
 

 

 

 

NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY 

PERUSPARANNUSHANKE SUUNNITTELU 

 

Koska lähettämäni kirje on herättänyt paljon keskustelua. Ajattelin hieman avata 

perusparannushankkeen taustoja, jota tuntuivat olevan monille epäselviä, osittain myös minulle 

koska hanke käynnistettiin jo ennen minun puheenjohtajaksi valintaani. 

 

Haluaisin heti alkuun muistuttaa, että eri tahot ja yksittäiset henkilöt, ovat vuosien varrella 

mahdollisimman edullisen toteuttamistavan ja kuitenkin tarpeitamme vastaavan ratkaisun 

löytämiseksi käyttäneet satoja, satoja ja satoja, jopa tuhansia työtunteja. 

 

Eli ihan hatusta ei summia ole vedetty ja asioita on punnittu moneen kertaan. 

 

Seuraavat tiedot olen kerännyt mahdollisimman tarkasti, eri lähteistä jotka olivat nyt saatavillani. 

Toivottavasti asian laajuus edes hieman avautuu. 

________________________________________________________________________________ 

2012 kerättiin perusparannusrahaa 50€/palsta 

 

Projekti ilmeisesti käynnistettiin jo vuonna 2011 koska taloudenhoitaja löysi alustavan laskelman 

kustannuksista alkuvuodesta 2012, jossa oli maininta mm. tele-putkituksesta joka nähdäkseni 

nykyään, kuuluu jo historiaan. Silti suunnitelmissa on vielä tuolta ajalta säilynyt esimerkiksi 

sähköverkon maakaapelointi ja teräksiset valaisinpylväät. 

 

Vesi ja tiet   1.140.000 eur 

Sähköt ja katuvalot    560.000 eur 

Yhteensä       1.7 milj.eur 

 

5.6.12 teetettiin alueen sähköverkon kuntokatselmus (FimTest Oy). 

Jossa mainittiin mm. 

 - sähköpylväiden pääosin olevan kunnossa ja itse sähköverkon olevan vielä 

 kohtalaisen hyvässä kunnossa 

 - sähköverkon uusimisen aikataulu, riippuu paljolti siitä milloin vesijohtoverkostoa 

 uusitaan. Erikseen niitä ei kannata tehdä. 

 - nykyinen sähköverkko menee vielä muutamia vuosia, mutta sen uusiminen tulee 

 eteen n. 5-10 vuoden kuluttua. 

 - uusiminen riippuu myös mahdollisesta kasvaneesta sähköntarpeesta 

 - sähköverkon uusimisen yhteydessä kannattaa uusia myös katuvalaistusverkko 

Sähköverkon parannuksella tavoiteltiin 

- parempaa sähköturvallisuutta 

- sähköverkon kuormittavuuden parantumista 

- esteettisyyttä kun sähköpylväät ja ilmajohdot poistuu 

- parempaa katuvalaistusta 

Yhteenvetona lopussa oli 

Sähköremontin toteutus edellyttää kunnon suunnitelmaa ja sähkötyöselitystä, jotta hanke voidaan 

kilpailuttaa ja saattaa päätökseen, mahdollisimman edullisesti. 

 



lokakuu 2012 

Päätettiin teettää vesiverkon kuntoarvio  (Raksystem Anticimeks) osana esiselvityshanketta 

 

Silti, vaikka arvio tulevista kustannuksista oli jo tuolloin tuota luokkaa, perittiin jäseniltä 

perusparannusrahaa vain tuo 50€ 

________________________________________________________________________________ 

2013 kerättiin perusparannusrahaa 50€/palsta 

 

Kevätkokoukselle tuotiin päätettäväksi esiselvityksen tulos (liite 1), josta mm. käy ilmi, että 

- Tampereen kaupunki on luovuttanut sähköverkon yhdistyksen hallintaan 1996. 

- kesävesijohtoverkoston runkoputket on uusittu muoviputkiksi vanhalla puolella 1972 ja 

uudella puolella 1982. 

- hallitus suorittaa kesällä 2013 nousun vaihdot koeluontoisesti Lehmustiellä sekä niillä 

muutamalla palstalla vanhalla puolella, jossa routa nostanut nousun ylös. Kokeen aikana 

voidaan teettää kuntotutkimus, joka on aistinvaraisesti tehtävää kuntoarviota tarkempi 

(koepalat, mahdollinen videokuvaus). 

