ruotsalainen   Janne Laamanen 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Margus Pinnonen   Juuso Raitio 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


