
NSPY RY 

1 

PERUSPARANNUSHANKKEEN 

ESITTELYTILAISUUS 9.6.2014 



NSPY RY 

2 

PERUSPARANNUSHANKE 

Tarkoittaa yhdistyksen alueen 

•Kesävesijohdon 

•Katujen  

•Katuvalaistuksen 

•Sähköverkon  

Uusimista  / Saneeraamista  
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ESITYKSEN SISÄLTÖ 

• Hankkeen tavoite 

• Hankkeen valmistelun eteneminen 

• Yhdistyksen päätöksenteko 

• Rahoitus ja vuokrasopimus 

• Mitä on jo tehty ja mitä tullaan tekemään 

• Muutokset viljelijälle 

• Jatkotoimenpiteet 

• Tiedotus perusparannus hankkeesta  

 

 



NSPY RY 

4 

 

 

 

 

 

ESITYKSEN SISÄLTÖ 

Tässä tilaisuudessa esitellään hanketta yleisellä tasolla.  

Esitys ei sisällä teknisiä selvityksiä: 

•Saneeraus tavoista 

•Vesiverkoston rakenteesta 

•Puistokäytävien rakenteesta 

•Sähköverkoston rakenteesta 
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PERUSPARANNUSHANKE 

• Yhdistyksen syyskokouksessa 2013 esiteltiin 

perusparannushankkeen esiselvitys.   

• Syyskokous päätti, että hallitus selvittää kevätkokoukselle 2014 

esitettyjen vaihtoehtojen ( vaihtoehdot  2 ja 5) erot, toteutustavat, 

tarkemmat työn vaatimat toimenpiteet ja niistä aiheutuvat  

kustannukset. Myös mahdollisia haettavia avustuksia ja työn 

edullisinta suoritusajankohtaa oli tarkoitus selvittää.  
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PERUSPARANNUSHANKE 

• Hallitus perusti selvitystä varten toimikunnan, johon nimettiin: Pirjo 

Hakama, Taavi Seppälä, Jaana Suittio ja Antti Virtanen. Kirjurina 

toimikunnan kokouksissa on toiminut Maria Ollikainen 

• Toimikunta on tehnyt töitä vuoden alusta ja päätyi siihen tulokseen, 

että hanketta tulee valmistella vielä lisää ennen vaihtoehtojen 

esittelyä.  
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HANKKEEN TAVOITE 
 

Hankkeen tavoitteena on ylläpitää olemassa olevaa palvelutasoa 

yhdistyksen jäsenille, eli  

•   juomavettä saadaan jatkossakin palstoille 

•   sähköt toimivat turvallisesti  

•   puistokäytävillä pääsee liikkumaan 
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HANKKEEN TAVOITE 
 

• Ylläpitää alueen arvoa. Alueen toiminnallinen kunto ja ulkonäkö 

vaikuttavat myös suoraan mökkien jälleenmyyntiarvoon.  

• Tavoitteena on vähentää yhdistyksen työmäärää liittyen infran 

huoltoon ja kunnossapitoon.  
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1. Yhdistys laatii pitkä aikavälin kunnossapitosuunnitelman (PTS) 

2. Yhdistys laatii/laadituttaa hankesuunnitelman ( insinöörityö?) jossa on 

esitetty eri vaihtoehtoja toteutuksista, sisältää kustannusarvion 

3. Hankesuunnitelman perusteella yhdistys laatii rahoitussuunnitelman  

4. Hankesuunnitelma esitellään yhdistykselle yleiskokouksessa, kokous päättää 

lähdetäänkö hankkeeseen ja mikä toteutusvaihtoehto valitaan 

5. Hankesuunnitelma hyväksytetään Tampereen kaupungilla 

6. Laaditaan/tilataan rakennussuunnitelmat joiden perusteella kilpailutetaan 

urakoitsijat  

 

HANKKEEN VALMISTELUN ETENEMINEN 
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YHDISTYKSEN  PÄÄTÖKSENTEKO 

• Yhdistys tekee päätökset yhdistyslain mukaisesti. 

• Jotta päätöksenteko on sujuvaa ja asiat etenee, on järkevää että 

asiaa käsitellään myös virallisten kokousten ulkopuolella. 

• Hankkeesta järjestetään keskustelutilaisuuksia, mutta 

keskustelutilaisuuksissa  ei voi tehdä mitään 

sitovia päätöksiä tällaisista asioista.  
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YHDISTYKSEN  PÄÄTÖKSENTEKO 

• Osallistuminen on kuitenkin suotavaa, jotta samoja asioita ei tarvitse 

käsitellä yhdistyksen yleiskokouksessa uudelleen perusteellisesti. 