- Pirtin pihapiirin hulevedet (sadevesi) johdetaan kaupungin viemäriverkostoon. Lisäksi on 

olemassa vanhalla ja uudella puolella sadevesijärjestelmä. (Paikoitellen ei kunnossa 2017) 

- Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä 

laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi lain mukaan 

myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta. 

Syyskokoukselle tuotiin esitys eri vaihtoehdoista perusparannushankkeen eteenpäinviemiseksi  

(liite 2)  

 -  Päätettiin, että kevätkokoukselle 2014 hallitus selvittää vaihtoehdoista 2 ja 5 niiden 

 erot, toteutustavat, tarkemmat työn vaatimat toimenpiteet ja niistä aiheutuvat 

 kustannukset. Tutkitaan myös mahdollisia haettavia avustuksia. Myös edullisin työn 

 suoritusajankohta selvitetään 

 

Perustettiin perusparannustoimikunta 

________________________________________________________________________________ 

2014 kerättiin perusparannusrahaa 100€/palsta 

 

10.3.14   perusparannushankkeesta julkaistiin tiedote ( liite 3) 

Kevätkokous  

 Todettiin, että jäsenistölle on jaettu kokouskutsun mukana tiedote 

 perusparannushankkeesta . Lisäkysymyksiä ei asian suhteen kokouksessa 

 esitetty.   

9.6.14  pidettiin perusparannushankkeen esittelytilaisuus (liite 8 ) 

24.7.14 Saatiin vapautus viemäriverkkoon liittymisestä 

5.10.14 pidettiin perusparannushankkeen keskustelutilaisuus viljelijöille  

 tilaisuuteen osallistui 35 viljelijää ! (liitteet 4-5) 

Syyskokous 

 Päätettiin, että perusparannuksen suunnittelutyö ja palstamittaukset aloitetaan vuonna 

 2015. 

 Päätettiin antaa hallitukselle oikeus lähteä neuvottelemaan vuokrasopimuksen 

 aikaistamisesta ja sen ehdoista. 

Todettin perusparannushankkeeseen kuuluvia teitä olevan alueella yli 3 km (liite 6) 

Mietittiin palstamittausten teettämistä ulkopuolisella. Saadut tarjoukset ilman alv 3500-19 000€ 

välillä. Kepitettiin tiet yhteisötyönä. 

Päätettiin lähettää tarjouspyyntö perusparannushankkeen teettämisestä  (liite 7) 



Tehtiin vesijohtojen vaihtoehtotarkasteluja (liite 9) ym. 

 

Annettiin toimeksianto taloudenhoitajalle selvittää lainansaantimahdollisuuksia 

 

maksuja, 

-€). Omaa 

pääomaa on jonkin verran mutta sen käyttäminen hankkeeseen vaatii vielä kassabudjetin 

laadintaa jotta nähdään millainen rahapuskuri yhdistyksellä tulee olla selviytyäkseen 

menoistaan 

oi 

kiinnittää 

 

 

  

Pankin rahoitusneuvoja todennut seuraavaa: 

 

la mahdollista 

- mitä se voisi olla, arvioidaan tapauskohtaisesti 

-aika olisi jotain yrityslaina-ajan (5 

vuotta) ja taloyhtiölaina-ajan (max 20 vuotta) väliltä 

kä valmius jäsenillä on lyhentää lainaa eli kuinka suurissa summissa, ei 

osattu 

antaa vastausta. Todettiin, että asiasta voidaan kyllä tehdä jäsenkysely 

 

 

 

2015 kerättiin perusparannusrahaa 100 € 

 

Tarkennettiin perusparannustoimikunnan tarkoitusta 

 

 - tekee hankkeeseen liittyviä selvityksiä ja esittelee ne hallitukselle päätöksenteon 

 perusteeksi 

 - valmistelee ehdotuksia hallitukselle, miten hankkeessa tulisi edetä (hallitus esittelee 

 yleiskokoukselle vaihtoehdot, joista jäsenistö valitsee) 

 - ylläpitää perusparannushankkeeseen liittyviä aineistoja ja varmistaa, että esitykset ja 

 selvitykset perustuvat kirjallisiin dokumentteihin 

 - tiedottaa jäsenille hankkeesta, tiedotuksessa otetaan huomioon esittelijävastuu. Tämä 

 koskee myös hallitusta, kun se esittelee hanketta jäsenistölle. 

