LOPPURAPORTTI

1.

Pyhän kyläyhdistys ry
Luontotie 1
98530 Pyhätunturi
pyhankyla@gmail.com

2.

Hanke 126612 Oravanrannan uimarantarakenteet

3.

Yhteenveto hankkeesta
Hankkeen tavoitteena oli rakentaa laituri ja pukukoppi/eko-käymälärakennus sekä kunnostaa samalla
Oravanrannan ranta-aluetta. Töitä tehtiin loppukesällä 2020 ja kesällä 2021. Hankkeen rakennustyöt saatiin
valmiiksi elokuun 2021 puolessa välissä.
Osio 1: Pukukoppi/eko-käymälärakennus – koordinaatit 67°03'58.5"N 27°13'31.9"E

Osio 2: Laituri ja ranta-alue turvavarusteineen – koordinaatit 67°03'57.3"N 27°13'28.7"E

4.

Raportti
4.1. Hankkeen tavoitteet
4.1.1.

Hanke on Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 sekä Peloton Pohjoisin 2014 –
2020 –kehittämisstrategian mukainen yleishyödyllinen investointihanke. Hanke toteuttaa Peloton Pohjoisin
2014 – 2020 –strategian Palvelut ja infra –painopistettä. Hanke parantaa alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia
tukevan infran kehittämistä.

4.1.2.

Hankkeen tavoitteena on Pyhäjärven Oravanrannan uimarantarakenteiden parantaminen. Tarkoitus on
rakentaa laituri, pukukoppi/eko-käymälärakennus sekä kunnostaa samalla ranta-aluetta.
Pyhän kyläyhdistyksen tavoitteena on kehittää ja edistää alueen asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta,
alueen elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään
alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, alueen vakinaisten ja vapaa-ajan
asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä tuottaa ja kehittää palveluita
alueelle. Hankkeen toteuttamisella voidaan vastata edellä mainittujen kohderyhmien viihtyvyyteen ja
harrastustoiminnan lisäämiseen alueella ja palvelujen parantamisella voidaan houkutella uusia asukkaita
kylään.

4.2. Toteutus
Hankkeen toteutusaika oli 01.06.2020 – 31.08.2021 ja määriteltynä aikana hanke saatiin toteutettua.
4.2.1.

Toimenpiteet
Laituri ja pukukoppi/eko-käymälärakennus rakennettiin paikan päällä puutavarasta talkootyönä.
Talkoisiin osallistui yhdistyksen jäseniä ja paikallisia asukkaita. Pelkosenniemen kunnan myöntämällä
hankeaikaisella lainalla rahoitettiin hankinnat.

4.2.1.1. Osio 1: Pukukoppi/eko-käymälärakennus
Myönteinen tukipäätös saatiin 26.6.2020. Hankkeen toteutus aloitettiin kaikkien isompien tarvikkeiden
kilpailuttamisella ja tilaamisella sekä paikallisilta toimijoilta saatavien tarvikkeiden hankkimisella.
Pukukoppi/eko-käymälärakennus saatiin pääosin tehtyä syksyllä 2020.
Rakennus viimeisteltiin kesä-heinäkuussa 2021, jolloin maalattiin kaikki sisäpuolet, listoitettiin ikkunat ja
ovet, tehtiin terassit ja asennettiin kourut sekä kalustettiin käymälä käyttövalmiiksi.
Tarvikekulut olivat yhteensä 4904 euroa ja vastikkeettoman työn osuus oli 3810 euroa.
4.2.1.2. Osio 2: Laituri ja ranta-alue turvavarusteineen
Laituri- ja muita tarvikkeita hankittiin lisää kesä-heinäkuussa 2021. Laiturin kokoaminen aloitettiin
toukokuun viimeisenä viikonloppuna.
Rannan konetyöt ja laiturin ankkurointi järven rantaan sekä uimaportaiden asennus saatiin valmiiksi
elokuun alussa.
Tarvikekulut olivat yhteensä 5412 euroa ja vastikkeettoman työn osuus oli 3180 euroa.

4.2.2.

Aikataulu
Kaikki työt saatiin valmiiksi 3. elokuuta 2021. Pelastusrengas ja hyppäämisen kieltävä kyltti laitettiin
vielä paikoilleen viikkoa myöhemmin.

4.2.3.

Resurssit
Hanke on toteutettu pääosin talkoovoimin yhdistyksen jäsenten ja muiden kyläläisten työpanoksella.
Tuntimäärät ylittyivät molemmissa osioissa. Konetyöt teki paikallinen yritys Huoltokero Oy.

4.2.4.

Toteutuksen organisaatio
Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mika Kari ja toteutuksen suunnittelija Kari Harju ovat
organisoineet töitä ja tiedottaneet talkoista. Hankkeen toteutusta ja aikataulua on suunniteltu ja seurattu
hallituksen kokouksissa.

4.2.5.

Kustannukset ja rahoitus
Tarvikkeiden osuus oli yhteensä 10315,87 euroa ja muihin kuluihin meni 608,85 euroa. Kustannusten
loppusumma on yhteensä 10 925 euroa. Hankkeelle myönnetty rahoitus yhteensä oli 10 020 euroa.
Hankkeen aikainen rahoitus 7269,60 euroa saatiin Pelkosenniemen kunnan lainana, joka maksetaan
takaisin, kun tuki ELY-keskukselta saadaan.

4.2.6.

Raportointi ja seuranta
Toteutuksen seurantaa on tehty hallituksen kokouksissa. Kustannusten seurantaa on tehty
talousvastaavan toimesta kuukausittain kirjanpidon seurannan yhteydessä.

4.2.7.

Toteutusoletukset ja riskit
Pyhän kyläyhdistys vastaa rakenteiden turvallisuudesta ja ylläpidosta. Alueen ylläpitäjä, Lapin Orava,
vastaa omalta osaltaan palvelun turvallisuudesta, siisteydestä sekä eko-käymälän tyhjentämisestä.
Alueella ei ole rantavalvontaa eikä se ole virallisessa valvonnassa. Käyttäjien nähtäville on laadittu
rannan käyttöä koskeva ilmoitustaulu. Laiturilla on hyppäämisen kieltävä kyltti ja laiturin läheisyydessä
olevan grillikodan kyljessä on heittonarulla varustettu pelastusrengas.
Uimarannan käytön turvallisuutta ei voida taata vaan se on käyttäjien omalla vastuulla. Pyhäjärven
veden laatua ei seurata tällä rannalla ja mahdollinen sinilevä- ym. saastuminen ei välttämättä tule
rannan käyttäjien tietoon. Rakenteiden kuntoa ja korjaustarvetta seurataan säännöllisesti. Mahdollisesta
ilkivallasta johtuvat epäkohdat pyritään korjaamaan välittömästi.

4.3. Yhteistyökumppanit
Hankkeen aikana on tehty yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja näistä mainittakoon Lapin Orava/Pekka
Orava, SiiSec Ky/Jouko Viitamäki sekä Huoltokero Oy.

4.4. Tulokset ja vaikutukset
Pukukopit ovat vielä olleet hyvin vähällä käytöllä loppukesän viileiden säiden takia, mutta eko-käymälä on otettu
matkailijoiden käyttöön. Laituri palvelee veneilijöitä, melojia ym. rannan ja järven käyttäjiä.
Laiturin ja uimarannan viralliset avajaiset pidettiin 18.9.2021 Syysvalkiat-tapahtuman yhteydessä. Niemen kuoro
esitti musiikkia laiturin vieressä ja lapsille oli omaa musiikkipitoista ohjelmaa. Tapahtumaan kuuluvana perinteenä
poltettiin kokkoa, kahvisteltiin ja ihasteltiin uudistettua uimarantaa. Paikalla kävi noin 150-200 kyläläistä ja
mökkiläistä.

5.

Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Eko-käymälän jätteiden tyhjennysväliä seurataan ja tarpeen vaatiessa vaihdetaan isompi nesteen keräyssäiliö.
Pukukoppien siivoustarvetta seurataan.
Harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi tavoitteena on saada toteutettua uimarannan yhteyteen palloilualue ja
talvikäyttöön luistinrata.

6.

Allekirjoittajat ja päiväys

LIITTEET

____________________________

______________________________

_____________________________

_______________________________

Mika Kari

Hilkka Orava

Puheenjohtaja

Hallituksen jäsen, ent. talousvastaava

LIITE 1. Oravanrannan opastaulu
LIITE 2. Vastikkeettoman työn yhteenveto
LIITE 3. Vakuutuskirja_Pyhän kyläyhdistys
LIITE 4. Lehtijuttu Koti-Lappi 19.6.2021
LIITE 5. Lehtijuttu Koti-Lappi 16.9.2021

