
LOPPURAPORTTI

1. Hankkeen toteuttaja

 Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

 Lakeaharjun näkötorni, 87370

3. Yhteenveto hankkeesta

Kyläseura on vuosien varrella järjestänyt kyläläisille pieniä yhteisiä tapahtumia ja viime vuosina 
vähän isompiakin ja osallistuminen on ollut varsin runsasta. Kokouksissa on pohdittu myös muita 
ideoita, joiden avulla väki saataisiin liikkeelle ja kyliin eloa ja uusia mahdollisuuksia. Koska 
Lakeaharjun laskettelukeskus on kylien keskiössä ja Lakis Oy:n omistaja on kiinnostunut 
kyläseuran kanssa tehtävästä yhteistyöstä, oli luontevaa, että painopistealueeksi valikoitui 
Lakeaharju ympäristöineen. Ideariihien tuloksena kyläseura päätti rakentaa Lakeaharjun huipulle 
näkötorni ja rinteeseen kuntoportaat sekä lopuksi grillikota ns. kraaterinreunan näköalapaikalle. 

Materilaalien hankintaan päätettiin hakea Aisaparilta avustusta ja itse rakentaminen tehtäisiin 
talkoilla. Hakemusta varten kyläseura vuokrasi Lakis Oy:ltä näkötornin tarvitseman maa-alueen.  
Sen jälkeen piti tehdä rakennepiirustukset, kustannusarvio materiaaleista ja vieläpä tarkka 
suunnitelma rakentamiseen tarvittavista talkootöistä- ja tunneista. Hakemus tehtiin sähköisesti ns. 
Hyrrä-järjestelmään ja myös kaikki liitteet lisättiin sinne digitaalisessa muodossa. Itse hakemuksen 
teko oli helppoa ja jopa hauskaa ja oikein sopivaa syys- ja talvi-iltojen ajankulua. Hankalaa oli 
ainoastaan sähköisen allekirjoituksen toteuttaminen, koska allekirjoitusoikeudet piti luoda myös 
kyläseuran varapuheenjohtajalle ja sihteerille. 

Päätös näkötornin rakentamisesta oli helppo tehdä, mutta pian osoittautui, että hankkeessa on suuria
haasteita. Ensimmäiseksi piti valita sopiva malli, joka sopii maisemaan ja on mahdollista 
Lakeaharjun laelle rakentaa. Asia ratkesi varsin helposti hakemalla netin kuvahaun avulla 
näkötorneja. Osikonmäen näkötorni vaikutti heti ensi näkemältä sellaiselta, joka sopii myös 
Lakeaharjulle. Kuva 1.

 Kuva 1. Osikonmäen näkötorni.



Osikonmäen kyläyhdistyksen kotisivuilta löytyi tieto, että torni on rakennettu myös Leader-tuen 
avulla ja hetken metsästyksen jälkeen löytyi yhdyshenkilöt ja tieto tornin suunnittelijasta. Ilmeni, 
että Pyhäjärvelle Vuohtomäkeen oli rakennettu saman tyyppinen torni ja sen piirustukset saimme 
vapaasti käytettäväksi.  Vuohtomäen torni on viisikerroksinen ja korkeudeltaan 22m, mutta meille 
riittää matalampi, joten jätimme yhden kerroksen pois ja tornin korkeudeksi tuli 16m.

Lakeaharjun laen läheisyyteen oli olemassa jonkinlainen tieura, mutta minkäänlaista 
pysäköintipaikkaa siellä ei ollut, joten aivan ensimmäiseksi oli tehtävä asiallinen pysäköintipaikka 
ja kunnostaa sinne johtava tie, kuva 2.

 Kuva 2. Tornin    
läheisyyteen rakennettu 
pysäköintipaikka.