 

Perusparannustoimikunnan kokoonpano 7 hlö, vetäjäksi pyydettiin Kaisa Juvaa, jolla vahvin 

ammatillinen kokemus vastaavista projekteista. 

 

Pohdittavaksi ja selvityksen alle mm. 

Vesijohtoverkosto 

Todettiin, että lähtötiedot on oltava käytettävissä ennen päätöksentekoa.   

A. Mitä toimenpiteitä tehdään verkostoa avatessa? 

B. Syntyykö verkostoa avatessa jotain kustannuksia? Mitä, mistä ja kuinka paljon? 

C. Kuinka monta henkilöä verkon avaamiseen tarvitaan? 

D. Käytetäänkö verkoston avaamiseen ulkopuolista firmaa? 



E. Kuinka monta putkirikkoa korjattiin viime vuonna? Entä edellisen 5 vuoden aikana? 

F. Kuinka monta hanaa korjattiin viime vuonna? Entä edellisen 5 vuoden aikana? 

G. Kuinka monta henkilöä korjaustoimenpiteitä teki? 

H. Käytetäänkö korjauksissa ulkopuolista apua? 

I. Käytetäänkö korjauksissa uusia osia, kustannukset? 

J. Mitä muita verkoston hoitoon liittyviä huoltotoimenpiteitä tehdään /pitäisi tehdä? 

K. Mitä toimenpiteitä tehdään verkostoa tyhjennettäessä? 

L. Syntyykö verkon sulkemisesta kustannuksia? 

M. Kuinka monta henkilöä tarvitaan verkoston sulkemiseen? 

N. Tarvitaanko ulkopuolista apua (esim. paineilmapuhallus)? 

 

Sähköverkostot 

A. Syntyykö sähköverkkojen ylläpidosta jotain muita kustannuksia kuin itse sähkö? 

 Lamppujen uusinta, Vera 

B. Kuinka usein katulamppuja vaihdetaan? 

 Kerran vuodessa 

C. Mitä merkkiä/laatua lamput on? (Elohopea lamppujen, 125W HQL, valmistus lopetetaan tänä 

vuonna. Esim. 

Tampereen kaupunki on hamstrannut niitä varastoihinsa) 

 Todennäköisesti elohopealamppuja 

D. Käytetäänkö lamppujen vaihtoon ulkopuolista firmaa? 

 Vera 

E. Pitääkö yhdistys kirjaa siitä, kun mökkiläiset uusii liittymiään yhdistyksen verkkoon? 

 Kaikki liittymät tolpasta seinään vanhoja. Mökkien uudet sähkötyöt, mökin omistajan asia. 

F. Kuinka monta liitosta/muutosta tehtiin viime vuonna? 

G. mitä huoltotoimenpiteitä verkkoon tehdään/pitäisi tehdä? 

 Mökkiliittymän linjan nostoja, linja makaa omenapuissa. 

H. Tuliko jäseniltä valituksia liittyen sähkö- ja katuvaloverkkoihin viime kesänä? Entä edellisen 5 

vuoden aikana?  

 

 

Yhdistyksen hallituksen toimeksiannosta perusparannustoimikunta teki selvitystyötä ja teki 

kilpailutuksen jälkeen seuraavan esityksen: 

 Perusparannustoimikunta esittää hallitukselle, että kevät kokoukselle esitetään 

 päätettäväksi seuraavaa: 

Uuden puolen hanojen uusiminen keväällä 2015. 

Työn tulee olla valmis 7.5.2015 mennessä sisältäen: 

 - vanhojen hanojen poisto siten, että vanhat hanat jäävät varaosiksi yhdistykselle 

 - uusien asennus 

 - linjaston testaus 

 - osien valmistajan takuu ( yleensä 1-2 vuotta ) työlle 2 vuoden takuu 

 - tarvittaessa tukiraudan säätäminen 

Hanojen uusimiseen varataan maksimissaan 10 000€  . 

