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HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014 
 
Aika:  15.3.2014 klo 17.00 
 
Paikka:  Puhelinkokous 

 
Osallistujat  Eero Laine, puheenjohtaja 

Ismo Uuskoski 
 Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri  
 Leo Karjalainen, jäsen 

Kari Kainua, jäsen 
Otto Moilanen, jäsen 

 
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi kokoukseen. 
 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Puhelinkokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi kaikkien varsinaisten jä-
senten ollessa yhteydessä. 
 
 

3. Pöytäkirjan tarkastus 
 
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Otto Moilanen. Aiemmin sovitun käytännön mu-
kaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 

 
4. Talvitöiden urakoitsijavalinta 

  
Todettiin, että talvitöitä oli suunniteltu viiteen kohteeseen: 

 ”Haisunsuonojan” putkipadon kunnostus 

 Läntisen putkipadon kunnostus 

 Kokkojärvenniityn kosteikon rakentaminen 

 Korteojan kosteikon rakentaminen 

 Kokko-ojan haaran alemman padon kunnostus 
 
Pehmeiköillä sijaitseviin kohteisiin on jäädytetty koneenkulku-uria. Tätä on vai-
keuttanut poikkeuksellisen lauha talvi. Pintaturve on saatu kuitenkin jäätymään 
noin 40 sentin paksuudelta, joskin lämpimät säät ovat jo osittain ohentaneet jää-
tyneen kerroksen paksuutta. Viikolle 12 ennustetun pakkasjakson odotetaan 
hieman helpottavan tilannetta. 
 
Vesisateista ja lumen sulamisesta aiheutunut tulva vaikeuttaa aiemmin tehtyjen 
rakenteiden kunnostusta. Sen vuoksi kaikkia suunniteltuja kohteita ei mahdolli-
sesti voida toteuttaa. 
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Konetyötarjoukset oli pyydetty kolmelta urakoitsijalta, joista kaksi oli antanut tar-
jouksen. Päätettiin valita urakoitsijaksi Maanrakennus J Päkkilä Oy. Pääasialli-
nen valintaperuste on ko. urakoitsijan monipuolinen kalusto ja kokemus peh-
meikkörakentamisesta. Laskutusperusteena käytetään tuntiveloitusta. Työt aloi-
tetaan 24. maaliskuuta. 
 
 

5. Kalamäen kosteikon rakentaminen 
 
Todettiin, että Suomen metsäkeskus oli antanut yhdistyksen hakemukseen ra-
hoituspäätöksen 10.3.2014. Rahoitus kattaa Kalamäen kosteikon suunnitelman 
täydentämisen ja kosteikon rakentamisen sekä aiemmin rakennettujen kohteiden 
kunnostuksen. Metsäkeskus maksaa rahoitustuen useammassa erässä jälkikä-
teen menotositteita vastaan. Työt on kilpailutettava. Hankkeen tulee olla valmiina 
31.12.2015 mennessä. 
 
Päätettiin, että yhdistys ryhtyy toteuttamaan Kalamäen kosteikkohankkeen. Ta-
voitteena on rakentaa pato kesällä 2014 ja kosteikkoalueen muotoilu talvikaudel-
la 2014 – 2015. Kosteikko otettaisiin käyttöön keväällä 2015. Koska padon ra-
kentamismateriaalit on kuljetettava alueelle maan jäätyneenä ollessa, pyydetään 
maa-ainestoimittajilta tarjoukset viipymättä. Patomateriaalit tilataan tarjousten 
perusteella ja varastoidaan alueelle. Itse padon rakentaminen valmistellaan erik-
seen myöhemmin. 
 
Vielä todettiin, että Oulun kaupunki on poistanut Kalamäen kosteikkoalueen 
puuston omistamaltaan alueelta. Kaupungin kanssa on sovittu, että yhdistys saa 
käyttöönsä kosteikkorakentamiseen tarvitsemansa puutavaran.  
 

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. 
 
 
 

Vakuudeksi 
 
 

Eero Laine   Birger Ylisaukko-oja 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua 
 
 
 

Otto Moilanen 
pöytäkirjantarkastaja 

 


