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ESITYKSEN SISÄLTÖ 

• Hankkeen tavoite 

• Hankkeen valmistelun eteneminen 

• Lähtötiedot rakennussuunnitelmaa varten  

• Käyttäjäkokemukset ja käyttäjien tarpeet 

• Mitä tehdään ja esimerkkejä   

• Yhteenveto  
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PERUSPARANNUSHANKE 

Tarkoittaa yhdistyksen alueen 

•Kesävesijohdon 

•Katujen  

•Katuvalaistuksen 

•Sähköverkon  

Uusimista  ja 

 Saneeraamista  
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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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HANKKEEN TAVOITE 
 

• Tavoitteena vastata vuokrasopimuksen ehtoihin, 

lainsäädännön ja pelastusviranomaisten 

vaatimuksiin.  

• Isäntä on käynyt läpi aluetta pelastusviranomaisen 

kanssa lokakuussa  2014. 
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1. Yhdistys laatii pitkä aikavälin kunnossapitosuunnitelman (PTS) 

2. Yhdistys tilaa asiantuntijoilta rakennussuunnitelmat, sisältää 

kustannusarvion. 

3. Rakennussuunnitelmien perusteella yhdistys laatii rahoitussuunnitelman  

4. Rahoitussuunnitelma  esitellään yhdistykselle yleiskokouksessa, kokous 

päättää lähdetäänkö hankkeeseen ja millä aikataululla.  

5. Suunnitelmat hyväksytetään Tampereen kaupungilla. 

6. Yhdistys  kilpailuttaa urakan ja valvojat ->  työt voi alkaa.  

HANKKEEN VALMISTELUN ETENEMISEHDOTUS 
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LÄHTÖTIEDOT RAKENNUSSUUNNITELMAA 

VARTEN  

Rakennussuunnitelman lähtötiedot : 

•Olemassa olevat verkostot ja kuvaukset 

nykytilanteesta 

•Käyttäjien kokemukset ja tarpeet   

•Mitä yhdistys haluaa tulevaisuudessa infraltaan? 
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MITÄ TULLAAN TEKEMÄÄN TÄNÄÄN 

• Kerätään käyttäjäkokemuksia 

- Vesijohtoverkosta ja veden käytöstä alueella 

- Puistokäytävien ja liikenteen ongelmat alueella 

- Katuvalaistuksen tarpeet ja ongelmat 

- Mökkien sähköverkon tarpeet ja ongelmat alueella  
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VESIJOHTOVERKOSTO JA VEDEN KÄYTTÖ 

ALUEELLA - TARPEET, ONGELMAT JA 

RATKAISUEHDOTUKSET 

10 

Mitä ongelmia sinulla on  

ollut vesijohdon kanssa?  

 

Kerääntyykö johonkin tiettyyn  

kohtaan lammikoita sateella, tai onko 

sateella muita ongelmia?  
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PUISTOKÄYTÄVIEN  JA ALUEEN LIIKENTEEN 

TARPEET, ONGELMAT JA 

RATKAISUEHDOTUKSET 
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Miten alueella tapahtuvaa 

ajoneuvoliikennettä voisi 

mielestäsi kehittää?  
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KATUVALAISTUKSEN TARPEET, ONGELMAT 

JA RATKAISUEHDOTUKSET 
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Onko alueella esimerkiksi 

tiettyjä pimeitä kohtia,  

johon syksyllä kaipaisit 

lisävalaistusta?  
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YHTEENVETO  

•Keskustelutilaisuudesta tehdään yhteenveto ja 

sitä käytetään hankkeen suunnittelussa  

•Esitettyihin kysymyksiin mietitään vastauksia 

•Yhteenveto ja vastaukset toimitetaan jäsenille  
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TERVETULOA 

Yhdistyksen hallitus ja perusparannustoimikunta jatkaa 

hankkeen valmistelua –  tervetuloa mukaan! 

Voit asettua ehdolle hallitukseen tai osallistua pelkästään 

perusparannushankkeen toimikuntaan.  

SUNNUNTAINA 26.10.2014  YHDISTYKSEN 

SYYSKOKOUS 

PIRTILLÄ KELLO 14:00  

Yhteystiedot: jaana.suittio@pp.inet.fi 

 