Torni oli tarkoitus rakentaa aivan Lakeaharjun laelle, mutta se olisi haitannut laskettelurinteen 
käyttöä ja kunnossapitoa ja niin torni rakennettiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen muutama 
metri sivuun eli huipun viereen, missä rinne jo alkaa, kuva 3. Siirron seurauksena perustusten teko 
vaikeutui aika paljon ja perustusten rakentamiseen kuluikin aikaa useampi viikko.  

 Kuva 3. Perustusmuotteja   
rinteeseen istutettuna.

Itse tornin rakentaminen käynnistyi heti kuntoportaiden valmistuttua heinäkuun lopulla ja sitä 
alettiin rakentaa uudella pysäköintipaikalla, kuva 4. Ajatus oli, että torni rakennetaan 



pysäköintipaikalla makuuasennossa täysin valmiiksi ja nostetaan sen jälkeen pystyyn, mutta ilmeni, 
että torniin kertyi painoa niin paljon, että nosturin kapasiteetin takia torni nostettiin puolivalmiina 
pystyyn ja loput tasannelankut, portaat ja kaiteet asennettiin vasta sen jälkeen. Rakentaminen 
hidastui merkittävästi ja myös työturvallisuus oli suurena haasteena, mutta siitä huolimatta torni 
valmistui vauhdilla, kiitos ahkerien ja monilukuisten talkoolaisten.

Kuva 4. Tornin 
ensimmäinen sivu alkaa 
hahmottua.

Lakeaharjulla on harrastettu myös nopeuslaskua jo vuosikymmeniä ja laella oli aikoinaan erillinen 
nopeuslaskun lähtölava eli muutaman metrin korkuinen teline, josta laskijat saivat alkuvauhdin. 
Teline lahosi ajan myötä ja niinpä tornin yhteytettiin päätettiin rakentaa entistä ehompi lähtölava 
riittävän korkealle ja tässä tapauksessa se tarkoittaa, että laskuluiska lähtee toisesta kerroksesta, joka
on noin 7m:n korkeudella maaperästä.
Grillikodan rakentaminen päätettiin suosiolla jättää seuraavaan kesään eli vuoteen 2020. Kyläseura 
käynnisti kuitenkin uuden entistä isomman hankkeen eli kylätalon rakentamisen Karstulan 
Lomakouherosta tuotavista hirsistä, joten grillikodan rakentaminen jäi hieman kylätalohankkeen 
jalkoihin.

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

Lakeaharjulta avautuu pikkeuksellisen näyttävät maisemat Suomen kauneimmaksi järveksi 
äänestetylle Lappajärvelle, kuva 5. Alueella käykin myös kesäisin runsaasti matkailijoita maisemia 
ihastelemassa ja näkötornin avulla on tarkoitus lisätä koko seudun houkuttelevuutta ja lisätä 
matkailijoiden viipymää alueella. Laelta on avautunut hienot maisemat jo aiemminkin, mutta 
näkötornin avulla näkymä avautuu laajemmassa sektorissa puunlatvojen yläpuolelta ja sen myötä 
eteen avautuu jopa henkeäsalpaavat maisemat. Alueen saavutettavuutta parannetaan avaralla 
pysäköintipaikalla ja kunnollisella tiellä. Tavoitteena on tehdä Lakeaharjusta näkötornin myötä 
Vimpelin ja koko Järviseudun ykkösmatkailunähtävyys.



Kuva 5. Näkymä Lappajärvelle Lakeaharjun näkötornista.