• Vaikka yleiskokous voi päättää toteutetaanko hanketta vai ei, 

hallituksella on myös vastuu siitä että yhdistyksen omaisuus  pysyy 

kunnossa ja on turvallista käyttää. 

• Yleiskokous ei voi siksi kieltäytyä täysin kaikista korjauskuluista ja 

-hankkeista. 
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VUOKRASOPIMUS 

• Yhdistyksen alue on vuokralla Tampereen kaupungilta, ja 

vuokrasopimuksen ehtona on alueen kunnossapito 

kustannuksineen, eli kaupunki ei tule osallistumaan kustannuksiin. 

• Vuokrasopimus päättyy 31.12.2018. 

• Perusparannushankkeen toimikunta esittää, että neuvottelut 

vuokrasopimuksen jatkamisesta aloitettaisiin mahdollisimman pian.  
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RAHOITUS 

• Lainan saanti mahdollisuuksia on selvitetty pankista 

• Selvittelyä jatketaan  

• Yhdistys jatkaa oman rahoitusosuuden keräämistä  

• On esitetty tasamaksua/palsta, koska hyöty on kaikille samanlainen 

huolimatta palstan  koosta. Muut maksut määräytyvät kuten 

ennenkin/m2. 
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MITÄ ON JO TEHTY 

• PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelmaa laaditaan 

• Tarkkoja kustannusarvioita ei vielä ole 

• Hankkeen toteutusaikataulua laaditaan suunnitelmien edistyessä 

• Hanketta valmistellaan mahdollisimman pitkälle yhdistyksen 

jäsenien voimin. 

•  Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan kuitenkin 

asiantuntija osaamista.  

• Asiantuntijoiden palkkaamisesta päätetään hankkeen edistyessä 
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MITÄ TULLAAN TEKEMÄÄN NYT 

• Kerätään ja kartoitetaan lähtötietoja nykyisistä verkostoista. 

•  Yhdistys laatii pitkä aikavälin kunnossapitosuunnitelman (PTS) 

•  Yhdistys laatii/laadituttaa hankesuunnitelman , joka sisältää  

kustannusarvion. 
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ESIMERKKI MUUTOKSESTA VILJELIJÄLLE 

• Palstoille tulevien vesipostien vikojen korjaus siirtyy palstalaisille, 

koska yhdistyksellä ei ole resursseja ja työvoimaa kunnossapitoon.  

• Vesiposti on tämän jälkeen yhdistyksen vastuulla vain sulkuun 

saakka.  

• Sulku laitetaan kiinni, jos jommankumman vierekkäisen palstan 

oma hana vuotaa. Tällöin vesiä ei tarvitsisi katkaista koko alueelta. 
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LEHMUSTIEN JA LILJATIEN NOUSUHAARAN 

PERUSPARANNUS VUONNA 2013 

• Syksyllä 2013 tehtiin koeluonteinen 

perusparannus Lehmustielle, sekä 

nousuhaara Liljatielle.  

• Peruskorjaus tehtiin vesijohdon osalta 

vanhan suunnitelman mukaan 

• Hankkeesta saatiin tietoa maaperästä ja 

vinkkejä tulevaan. 
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KESKUSTELUTILAISUUS PERUSPARANNUS 

HANKKEESTA  

• Suunnitteluun ja ideointiin toivotaan mukaan yhdistyksen jäseniä, 

joten perusparannushankkeen toimikunta järjestää myöhemmin 

työpajatilaisuuden, jossa kaikki yhdistyksen jäsenet pääsevät 

vaikuttamaan hankkeeseen. 

• Tarkoituksena on selvittää viljelijöiden kokemuksia ja toiveita, joten 

osallistuminen ei edellytä erityisosaamista.   

• Jos haluat osallistua toimikuntaan, ilmoittaudu hallitukselle.  
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TIEDOTUS 

Kysymyksiä hankkeesta  voit lähettää Jaanalle sähköpostilla 

osoitteeseen jaana.suittio@pp.inet.fi tai pudottaa kysymyksen 

yhdistyksen postilaatikkoon.  

Kysymyksiin vastataan kootusti keskustelutilaisuuksissa ja yleisissä 

tiedotteissa. 

Luethan esittelymateriaalit ja tiedotteet ennen kysymyksiä niin 

vähennetään Jaanan hommia   
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TIEDOTUS 

Hankkeesta tiedotetaan yhdistyksen ilmoitustaululla ja nettisivuilla. 

Esittelyaineistosta tehdään kansio, joka on kaikkien luettavissa pirtillä. 

Aineisto löytyy sähköisesti projektipankista, projektipankkiin pääse 

tästä linkistä:  

https://extranet1.ramboll.fi/index.html 

Käyttäjätunnus: hankkeenesittely 

salasana: 123-aineisto 
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KIITOS JA MUKAVAA ALKAVAA 

VILJELYKAUTTA!  


