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UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY  PÖYTÄKIRJA 2/20 
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF 

 

Hallitus 
 
Aika:  Torstai 25.6.2020 klo. 17.00 – 18.06 
 
Paikka:  Videoneuvottelukokous Microsoft Teams -ympäristössä 
 
Läsnä:  Jari Ahokas   puheenjohtaja 

Irja Nieminen  1. varapuheenjohtaja 
Lassi Koikkalainen  2. varapuheenjohtaja 
Jaakko Kallio  jäsen 
Seppo Kallunki  jäsen 
Kari Kohonen  jäsen 
Werner Orre  jäsen 
Katja Pekkola  jäsen 
Riika Raunisalo  jäsen 
Risto Salmia  jäsen 
Anne Sokka-Tuomala  jäsen 
Kari Vierinen  jäsen 
Olli Viding   varajäsen 
 
Valtuuskunnan puheenjohtajisto: 

  Leo Stranius 
  Elina Valkama   
 

Toimiston edustajat 
  Tapio Lepikkö  Toiminnanjohtaja 
  Mikael Avellan Maastomestari 
  Silva Sallamaa Erikoissuunnittelija 
  Juuso Hämäläinen Erikoissuunnittelija 
  Sini Veuro  Suunnittelija 
    

13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Todettiin. 
  

 
14 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Kallunki ja Kari Kohonen. 
 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kari Kohonen ja Werner Orre. 
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15 § OSALLISTUMINEN LIFE DRY INNOSAN -HANKKEESEEN   
 

Luonnon virkistyskäytön suosion lisääntyminen aiheuttaa käyttöpaineita 
virkistys- ja suojelualueiden infrastruktuurille ja palveluiden kapasiteetille, 
mukaan lukien kuivakäymälät. Toimintaympäristön erityispiirteet, kuten pitkät 
huoltoetäisyydet, vaikeakulkuinen maasto sekä ilmastolliset tekijät asettavat 
haasteita sekä huollon että ympäristönsuojelun näkökulmasta. Lisäksi 
olemassa olevan lainsäädännön ja jätehuoltoon liittyvien ohjeiden huomiointi 
on virkistysalueilla usein käytännössä haasteellista. 
 
LIFE Dry InnoSan hanke on laaja hankekokonaisuus, jonka yhtenä 
päätavoitteena on parantaa käymäläjätteen käsittelymenetelmiä erilaisilla 
virkistysalueilla. Pidemmällä tähtäimellä hankkeessa kehitettäviä menetelmiä 
pyritään hyödyntämään myös virkistysalueita laajemmin, muillakin 
viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla. 
 
Hankkeen päähakija ja hallinnoija on Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). 
Muut hankepartnerit/osatoteuttajat ovat Metsähallitus, Pidä saaristo siistinä 
(PSS), Käymäläseura Huussi ja Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU). 
Lisäksi hankkeessa on mukana yrityskumppaneita, kuten Biolan Oy, Digi 
Toilet Systems Oy ja Sanitation360 Ab. Uuvi osallistuisi hankkeeseen 
hankepartnerina/osatoteuttajana. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 
1.9.2021−31.12.2024. 
 
LIFE Dry InnoSan -hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa. 
Uuvin hankeosuuden osalta arvioidut kokonaiskustannukset ovat 109 037 
euroa. Kustannukset sisältävät palkkakustannuksia, infrastruktuuri-
kustannuksia uuden käymäläinfran rakentamisesta ja vanhojen rakenteiden 
muokkaamisesta sekä käymälätekniikoiden toiminnan ja käyttömäärien 
seurannasta aiheutuvia kustannuksia.  
 
Hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n LIFE-ohjelman alaohjelmasta LIFE-
Environment, jossa sen painopiste on LIFE Environment and Resource 
Efficiency. Hanketuen osuus olisi 55 % hyväksyttävistä kustannuksista ja 45 % 
kustannuksista olisi Uuvin omarahoitusta. Hankehaku on kaksivaiheinen. 
Ensimmäinen hakuvaihe päättyy 14.7.2020, ja siinä esitellään hankeidea ja -
verkosto sekä yleistasoiset toimenpidesuunnitelmat, aikataulut ja 
kustannusarvio. Jatkoon päässeiden hankkeiden hakijat jättävät 
yksityiskohtaisemman hankehakemuksen 2/2021 mennessä. 
 
LIFE Dry InnoSan -hankkeen hankekuvaus on liitteenä 1/§15 ja 
yksityiskohtaisempi englanninkielinen hankesuunnitelma on liitteenä 2/§15.  
 
=== 
Erikoissuunnittelija Silva Sallamaa esitteli hankkeen taustaa, tavoitteita ja 
toimenpiteitä. Hanketta ja siinä mukana olemista pidettiin kannatettavana. 

   
Ehdotus: Hallitus päättää, että Uudenmaan virkistysalueyhdistys osallistuu 

hankepartnerina/osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulun 
hakemaan LIFE Dry InnoSan -hankkeeseen.  
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Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Valmistelija: erikoissuunnittelija Silva Sallamaa 

  
 

16 § PELTOJEN VUOKRAAMINEN / KOPPARNÄS  
 

Kopparnäsin alueen pelloista osa on vuokrattuna maanviljelijälle. Tällä 
hetkellä voimassa oleva peltojen vuokrasopimus päättyi 30.4.2020.  
 
Peltojen vuokraaminen on yhdistyksen intressissä maisemanhoidollisista 
syistä. Kopparnäs-Störsvik –alueen suunnittelutilanne mahdollistaa peltojen 
vuokraamisen tällä hetkellä pariksi vuodeksi, kunnes alueen yksityiskohtainen 
maankäyttö suunnitellaan. Lyhytaikaisen vuokrasopimuksen vuoksi peltojen 
vuokraaminen tulee käytännössä kyseeseen vain nykyiselle vuokramiehelle. 
 
Nykyinen vuokrasopimus on liitteenä 3/§16. 
 
Ehdotus: Hallitus päättää, että Kopparnäsissä vuokrattuna olleet pellot 

vuokrataan uudella kahden vuoden mittaisella vuokrasopimuksella 
nykyiselle vuokramiehelle, ja valtuuttaa toiminnanjohtajan 
valmistelemaan ja solmimaan vuokrasopimuksen. 

 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö 

 
 
17 § ILMOITUSASIAT 
  
 Johan Aallon ja Kari Aallon kirje 
 Toiminnanjohtaja esitteli yhdistyksen toimintaperiaatteita ja sääntöjä koskien 

tulentekoa maastossa. Keskusteltiin mahdollisista keinoista lisätä 
tuliturvallisuutta ja tulenteon valvontaa yhdistyksen alueilla. Merkittiin tiedoksi 
Aallon & Aallon kirje sekä toimiston valmistelema vastaus kirjeeseen. 

 
 
18 § MUUT ASIAT 
 
 Ei ollut. 
 
 
19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06. 
 
 
 
 _______________________ _________________________ 
 Jari Ahokas   Tapio Lepikkö 
 Hallituksen puheenjohtaja Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 
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Pöytäkirjan tarkastus: 
 
 ____/____ 2020  ____/____ 2020 
 
 

_______________________ _________________________  
 Kari Kohonen  Werner Orre 
 
 
 