4.2. Toteutus

Toimenpiteet

Suunnittelun perustana oli rakentaa näktornista riittävän korkea, turvallinen ja helposti saavutettava.
Korkeudeksi valikoitui 16m, jolloin ylin tasanne on 13,6m:n korkeudessa. Tämän katsottiin 
riittävän, koska ylin tasanne on puiden latvojen yläpuolella ja näköalasektori etelään, länteen ja 
pohjoiseen avautuu erinomaisen hyvin. Itään avautuvaan näkymään olisi tarvittu niin korkea torni, 
että siitä luovuttiin suosiolla.
Tornin kaikki rakenteet on painekyllästettyä puuta eli nurkkapylväät, ristituet, lattianiskaset, 
lattialankut, kaidevärkit jne. Kiinnitystarvikkeet puolestaan pitää olla haponkestävää terästä, koska 
nykyiset kyllästysaineet muodostavat suolahappoa ja kuumasinkitty teräs ei sitä kestä. Tornin on 
määrä kestää turvallisena ja käyttökuntoisena vuosikymmeniä ja niinpä rakenteiden on oltava 
mitoitettu sen mukaan. Runko eli pystypuut ja tasojen kannatinniskaset ovat painekyllästettyjä 
paksuja pylväitä ja ristituet tukevia parruja ja tasojen lattiat paksuja, leveitä lankkuja. Juuri mikään 
noista tarvikkeista ei ole normaalia rautakauppatavaraa, joten tarjouksia piti kysellä suoraan sahoilta
ja painekyllästyslaitoksilta. Lähialueen ainoa painekyllästettyjä pylväitä toimittava yritys on 
Kruunupyyssä sijaitseva Påras Oy ja pylväät hankittiinkin sieltä. Yritys tarjosi myös ristitukiparruja 
ja lattialankkuja, mutta oli haluton toimittamaan niitä määrämittaisina (kuva 6), joten ne hankittiin 
määrämittaisina Koskenvarren Saha ja Höyläämö Oy:ltä suunnilleen samaan hintaan kuin Påraksen 
tarjous oli.



 Kuva 6. Näkötornin 
painekyllästetty 
sahatavara eri pituuksiin 
lajiteltuna odottamassa 
asennusta.

Ensimmäinen toimenpide oli perustusten rakentaminen ja niiden rakentaminen aloitettiin pienellä 
talkooporukalla heti kesäkuun alussa. Torni oli tarkoitus rakentaa mahdollisimman lähelle 
Lakeaharjun huippua, mutta laskettelurinteen käyttö ja kunnossapito olisivat vaikeutuneet, joten 
tornia siirrettiin muutama metri laelta sivuun. Siirron myötä tornin lähtötaso laski metrin verran ja 
perustusten rakentaminen vaikeutui aika paljon. 
Näkötornien perustukset sidotaan yleensä peruskallioon kiila-ankkureilla, mutta Lakeaharjun laelle 
on ajettu irtomaata niin paksu kerros, ettei kiila-ankkureiden käyttö onnistunut. Niinpä perustukset 
tehtiin pilarianturaperiaatteella eli maata vasten on noin 2x2m 300mm paksu betonilaatta, jonka 
keskeltä nousee pilari tornin alapään tasoon. Kuva 7. Pilareiden asennus oli työlästä, sillä yläpäiden 
piti olla täsmälleen samalla korkeudella ja pilareiden myös tarkalleen oikealla etäisyydellä 
toisistaan. Tämä siksi, että tornin kiinnitysrautojen piti sopia suoraan pilareiden vastaaviin 
kiinnitystappeihin.

 Kuva 7. Tornin pisin pilariantura muotitettuna.

Saimme pilareiden valumuotit lahjoituksena paikalliselta yritykseltä eli ViaCon Oy:ltä ja se helpotti 
huomattavisti muottien tekoa joskin isojen teräslieriöiden vääntäminen oli melkoisen raskasta 



touhua varsinkin, kun muotit piti raudoittaa paksuilla harjateräksillä. Tornin siirto aiheutti myös 
suunniteltua suuremman betonin menekin, koska kaksi laattapilaria piti tehdä paljon suunniteltua 
korkeammiksi.  
Itse perustusten valu heinäkuun lopulla sujui lopulta hyvin vaikka paahtava lähes 30-asteen helle 
läkähdyttikin talkoolaisia, kuva 8.

 Kuva 8. Perustusten valu 
loppuvaiheessa.