 

PERUSTEET VESIHANOJEN UUSIMISELLE UUDELLA PUOLELLA KEVÄÄLLÄ 2015 

 1) Yhdistys on vastuussa toimivasta vesijärjestelmästä ja verkostosta. 

 2) Raportoituja ongelmia on esiintynyt nyt enemmän uudella puolella. 

 3) Ei voida edellyttää, että jäsenet hoitavat vapaaehtoistyönä korjauksia, jotka ovat 

 usein hätätöitä. 

 



Kevätkokous 

Perusparannushankkeesta tiedotettiin 

Toimikunnan ehdotuksesta hallitus määritteli yleissuunnittelulle seuraavat 

pääperiaatteet: 

 ● koskee koko aluetta eli vanhaa että uutta puolta 

 ● vesijohtoverkostot ja puistokäytävät saneerataan nykyistä vastaavaan tasoon. 

 ● mökkien käyttö sähköverkosto ja katuvalaistus saneerataan niin, että 

 verkostot maakaapeloidaan. 

 ● käyttösähköverkoston kapasiteettia kasvatetaan niin, että nykyisiä 

 sähkölaitteita on mahdollista ja turvallista käyttää. 

 ● katuvalaistus ns. puistovalaisimilla, ei valaistuksen lisätarvetta 

Osa-alueilla on muutamia lisäoptiota, joista pyydetään suunnittelijan selitys 

vaikutuksista kustannuksiin kuten 

 ● sähkönkulutuksen seurannan helpottaminen etäseurannalla 

 ● liiketunnistimilla varustettu katuvalaistus 

Koko siirtolapuutarha-aluetta kattavasta yleissuunnitelmasta saadaan tarkempi 

kustannusarvio päätöksentekoa varten. 

 

kevätkokous hyväksyi uuden puolen hanojen uusimisen 

 

Syyskokous 

Päätettiin perusparannushankkeen rakennussuunnitelman tekijä, Destia (liite10) 

 

18.12  Aloitettiin saneeraussuunnittelu Destian kanssa 

  Neuvotteluissa mukana yhdistyksen edustajina Pertti Laitila, Kaisa Juva, Jaana Suittio 

 ja Taavi Seppälä 

 

________________________________________________________________________________

2016 kerättiin perusparannusrahaa 100 € 

 

Jatkettiin hankkeen suunnittelua Destian kanssa.  

 

4.5 Destian suunnitelman esittely Pirtillä 

21.6 Pertti on ollut Kaisan kanssa Tampereen kiinteistötoimessa neuvottelemassa tulevasta 

 perusparannushankkeesta. Paikalla olleet kaupungin edustajat eivät selvästikään 

 osanneet käsitellä siirtolapuutarhaa omana kokonaisuutenaan vaan ajattelivat asiat 

 omakotien tavoin. Kyseiset edustajat on kutsuttu tutustumaan alueeseen elokuussa. 

15.9 Tampereen kaupungin edustajat kävivät tutustumassa alueeseen ja 

 perusparannushanke suunnitelmaan 

12.10  Tampereen kaupungin kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen vahvisti, että 

 vuokrasopimusta jatketaan ja siitä tehdään siirtokelpoinen.  

24.10  neuvoteltu Osuuspankissa n. 1 000 000 € lainan saamisesta. Laina-aika 20 vuotta ja 

 kiinteä takuukorko n. 3%. Yhdistyksen talous ok, mutta vakuudet eivät ole riittävät 

 lainan myöntämiseen, vaikka vuokrasopimus olisi siirtokelpoinen.  

 - Mikäli kaupunki lähtee takaajaksi. Takausprovisio on 1%. 

 - Puheenjohtaja ja hallitus neuvottelevat vuokrasopimuksen sisällöstä ja 

 perusparannushankkeen eri rahoitusvaihtoehdoista. 

27.11 Ylimääräinen syyskokous jossa päätettiin perusparannussuunnitteluun käytetyn 48 

 980 € rahastoinnista omaan pääomaan 

 



________________________________________________________________________________

2017 kerättiin perusparannusrahaa 200 € 

 

10.2  Allekirjoitettiin vuokrasopimus vuoteen 2048 asti 

 

Kaupunki ei lähde takaajaksi 

 

31.5 Teetätettiin sähköverkon kuntokartoitus. (liite 11) 

 Sama tarkastaja kuin 2012 antoi sähköpylväille nyt elinkaarta 10-20 vuotta lisää ? 

