
Loppuraportti 
 

1. Toteuttajan nimi 
 
Itäkylän maa- ja kotitalousseura ry 
 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
 
Itäkylän kuntoradan peruskorjaus ja valaistuksen uusiminen, 20767 
 

3. Yhteenveto hankkeesta 
 
Tykkylumen katkomien puiden korjauskelvottomaksi tuhoama kuntoradan valaistus 
uusittiin ja samalla peruskorjattiin myös rata. Näin kylällä säilytettiin mahdollisuus 
ulkoliikuntaan myös pimeinä vuodenaikoina. Ampumahiihtoharrastukseen innostamiseksi 
hankittiin myös ekoase. Rata-alueelle on Itäkylän maa- ja kotitalousseuran omilla varoilla 
rakennettu frisbeegolfrata ja välittömään läheisyyteen pulkkamäen valaistus. 
 

4. Raportti 
 

4.1 Hankkeen tavoitteet 
 
Mahdollisuus harrastaa ulkoliikuntaa pimeinä vuodenaikoina. 

 
4.2 Toteutus: 

 
Kylältä löytyi ammattitaitoa ja välineistöä lähes kaikkiin työvaiheisiin, joten hanke pystyttiin 
toteuttamaan lähes kokonaan talkootyönä. Vain luvanvarainen sähköasennus oli pakko 
ostaa. Myös kaivutyötä ostettiin, koska talkootyöosuutta haluttiin jakaa tasaisemmin. 

 
a. toimenpiteet 

 
Suunnittelu aloitettiin heti, kun hanke tuli vireille. Tutustuttiin vastaaviin hankkeisiin ja 
hankittiin tietoa materiaaleista. Vanha valaistus purettiin ja kertynyt jäte kierrätettiin 
asianmukaisesti. Radalle kasvanut kasvillisuus niitettiin ja haittaava puusto raivattiin. 
Kaivettiin kaapelioja ja kaapelin asennuksen yhteydessä asennettiin myös pylväiden 
jalustat. Peittämisen ja tasaustöiden jälkeen ajettiin pois suuri määrä kiviä, koska niiden 
maisemointi ei olisi onnistunut. Seuraavaksi asennettiin pylväät ja valaisimet. Alusta asti oli 
selvää, että käytettäisiin energiataloudellisia ja kestäviä led–valaisimia. Rata jätettiin 
lepäämään talven yli, jotta mahdolliset painumat voitaisiin tasata ennen pintamateriaalin 
ajoa. Seuraavana kesänä rata vielä tasoitettiin ja muotoiltiin. Pintamateriaaliksi 
suunniteltiin sahanpurua, mutta sen hinta yllätti. Kivituhkan kuutiohinta oli alempi kuin 
sahanpurun, joten päädyimme kivituhkaan. Tämä olikin ainut poikkeus suunnitelmasta. 
Kivituhka ehdittiin ajamaan ja tasoittamaan sopivasti ennen talven tuloa. 
 
 



b. aikataulu 
 
Suunnittelu, raivaus, sähköasennukset ja radan tasaus 1. vuonna. Lopullinen tasaus ja 
pintamateriaalin ajo 2. vuonna. 
 

c. resurssit 
 
Kaikki asiantuntemus ja kalusto saatiin omalta kylältä. Maa- ja kotitalousseuralla oli myös 
riittävästi rahaa. 
 

d. toteutuksen organisaatio 
 

Heikki Pellonpää on toiminut sähköasennuksen asiantuntijana ja Heikki Kuoppala 
maanrakennuksen asiantuntijana.  
 

e. kustannukset ja rahoitus (€) 
 
Ely -keskukselta haettava tuki  6148,80 
Kuntaraha toimintaryhmältä  8491,20 
Yksityinen raha   7200,00 
Yksityinen vastikkeeton työ                       12525,00 
Rahoitus yhteensä                        34365,00   
 

f. raportointi ja seuranta 
 
Loppuraportin lisäksi hankkeella ei ole ollut muuta raportointia ja seurantaa. 
 

g. toteutusoletukset ja riskit 
 
Toteutus on mennyt pintamateriaalin vaihtoa lukuun ottamatta suunnitelman mukaan, 
eikä minkäänlaisia riskejä ole ollut. 

 
4.3 Yhteistyökumppanit 

 
Voima-asennus Oy ja Rakennuspalvelu Storvik. 
 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 
 
Varsinkin eläkeläisväestön on todettu aktivoituneen liikkumaan. 
 

a. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
 
Alueelle on jo rakennettu frisbeegolfrata ja pulkkamäen valaistus. 
 
Lappajärvi 15.1.2018 
 

 