Suunnitelman mukaan torni rakennettaisiin lappeellaan valmiiksi viereisellä pysäköintipaikalla ja 
nostettaisiin sitten kerralla pystyyn perustusten päälle. Aina ei kaikki mene suunnitelmien mukaan 
ja totesimme pian, että tornin paino nousee niin suureksi, että paikkakunnan autonosturi ei sitä 
kykene nostamaan. Isompiakin nostureita olisi ollut saatavilla,  mutta ne vaativat taas isomman 
alueen tukijalkojen levitykseen, joten päätimme rakentaa tornia lappeellaan vain niin paljon kuin 
nosturi kykenisi turvallisesti nostamaan.
Jouduimme silti ottamaan kaivinkoneen tasoittamaan tornin viereen laajan alueen, jossa tornin 
kokoonpano jatkuisi ja jossa olisi nosturilla tilaa työskennellä, kuva 9.

 Kuva 9. Tornin viereen 
tasoitettu kenttä, jossa jo yksi 
tornin sivuelementti 
odottamassa kokoonpanoa.



Pysäköintialue oli erinomainen paikka aloittaa tornin rakentaminen ja ajatus oli, että runko 
kokoonpannaan siinä niin valmiiksi kuin mahdollista, mutta kun yksi sivuelementti oli rakennettu 
totesimme, että tornin siirtäminen pystytyspaikalle ei tulisi onnistumaan, koska hiihtohissin vaijerit 
olivat niin matalalla, että runko ei sopisi niiden alta. Suunnitelmaa muutettiin ja päätimme rakentaa 
vain sivuelementit valmiiksi pysäköintipaikalla ja siirtää ne pystytyspaikalle ja kokoonpanna siellä. 
Sivuelementtien siirto onnistuikin loistavasti samalla kaivinkoneella, joka tasoitti sen kentän tornin 
viereen, kuva 10.

 Kuva 10. Sivuelementtien 
siirto kaivinkoneella 
kokoonpanopaikalle. Taustalla 
kuvan yläosassa näkyy 
hiihtohissin vaijerit.

Tornin rakentamista 
suunniteltaessa emme kiinnittäneet tarpeeksi huomiota siihen, että käsiteltävät pylväät ja parrut ovat
järkiään niin raskaita, että ihmisvoimin niiden liikuttelu ja paikoilleen asennus on mahdotonta. 
Niinpä tarktoreita etukuormaajineen ja autonosturia oli pakko käyttää huomattavasti suunniteltua 
enemmän. Pelkästään tasanteiden kannatinniskaset ovat niin raskaita, että käsipelillä ne eivät 
liikahda mihinkään. Suuri osa siirroista onnistui traktoreiden avulla, mutta sivuelementtien nostoon 
tarvittiin jo autonosturi, kuva 11.

 Kuva 11. Autonosturin avulla 
pysäköintipaikalla rakennetut 
sivuelementit nostettiin 
syrjälleen ja pönkättiin pystyyn 
tarkalleen oikeille paikoille.



Seuraavaksi asennettiin kaikki ristituet, mitkä oli mahdollista ja taas tarvittiin nosturia nostelemaan 
tasanteiden lattianiskaset kohdilleen kiinnipulttausta varten, kuva 12.

Kuva 12. Lattianiskaset 
asennettuna sekä myös 
muutama lattialankku joka 
kerrokseen, jotta asennusten 
jatkaminen olisi helpompaa 
tornin ollessa jo pystyssä.

Tornin rungon pystytyksen jälkeen oli epätoivo vallata talkooporukan, sillä tuntui mahdottomalta 
ajatukselta rakentaa torni valmiiksi pystyasennossa. Kuinka sinne saisi haalattua painavat portaat ja 
lankut ja kuinka siellä voisi yleensä työskennellä turvallisesti. Ensimmäiseksi tarvittiin portaat 
ensimmäiseen kerrokseen ja ne oli tehtävä maassa valmiiksi ja nostettava taljoilla paikoilleen. 
Tarvittiin neljä voimakasta miestä kantamaan portaat tornin juurelle, josta taljalla vedettiin ne 
paikoilleen. Niin vain ensimmäiset portaat saatiin asennettua ja sitten oli jopa helppoa asentaa 
ensimmäisen kerroksen lattia määrämittaisista lankuista. Toisen kerroksen portaat kokoonpantiin 
ensimmäisessä kerroksessa ja vedettiin myös näppärästi taljalla paikoilleen, kuva 13.

 Kuva 13. Portaat toiseen kerrokseen asennettuna ja toisen 
kerroksen lattian asennus menossa.



Mitä ylemmäs tornin rakentamisessa mentiin sitä hurjemmalta se alkoi tuntua. Turvaton olo 
helpottui kovasti, kun aina sitä mukaa, kun työ edistyi, kerroksiin asennettiin heti kaiteet, kuva 14.

 Kuva 14. Portaiden ja kerrosten kaiteet asennettuna 
toiseen kerrokseen asti.

Tornin pystytysvaiheessa nostettiin nosturilla myös kolmannen ja neljännen kerroksen lattialankut 
ylimpään kerrokseen, kun kuviteltiin, että se helpottaa asennusta. Kävi kuitenkin lähes päinvastoin 
eli lattialankkuja jouduttiin siirtelemään edestakaisin ja se aiheutti turhaa työtä. Neljännen 
kerroksen lattian tekoon tuli avuksi reipas palokuntalaisten porukka turvavaljaineen ja he asensivat 
lattian hetkessä ja myös siirtelivät tornin huipulle nostetut lankut oikeisiin paikkoihin. Siitä heille 
isot kiitokset. Vielä kaiteet paikoilleen ja tornissa voi turvallisesti jo käydä, kuva 15.

 Kuva 15. Torni kaiteet asennettuina, vain katto ja 
nopeuslaskuluiska puuttuu

Katto oli tarkoitus tehdä maassa valmiiksi ja nostaa yhtenä elementtinä paikoilleen ja näin myös 
tapahtui. Viime vaiheissa tuli parikin etukäteen suunnittelematonta asiaa vastaan. Talkoissa käynyt 



sähköasentaja oli vahvasti sitä mieltä, että torniin on syytä laittaa ukkosenjohdatin ja kun alan 
ammattilainen näin sanoo, niin pakkohan se oli siihen laittaa. Ukkosenjohdatinta ei ollut 
kustannusarviossa, joten sen takia piti Aisaparille tehdä muutoshakemus. Toinen esiin tullut asia oli 
katon räystäille asennettavat sadevesikourut. Aikamme asiaa pyöriteltyämme päätimme asentaa 
kourut, sillä jälkikäteen se olisi kovin hankalaa ja kallista. Perusteluna oli se, että tuuli roiskii 
katolta valuvat sadevedet tornin rakenteisiin, mutta kourut ohjaavat vedet hallitusti maahan.
Katon rakentaminen oli sinänsä yksinkertaista, mutta melkoinen palapeli se kuitenkin oli, kuva 16.

 Kuva 16. Katon runko valmiina.

Katto oli alunperin tarkoitus kattaa pellillä, mutta ulkonäöllisistä seikoista johtuen teimme sen 
palahuovalla. Hintaa katolle tulikin himpun verran enemmän kuin kustannusarviossa oli suunniteltu.
Katon kiinnitys torniin pohditutti koko talkooporukkaa kovastikin, mutta lopulta päätimme 
mitoittaa katon tukikehikon niin, että sen voi laskea suoraan tornin yläosassa olevien 
vaakapylväiden päälle ja pultata niihin kiinni. Näin myös tehtiin, kun ensin katto oli kiinnitetty 
kulmaraudoilla sen verran, että se pysyi paikoillaan. Myös nostoliinojen kiinnitys mietitytti ja 
lopulta rakensimme erillisen lankkukehikon, jonka avulla nosto onnistui hienosti, kuva 17.

 Kuva 17. Katto lähdössä ylös 
tornin huipulle. Painoa katolle 
kertyi 1800 kg.

Enää puuttui laskuluiskan asennus, sillä myös luiska oli tehty maassa niin valmiiksi kuin 
mahdollista, kuva 18.

https://www.facebook.com/torstailehti/videos/392530408299890/UzpfSTE2NDY1NDU2MjQ6Vks6MTAxNTgwMTYzMjE2MTQyMzk/


 Kuva 18. Laskuluiska kaiteita
vailla valmiina 
asennettavaksi.

Ajatus oli ensin nostaa sekä katto, että luiska samalla kertaa paikoilleen, mutta päätimme, että 
parempi hoitaa yksi asia kerrallaan hallitusti. Luiskan nosto oli suunniteltu lauantaiksi 26.10.2019, 
mutta silloin sääennuste lupasi melkoista myrskyä, joten nosto ja asennus tehtiin jo perjantaina 
25.10.2019 iltapäivällä. Luiska on noin 18 m pitkä ja painaa yli 3000 kg, joten asennus ei ollut 
ollenkaan yksinkertainen. Myös luiskan nostoa ja asennusta olimme miettineet pitkään ja hartaasti 
ja yrittäneet laatia hyvän nostosuunnitelman. Haasteina oli luiskan mahdollinen notkuminen, 
yläpään pysyminen toisen kerroksen lattianiskasen päällä, alapään perustuksen teko ja pitävyys sekä
luiskan tuenta paikoilleen niin, ettei se taivu. 
Teimme etukäteen kaivinkoneen avulla niin tukevan perustuksen luiskalle kuin mahdollista ja 
rinnettä luiskan alapuolella myös muotoiltiin muutaman murskekuorman avulla, kuva 19.

 
Kuva 19. Luiskan alapuolisen 
rinteen muotoilu menossa.

Luiskan yläpää sidottiin taljoilla torniin ja niiden avulla luiska saatiin hallitusti oikeaan paikkaan. 
Torni tuettiin ensin väliaikaisesti parilla lankulla luiskan puolivälistä ja myöhemmin kunnolla 
useammalla parrulla. Lopuksi rakenneltiin toiseen kerrokseen luiskan molemmille puolille 
turvalliset kaiteet ja vielä liukuportti laskuaukon eteen, kuva 20.



 Kuva 20. Laskuluiska 
kaiteineen ja portteineen 
valmiina.

Grillikota oli tarkoitus rakentaa saman tien näkötornin valmistuttua, mutta talkoolaisilta loppui virta
ja talvi teki tuloaan. Myös grillikodasta tehtyyn muutoshakemukseen päätös tuli niin myöhään, että 
rakentaminen siirrettiin suosiolla kesälle 2020. Keväällä 2020 käynnistyi kuitenkin kylätalohanke ja
grillikodan rakentamiselle ei tahtonut millään löytyä rakoa vaikka tarvikkeet oli hankittu jo aikaisin 
keväällä. Kylätalon ensimmäinen vaihe eli huoltorakennus saatiin kunnialla siirrettyä ja vesikatto 
päälle heinäkuun alkupuolella, joten kiireesti grillikodan kimppuun.
Kodalle oli katsottu paikka yhden Lakeaharjun näköalapaikan eli ns. kraaterinreunan vierestä, mutta
esteenä oli muutama pieni mänty ja huono tie ja kotaa varten pitää myös olla tasainen alusta. Työt 
käynnistyivät siis puiden kaatamisella ja murskeen ajamisella tielle ja kodan alustalle, kuva 21.

 Kuva 21. Kodan 
alustalle ajetaan 
mursketta.



Kota rakennettiin elementeistä, jotka yhdistettiin ruuveilla ja kodan runko olikin varsin 
yksinkertainen asentaa, kuva 22.

 Kuva 22. Kodan 
runko lähes valmiina.