 - suositteli, että kaivuutöiden yhteydessä siirrytään maakaapeleihin 

 - sähköverkon uusimisen yhteydessä kannattaa uusia myös katuvaloverkko 

 

Rahoitus on avainasia koko toteutusprojektille  

 siksi selvitetään minkälaiset mahdollisuudet viljelijöillä on vauhdittaa projektia 

rahoituksen suhteen. 

 • -> lähetetään viljelijöille kysely aiheesta 

Tiedon puute aiheuttaa viljelijöissä epävarmuutta viljelysuunnitelmien ja muiden palstaan 

liittyvien suunnitelmien suhteen. 

  • ->lähetetään viljelijöille oman palstan osalta ote suunnitelmasta mietintään ja 

 pyydetään kertomaan jos palstalla olisi parempi kaivureitti tai onko viljelijällä 

 innostusta itse osallistua toteutukseen palstansa osalta 

 

Tavoitteita 

 • Yhdellä kaivamisella toteutetaan halutut korjaukset koska siitä on vähiten 

 haittaa viljelijöille ja se on kustannustehokkainta. 

 • Vesijohtojen tyhjennys ja puhtaanapito on tärkeää + käyttöohjeet 

 • Sähköistyksessä 3-vaihe sähkö ja ulkoa luettava kulutusmittari/mökki 

 • Jokaiselle numeroidulle palstalle vesi ja sähköliittymä 

 • Puistoteille pelastuslaitoksen vaatima leveys ja sadevesien hallinta 

 pääsääntöisesti pintavetenä 

 • Päästään eroon ilmajohdoista 

 • Katuvalot ajanmukaisiksi ja energiasäästäviksi – ei kuitenkaan tiheämpää 

 pylväsmäärää kuin mitä nyt käytössä. 

 • Parkkialueiden kunnostus  

 

Yhdistys on saanut kaksi tarjousta perusparannuksen toteutuksesta Destian suunnittelun 

perusteella. 

 

Toisaalta mietinnässä säästömahdollisuuksina 

 1. Tarvitaanko mittaritaulu jonka voi lukea kantta avaamatta ja 

 ylijännitesuoja joka palstalle?  

Säästöpotentiaali n. 70 000eur 

 2. Uskalletaanko toteuttaa väyläkaapelointi ilman putkia? 

Säästöpotentiaali n. 30 000eur 

 3. Käytöstä poistuvien sähköpylväiden ja johtojen purkutyöt NSPY:n 

 omana työnä. (Jäte ja riski)  

Säästöpotentiaali n. 50 000eur 

 4. Säästääkö kaapeloinnin jälkiasennus ja jos niin kuinka paljon? 

 5. Onko toteutuksen jako useammalle talvikaudelle mahdollista ja 

 taloudellisesti mahdollista 



 6. Jos ilmajohdot ja pylväät nyt säästetään, säilyvätkö kaapelit toimintakuntoisina 

 siihen asti kun maakaapelointi toteutettaisiin 

  

  

Perusparannusrahaa tähän mennessä kerätty  

yht.  600 €/palsta 

 

Perusparannusrahaa on nyt 137.620 € 

 

Rahoitusjärjestelyjen miettimistä jatketaan, jotta ei tulisi liian suuria kertamaksuja mökkiläisille. 

 

NYT TYÖN ALLA 

Viljelijäselvitys rahoituksesta 

 • Rahoitussuunnitelma on kesken. Tarvitaan tietoa 

 viljelijöiden todellisesta mahdollisuudesta rahoittaa hanketta sekä 

 tahtotilasta saada hanke etenemään. 

 • Kun tiedetään viljelijöiden palaute, on helpompi asettaa tavoitteet 

 urakan maksu- ja toteutusaikataululle sekä suunnitella 

 rahoitusjärjestelyt tarkemmin. 

 • Pitää saada selville viljelijöiden tahtotila perusparannuksen tarpeesta ja 

 aikataulusta. 

 

 

Toivottavasti jaksoit lukea loppuun asti ! 


