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Hankkeen toteuttaja
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Hankkeen nimi ja tunnus
Suurilan Puisto, 17320

Hankkeen yhteenveto
Hankkeen tavoitteena on kunnostaa entisen Suurilan koulun leikki- ja urheilukenttä koko perheen
virkistysalueeksi. Hankkeen keskeisenä toimijana on Suurilan kyläyhdistys Ry. Hankkeen aikana alueelle
rakennetaan uusi liittymä valtion tielle, parkkialue, nykyaikainen leikkikenttä sekä palloilualue.
Kustannusarvio koko hankkeelle on n. 55 k€, josta pääosa katetaan Leader-hanketuella.
Omarahoituksen osuus katetaan talkootyöllä sekä kyläyhdistyksen tapahtumien tuotoilla.
Väliaikaisrahoituksen järjestämiseksi on neuvoteltu pankkilaina Tarvasjoen osuuspankista. Helmikuun
2013 loppuun mennessä on hankealueelle tehty uusi liittymä sekä parkkialue.

Suurilan puisto
Yleiset tavoitteet
Viime vuosina Suurilan alueelle on muuttanut lukuisia lapsiperheitä, jotka ovat esittäneet
kyläyhdistykselle huolensa leikkikentän tilanteesta. Heidän toiveenaan on ollut saada lapsille
leikkipaikka kylän alueelle, koska muut leikkikentät sijaitsevat automatkan päässä Tarvasjoen
keskustassa.
Tarvasjoen kunnan uudessa yleiskaavassa koulun kentän alue on varattu virkistysalueeksi ja sitä sivuaa
luontopolulle varattu reitti. Tämän perusteella laadittiinkin suunnitelma, jossa kenttä paitsi palautetaan
alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, siitä myös luodaan koko perheen virkistysalue.
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Virkistysalueen kehittämisen tavoitteena onkin houkutella myös uusia perheitä muuttamaan alueelle ja
samalla aktivoida kylätoimintaa luomalla yhteinen kohtaamispaikka.
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Käytännön toteutus
Hankkeen projektipäällikkönä toimii edelleen Matti Perttunen.
Hankkeen toteutus on aikataulutettu seuraavasti:

-

Parkkialue ja huoltotie, valmiina syksyllä 2012
Maanrakennuskohteiden merkitseminen, viikko 16 / 2013
Kaivuutyöt ja beach volley kentän pohjatyöt, viikot 17-19
Maanrakennuskohteiden soratäytöt, viikot 20-21
Leikkikenttävälineiden osien toimitukset kentälle, viikko 22

Leikkikentän ja laavun rakentaminen aloitetaan mahdollisuuksien mukaan heti osien saavuttua.
Palloilukentän aidat ja beach volley kentän pintatyöt tehdään leikkikentän valmistumisen jälkeen
heinäkuussa 2013. Istutukset ja viimeistelytyöt aloitetaan elokuussa 2013 ja saatetaan valmiiksi syyskuun
2013 loppuun mennessä.
Hankkeen etenemisestä, talkoista ja muista tapahtumista ilmoitetaan Suurilan kyläyhdistyksen internetsivuilta löytyvässä Suurilan Puisto – osiossa sekä yhdistyksen faceboook -sivuilla.
Eri osa-alueille on nimetty vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on huolehtia oman alueensa etenemisestä
hankkeen aikataulun mukaisesti. Samoin heidän tehtävänään on huolehtia tarvittavasta työvoimasta ja
talkootuntien kirjaamisesta ja töiden raportoinnista projektipäällikölle. Nimetyt vastuuhenkilöt ovat:

-

Parkkialue: Juhani Kuukkala
Leikkipuistoalue, grillikatos, tekniikka: Matti Perttunen
Laavu: Esa Heinonen
Aidat ja portit: Ari Aaltonen
Istutukset: Tuula Saari
Puiston kotisivun ylläpito: Ari Kuukkala

Riskeinä hankkeen onnistumiselle voidaan pitää riittävän talkootyövoiman saamista tarvittavina
ajankohtina. Varsinkin keväällä peltotyöt vievät aikaa monelta kyläyhdistyksen aktiivilta. Toisaalta kylälle
muuttaneet ihmiset, jotka eivät työskentele maataloudessa, ovat ottaneet hankkeen innostuneesti vastaan
ja ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua hankkeeseen. Kustannusriskit ovat hallinnassa huolellisesti
tehdyn budjetoinnin ansiosta.

Parkkialue
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Parkkialueen rakentaminen aloitettiin kesällä 2012, kun Tarvasjoen kunta rakensi uuden liittymän
tontille (kuva 1). Kunta oli aiemmin myynyt koulurakennukset ja niiden läheisyydessä olevan maa-alueen
yksityiselle. Lohkomisessa tapahtuneen virheen vuoksi ei tälle kiinteistölle ollut merkitty tierasitetta
leikki- ja urheilukentästä. Kiinteistön omistaja ei myöntänyt lupaa kauttakulkuun, joten liittymä oli
ensimmäinen edellytys jatkotoimenpiteille.
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K UVA 1: U USI

LIITTYMÄ PUISTOA LUEELLE

SUURILAN PUISTO | 20.3.2013

Paikalla ennen olleen lentopallokentän alueelta kuorittiin pintamaa ja se sorastettiin sopivalla
karkeudella. Sorastuksen ale asennettiin suodatinkangas. Tarkoituksena oli saada läpiajo eli toinen
liittymä autokatoksen puolelle, jonka tontti on kunnan omistuksessa. Tilaa parkkipaikalla on noin
kymmenelle autolle. Tonttia halkoneeseen ojaan asennettiin salaoja ja se täytettiin. Tämän ojan päällä
kulkee sorastettu huoltoreitti portteineen tontin muihin osiin.
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K UVA 2: P ARKKIALUEEN

RAKENTAMISTA

Parkkialue ja huoltotie saatiin valmiiksi syksyllä 2012. Lisäksi keinuja kunnostettiin sen verran (uudet
istuimet), että ne ovat turvallisia käyttää. Hankesuunnitelmasta poiketen hiekkalaatikkoa ei vielä

asennettu märästä syksystä johtuen. Samasta syystä jätettiin valaistus ja jäteastiat vuoteen 2013.
Seuraavassa parkkialueen budjetin ja toteuman vertailu.
Budjetti:
Kuitumatto parkkialueelle ja ojan pohjaan 600 m² = 420 €
Salaojaputki r 160 mm ojan pohjalle 40 m = 400 €
Murske

0-32 150 t = 2100 €
0-8 30 t = 500 €
16-32 38 t = 627 €

Rahdit

1000 €

41 konetyötuntia = 1230 €
70 miestyötuntia = 700 €
Toteuma:
Kuitumatto parkkialueelle ja ojan pohjaan 600 m² = 290 €
Salaojaputki 125/113 mm ojan pohjalle 50 m = 96 €
Murske

0-32 117,25 t = 1287,40 €
0-16 17,45 t = 182,22 €
0-8 56 t =

654,36 €

8-16 14,2 t = 197,37 €

Rahdit

0€

35 konetyötuntia = 1050 €

Yhteensä parkkialueen ja huoltotien kustannukset jäivät materiaalien osalta (3420 € - 2707,35 €) 712,65
budjetin alapuolelle. Talkootyön osuus jäi myös budjetista, varsinkin henkilötyötuntien osalta. Pääsyynä
tähän oli se, että parkkialueen pintamaan kuorinta osoittautui arvioitua helpommaksi. Ilmeisesti kentän
rakennusvaiheessa pohjalle oli levitetty hienojakoista tiilimursketta, jota pitkin pintamaa kuoriutui
siististi. Tämä helpotti työtä huomattavasti. Talkootyön rahallinen arvo jäi budjetoidusta 720 €.
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16 henkilötyötuntia = 160 €

4

Leikkipuistoalue
Leikkipuistoalue rakennetaan suunnitelman mukaan alueen pohjoisosaan rivitalon autokatoksen
viereen. Kyröntien ja leikkipuiston erottaa toisistaan parkkialue ja pienten lasten läpäisemättömissä oleva
aita portteineen. Tällä hetkellä alue on nurmella ja jatkossakin se olisi nurmena tarkoitus pitää lukuun
ottamatta leikkivälineiden tarvitsemia turvalaatoituksia.
Turvalaatoitukset rakennetaan poistamalla pintamaa, asentamalla suodatinkangas, lisäämällä hiekka ja
viimeiseksi laatat päälle. Tavarantoimittajat määrittävät turva-alueet, joiden mukaan laskennat on tehty.
Seuraavassa alueen budjetti:
Kiipeilyteline liukumäellä
6900 €
Lappset
Asennus 100 miestyötuntia = 1000 €
Hiekkalaatikko
416 €
Lappset 3,1 m x 3.1 m
Asennus 10 miestyötuntia = 100 €
Hiekka 200 €
Keinut
783 €
Lappset
Korkeus n. 2,7m Kahden istuttava
Asennus 20 miestyötuntia = 200 €
Turvalaatat
4862 €
Lappset
Yhteensä 71 m², tiilenpunainen
Asennus 130 miestyötuntia = 1300 €
Suodatinkangas 100 m² = 70 €
Hiekka 15 t = 300 €
Penkit
950 €

4 kpl Lappset

1172 €

3 kpl Lappset
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Roska-astiat
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Grillikatos
Avoimen kenttäosan itäreunaan rakennetaan kevyt katos. Käyttötarkoituksena on monia: sateensuoja,
grillikatos, tapahtumien infopiste jne. Katokseen ei rakenneta kiinteää grilliä.
Rakenteena sora/hiekkapeti, puinen runko sekä huopakate.
Pohjatyöt
Maankaivuu 3 konetyötuntia = 90 €

Suodatinkangas 30 m² = 25 €, sora 5 t = 85 € ja hiekka 5 t= 100 €
Levitys ja tärytys 8 miestyötuntia = 80 €
Huvimaja
Valmispakettina 6900 € Lappset
Pystytys 50 miestyötuntia = 500 €
Timpurin ostopalvelu 16 h x 43 €/h = 688 €
Katemateriaalit
Kuuluu toimitukseen
Urheilukenttä
Nykyinen urheilukenttä jatkaa alkuperäisessä käytössään jalkapallokenttänä. Alue aidataan ja hankitaan
uudet maalit. Maalit säilötään kyläyhdistyksen tiloissa talven yli.
Jalkapallokentän laidalle sijoitetaan Beach Volley-kenttä. Tolpat siirretään uudelle paikalleen
pysäköintialueelta. Uusi verkko hankitaan, joka myös säilötään kyläyhdistyksen tiloissa.
Itälaidalle asennetaan myös ”vaihtopenkit”, jotka toteutetaan yksinkertaisen puurakenteena.
Maalit
450 €

Savenmaa Teräsrakenne ja punottu verkko

Aidat
Kestopuiset aitapylväät 250 cm Savenmaa 150 kpl = 975 €
Panssariaitaverkko sinkitty 200 cm Savenmaa 25 m = 363 €
Panssariaitaverkko sinkitty 100 cm Savenmaa 125 m = 975 €
Kestopuu AB höylätty SHP 28x95 OM Taloon.com 600 m = 1017 € (sis.
rahti)
Rahdit 100 €
Kiinnikkeet 500 € ( rosteri-ruuvit, sinkilät, naulat)
120 miestyötuntia = 1200 €
Timpurin työt ostopalveluna 16 h x 43 €/h = 688 €
Lentopalloverkko
50 €

Urheilutukku

Penkit
Kestopuu A mitallistettu 48x198 Taloon.com 35m = 367 € (sis. Rahti)
20 miestyötuntia = 200 €
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Lentopalloalueen pohjatyöt
Maankaivuu 10 konetuntia = 300 €
Kuitumatto n.200 m² = 150 €
Hiekkatäyttö 15 t = 300 €
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Tekniikka
Koko Suurilan puiston alueen tekniikka on aika yksinkertainen. Uusi liittymä tai alaliittymä tulee
kyläyhdistyksen varastoon, johon sähkökeskus sijoitetaan. Leikkikentän alueelle tulee viisi
valaisinpylvästä, joita ohjataan kello- ja hämäräkytkimin. Autokatoksen ulkoseinään asennetaan
pistorasia, joista saadaan sähkö tarvittaviin asennus- ja huoltotöihin.
Valaisimien kaapelointi toteutetaan kaivamalla maakaapelit maahan.
Puistokilpi asennetaan puiston sisäänkäynnille. Kilvessä kerrotaan tiedot puistosta ja uusimmat
kyläyhdistyksen kuulumiset.
Valaistus
5 kpl pylväsvalaisin Plurio Taloon.com 2750 €
60 mm pylväät 5 kpl 333 € Taloon.com
Maatuet 5 kpl 55 € Taloon.com
Asennus 50 miestyötuntia = 500 €
Sähkökeskus
Mittauskeskus Utu Collie 3806 p63 439 €
Hämäräkytkin 50 €
Digitaalinen kellokytkin 120 €
Muut osat ja kaapelit 200 €
Syöttökaapeli kunnalta
Kytkentä ja asennustyöt ostopalveluna 16 h x 50 €/h = 800 €
Kaapelointi
3x2,5 mm² Maakaapeli 70 m = 200 €
Asennus 40 miestyötuntia = 400 €
Puistokilpi
350 € Lappset
Asennus 2 miestyötuntia = 20 €
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Muut alueet
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Leikkikenttäalueen aidat toteutetaan puutarhaverkolla ja rajaavilla istutuksilla. Portit ovat valmiita
teräsverkkoportteja. Jalkapallokentän aidat tehdään puurunkoisina ja verkotetaan silmukkaverkolla.
Maalien taakse rakennetaan korkeammat aidat.
Puiden ja muiden istutusten sijoituspaikat määritellään, kun muut osiot ovat valmiit ja kokonaiskuva on
hahmottunut.
Nuotiopaikan penkit tehdään vanhasta sähkötolpasta. Nuotioalusta rakennetaan
kaivonrenkaasta. Laavun runko tilataan valmiina tai tehdään pitkästä tavarasta.

tiilistä

Alueen aidat
Puutarhaverkko pensasaidan sisään Savenmaa 60 cm 50 m = 106 €
Portit

tai

Käyntiportit 2 kpl Soininen leveys 1 m = 590 €
Ajoportti Soininen Leveys 3m = 510 €
Työ 40 miestyötyntia = 400 €
Aitaavat istutukset
Leikkialueen aitaavat pensaat sinikuusama 80 kpl = 632 €
Puut
Hopeavaahtera 6kpl = 300 €
Muu viherrakentaminen
Multa 400 €
Laavu ja nuotiopaikka
Laavun pakettihinta toimitettuna = 3100 € Leseko
Asennus 180 miestyötuntia = 1800 €

Yhteistyökumppanit
Hankkeen päätoimijana on Suurilan Kyläyhdistys Ry, jonka kanavien kautta hanketta organisoidaan.
Päähteistyökumppaneina ovat kyläyhdistykselle lainan myöntänyt Tarvasjoen Osuuspankki ja Tarvasjoen
kunta, joka on myöntänyt takauksen pankkilainalle.
Hanketta on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Yhteydenpidossa ELYkeskukseen ja kaikessa hankkeen viralliseen raportointiin liittyvässä auttaa Varsinais-Suomen
Jokivarsikumppanit Ry.

Tulokset ja vaikutukset
Hankkeen valmistuttua Suurilassa sijaitsee koko perheen virkistysalue ja kyläläisten kohtaamispaikka.
Leikkikenttä, palloilualueet sekä grillikatos ja laavu antavat mahdollisuuden monenlaiseen toimintaan.
Kylän ilmoitustaululla kerrotaan kyläyhdistyksen kuulumiset ja muut alueen ajankohtaiset tapahtumat.
Suurilan puistolla on vaikutusta lähialueen houkuttelevuudelle varsinkin lapsiperheille. Tämän kaltainen
onnistunut hanke luo myös myönteistä kuvaa yhteisöllisestä ilmapiiristä.

Hanketta jatketaan suunnitelman mukaisesti.

Allekirjoittajat ja päiväy s

----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Matti Perttunen

Maarit Heinonen
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Esitykset jatkotoimenpiteiksi
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