Myös kodan katto oli elementeistä ja sekin saatiin kunnialla kokoonpantua, kuva 23.

 Kuva 23. Kota 
harjakorkeudessa.

Enää puuttui palahuopien asennus ja itse grillin kokoaminen ja ne olivatkin aikaa vieviä ja 
tarkkuutta vaativia töitä, mutta lopulta kaikki oli valmiina, kuva 24.



Kuva 24. Talkoolaisia uudessa kodassa grillitylen ääreen istahtaneena.

Aikataulu

Hankkeessa tornin rakentamiselle oli varattu aikaa aina vuoden 2021 loppuun saakka. Näkötorni oli 
kuitenkin tarkoitus rakentaa valmiiksi kesällä 2020, mutta kun perustukset saatiin valmiiksi jo 
heinäkuun loppupuolella ja itse tornin rakentaminen käynnistyi vauhdikkaasti, aloimme miettiä jos 
onnistuisimme saada tornin valmiiksi jo tämän vuoden aikana ja vieläpä ennen lumen tuloa. Kun 
tornin ympärille tasoitettiin kaivinkoneella laaja kenttä loppukokoonpanoa varten, oli meidän 
oikeastaan pakko tehdä torni valmiiksi saman tien, koska mäen laelle tasoitettu ja kaivettu kenttä 
estäisi laskettelurinteen käytön eli kaivetut maat oli siirrettävä takaisin mäen laelle.
Tiukka aikataulu pakotti talkooporukat töihin tekemään pitkiä päiviä ja kun nostojen päivämääriä 
sovittiin, se tarkoitti aina, että kaikki pitää olla valmiina nostoja varten. Onneksi lähes kaikki 
talkoolaiset olivat eläkeläisiä, joten heillä oli aikaa tulla heti aamusta töihin ja jatkaa illansuuhun 
rakentamista. Intoa riitti koko rakentamisen ajan, sillä on aika kiehtovaa rakentaa oma näkötorni.
Aikataulu siis alitettiin todella reippaasti.
Kotagrillin osalta aikataulua hieman venytettiin, mutta kaikki valmistui lopulta hallitusti 
hankeaikataulun puitteissa.



Resurssit

Aisaparin myöntämä tuki oli 39450 € ja sillä hankittiin tarvittavat runkopylväät, ristitukiparrut, 
lattialankut, porrasvärkit jne. Talkootyötunteja oli hankesuunnitelmassa ja kustannusarviossa 
2590 sisältäen sekä henkilötyötunnit, että konetyötunnit. Kustannusarvion laadinnassa en 
ymmärtänyt laittaa talkootunteihin konetunteja kuin nimeksi vaikka on itsestään selvää, että 
pylväiden käsittely ei onnistu ilman traktoreita tai tukkinostureita. Niinpä konetunteja kertyikin 
reilusti enemmän kuin kustannusarviossa oli ennakoitu.  Kaikenkaikkiaan kustannusarvio piti varsin
hyvin paikkansa ja se jopa alitettiin aika reilusti.

Toteutuksen organisaatio

Hanketta hallinnoi Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry. Käytännössä toteutuksen organisaatio
oli varsin ohut, sillä hankkeen suunnittelusta, tukihakemuksen teosta, materiaalien kilpailuttamisista
ja tilauksista, urakoitsijoiden kilpailuttamisista ja tilauksista, työkalujen hankinnasta, talkooväen 
houkuttelusta ja talkoiden järjestelyistä vastasi kyläseuran puheenjohtaja Heikki Salmela. Lisäksi 
merkittävän työpanoksen antoivat Samuli Metsäpelto ja Martti Lakaniemi töiden käytännön 
suunnittelussa ja itse töissä. Käytännössä he Salmelan ohella huolehtivat työkalujen huollosta ja 
varastoinnista, työkalujen saatavuudesta ja talkootuntien kirjaamisesta. Laskut osoitettiin kyläseuran
rahastonhoitajalle Eero Pokelalle.

Raportointi ja seuranta

Näkötornin materiaalit hankittiin suurimmaksi osaksi touko- kesäkuun aikana ja niin ollen myös 
toteutuneet kustannukset oli tiedossa hyvin aikaisessa vaiheessa. Pieniä poikkeamia 
kustannusarvioon tuli ainoastaan esim. moottorisahasta, jota ei huomattu laittaa kustannusarvioon 
vaikka ilman moottorisahaa hirsitöitä ei pysty tekemään lainkaan. Materiaalit riittivät pääosin 
suunnitellusti, vain muutaman laudan ja joitakin pultteja, kulmarautoja sekä ruuveja jouduttiin 
hakemaan rautakaupoista jälkikäteen. Kyse oli niin pienistä määristä, ettei niitä sen kummemmin 
edes kilpailutettu. Kaidepultteja hankittiin ulkonäön vuoksi, koska kierretangosta katkotut olisivat 
kaiteiden yläpinnoilla olleet karsean näköisiä. Pultteja oli lähialueella vain yhdessä liikkeessä, joten 
ne hankittiin sieltä.
Selkeää oli kirjata talkootyöntekijät ja talkootunnit valmiille lomakkeille, mutta hankalaa oli seurata
mitä kukin teki, sillä työvaiheita oli lukuisia ja henkilöt tekivät samalla talkookerralla useitakin eri 
töitä. Listaan ei tietenkään voinut eritellä jokaista tehtyä työtä henkilöittäin, joten kunkin henkilön 
kohdalla on vain yksi työ.

Toteutusoletukset ja riskit

Kuten aikaisemmin tuli esille, oli torni tarkoitus rakentaa lappeellaan valmiiksi ja nostaa ehjänä 
pystyyn. Painon takia näin ei voitu tehdä ja siitä aiheutui monenlaisia hankaluuksia, paljon 
ylimääräistä työtä ja jopa turvallisuusriskejä. Suunnitteluvaiheessa ei täysin ymmärretty tornin 
massiivisuutta ja sen takia ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota pylväiden ja osakokoonpanojen 
nosteluun. Nostojen suunnittelu niin ollen jäi vaillinaiseksi ja sen myötä kasvoi riski kustannusten 
ylittämisestä. 



Perustusten suunnittelussa oletettiin, että ne voidaan ankkuroida kallioon, mutta näin ei käynyt. 
Riskinä oli kustannusten lisääntyminen, mutta perustukset pystyttiin tekemään kustannusarvion 
puitteissa toisella menetelmällä. Oletuksena oli myös tornin rakentaminen mäen laelle ja kun se ei 
ollut mahdollista, oli riskinä jälleen rakentamisen vaikeutuminen ja sen myötä kustannusten 
kohoaminen. Tarkoitus oli nostaa torni pystyyn siten, että nosturi on huoltotiellä, mutta se 
osoittautui mahdottomaksi toteuttaa. Sen takia piti ottaa kaivinkone tekemään laajan kentän, johon 
mahtui hyvin sekä nosturiauto, että tornin loppukokoonpanopaikka. Kustannuksia kuitenkin kertyi 
oletettua enemmän.

4.3. Yhteistyökumppanit

Näkötornin rakentamisessa tarvitaan monenlaista toimijaa. Ensimmäiseksi Jukka Liikala Oy kaivoi 
pilariantureille perustukset ja teki pysäköintialueen. Teräsputket muotteja varten lahjoitti Viacon Oy.
Koskenvarren saha ja höyläämö ky toimitti painekyllästetyn sahatavaran määrämittaisena, Påras Oy
toimitti painekyllästetyt pylväät määrämittaisena. Jallun Hiekka Oy teki nosturille ja 
kookoonpanopaikalle kentän tornin kupeeseen ja toimitti myös mursketta ja täytemaata luiskan 
alapuoliseen rinteeseen. