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Tekninen toimi

Suvannonlahden leirikeskus –
kehittämissuunnitelma 2018 - >
Sisältö:
• Tietoja kohteesta – nykytilanne; päärakennus, sauna, muut
rakennukset (3s.)
• Perusajatus / Tavoite – Puttaalaisten hyvinvointikeskus (2s.)

• Yleiset kehittämistehtävät – yleishallinto (1s.)
• Investointikohteet 2018, 2019, 2020 – tekninen toimi (3s.)
• Tausta-aineistot, lähteet

Tietoja kohteesta - nykytilanne
Päärakennus
• 1980 luvun alusta
• Hirsi
• Nukkumatilat 810 hlö
• Pienehkö keittiö
• Olohuone /
ruokailutila
• Suihkukaappi
• 2 x WC
• Takka
• Laajakaista

Tietoja kohteesta - nykytilanne
Sauna
•
•
•
•
•
•

Lautarakenteinen
8-10hlö
Yksi pukuhuone
Yksi pesuhuone
Yksi löylyhuone
Käynti polulle
pukuhuoneesta ja
saunasta
• Käynti rantaan
pesuhuoneesta
• Kantovesi
• Puulämmitys

Tietoja kohteesta - nykytilanne
Muut rakennukset

Vanha kämppä- rakennus

Puuliiteri

Nukkuma-aitta (4hlö)

Tavoite:

Suvannonlahti –
Puttaalaisten hyvinvointikeskus;
Pienen rahan
vaatimaton,
mutta toimiva,
luontolähtöinen
ja esteetön
peruspalvelu
kuntalaisille

Suvannonlahti – Puttaalaisten
hyvinvointikeskus
•
•
•
•
•

Helposti saavutettava retkeilymajatyylinen kohde
Osa upeaa luontomaisemaa
Vuokrakausi pääsääntöisesti 1.4.-30.11. – kelivaraus
Tilan hallinnointi yleishallinnon vastuulla
Kohde säilyy kunnan omistuksessa

• Kohde on kunnalle tärkeä vetovoimatekijä ja sen tavoitteena on tuottaa
kuntalaisille hyvinvointia, ei taloudellista voittoa
•
•
•

Käytännön asiat (vuokraus, sopimukset, markkinointi, ym.) hoituvat neuvonnasta.
Tilapalvelu vastaa kiinteistön kunnossapidosta.
Kohteella on kaksi eri kustannuspaikkaa eri hallintokunnilla
• Kunnanhallitus maksaa ”sisäistä vuokraa” tilapalvelulle
• Talousarvion teko jatkossa tiiviimmässä yhteistyössä (kohteen varustelu ja ylläpito)

Yleiset kehittämistehtävät - yleishallinto
• Vuokrataso tulisi määritellä uudelleen
• Tavoitteena korkeampi käyttöaste (myös viikolla).
• Koko viikon vuokraus tulisi olla suhteessa edullisempi kuin pelkän viikonlopun tai etenkin
yksittäisen päivän vuokraus. Vaikka vuokratasoa lasketaan, saadaan käyttöasteen nousun
kautta tulosta.

• Vuokrausehdot sekä säännöt tulisi päivittää
• Tavoite kuntalaisten kokoontumis- ja tapahtumapaikasta sekä hyvinvointikeskuksesta
toteutuu parhaiten, mikäli yhdistyksille, tapahtumille ja esim. kunnan omaan toimintaan
vuokran suuruus ei nouse kynnykseksi.
• Pääsääntönä voisi olla yleisötilaisuuksille nimellinen hinta (esim. 20€ /vuorokausi viikolla tito) ja esim. mahdollisuus vuokrata vain saunaa (lenkkisauna, talvikauden tapahtumat, jne.)

• Myös kunnan omien yksiköiden tai yhdistysten kiinnostus ja resurssit
vuokrauspalveluiden tai oheispalveluiden tarjoamiseen tulisi kartoittaa.
• Tavoitteena lisäarvon tuottaminen esim. myymällä lisäpalveluita kuten melontakurssi,
lämmin sauna saavuttaessa, siivous, liinavaatteet, lapsiparkki juhliin, viime hetken pop up
tapahtumat, yleiset saunavuorot, jne. jne.

• Siivoukseen ja ylläpitoon tulee panostaa
• Tavoite tarkastaa aina vuokralaisen vaihdon yhteydessä.

• Markkinointia tulee tehostaa
• Tavoitteena yhden tai puolen sivun ytimekäs esite, jossa perustiedot (tilat, hinnat, varaus)
sekä linkki esim. verkkosivuille josta löytyvät lisätiedot (valokuvia, säännöt, ym.). Myös
kaupalliset kanavat kannattaa hyödyntää.

Investointikohteet 2018 – tekninen toimi
• Päärakennuksen kevyt kuntoarvio –
Kunnossa
• Sauna ja pesuhuone 10hlö

• Kantovesi. Varaudutaan jatkovuosien
mahdolliseen kehittämiseen – juokseva
vesi (järvi tai vesijohto), lämminvesivaraaja
• Puukiuas ja muuripata. Varaudutaan
jatkovuosien mahdolliseen kehittämiseen –
varaus sähköasennuksissa; pukuhuoneen
ja pesuhuoneen lämmitys sähköllä
• Hirsirakennus, akryylimassalattialla,
esteetön kulku, luonnon valoa ikkunoista.
• Vilvoitteluterassi ja helppo käynti laiturilta
sekä rannasta uimaan

• Rannan kunnostus

• Kiviä pois, lisää hiekkaa. Veneenlasku ja
laiturin nosto autolla huomioitava.

• Kustannukset 35 000-45 000€

Investointikohteet 2019 – tekninen toimi
• Pihavalaistus / puistovalaistus rantaan
saakka
• Laavu ja nuotiopaikka rantaan
• jääladun päätepiste

• Päärakennuksen kunnostus
• Esteetön sisäänkäynti, terassi
• Vesi ja viemäröinti. Tarkastus, saneeraus ja
eristys, saattolämmitys?
• WC tilojen remontointi.
• Ilmalämpöpumpun hankinta.
• Pihan ja alueen siistiminen. Lähtökohtana
puistomaisen ja luonnontilaisen yhdistelmä.

• Ison aitan / vanhan kämpän kevyt
siistiminen
• Sisäänkäynti, fiksaukset sisällä, pesu. Mikäli
käyttöä ei jatkovuosina ole, voidaan miettiä
purkua

• Kustannukset 35 000-45 000€

Investointikohteet 2020 – tekninen toimi
• Rantaraitti niemen ympäri
(esteetön)
• Päärakennus
•
•
•
•

Kalusteiden uusiminen
Lattian huoltolakkaus / -maalaus
Sisäkaton huoltolakkaus / -maalaus
Takaovi, terassi ja kulku ”rantaraitille”

• Kustannukset 35 000-45 000€

• Mahdollisesti

• Pihan kalustusta ja varustelua
• Harrastamismahdollisuuksien
lisäämistä varustelulla ja välineillä
• Muuta yleishallinnon aloitteesta

Tausta-aineistot, lähteet
Kehittämissuunnitelman laadinnassa on pyritty huomioimaan kohteen
ympärillä käydyt keskustelut, annetut palautteet ja kohteeseen liittyneet
muut käsittelyt, mm. :
• Käsittelyt / keskustelut / tilapalvelulle tiedoksi annetut palautteet Pihtiputaan
hyvinvointiasioiden edistämiseen keskittyvän työryhmän kokouksista (ryhmä
nimetty kunnanhallituksessa 7.12.2016 §221),
• Kunnanhallituksen kyläkierrosten koontiaineisto (kunnanhallitus 2.10.2017 §237)
• Käsittely elinkeinoryhmässä 22.11.2017
• Voimassa oleva Pihtiputaan kunnan hyvinvointiohjelma 2017-2020 liitteineen
(kunnanvaltuusto 18.12.2017 §112
• Avoin yleisötilaisuus Pihtiputaalla valtuustosalissa 12.2.2018
• Lisäksi kehittämissuunnitelman alustavaan luonnosrunkoon on pyydetty
kommentit uudelta hyvinvointiasioiden edistämistä käsittelevältä työryhmältä
(ryhmä nimetty kunnanhallituksessa 4.12.2017 §301)

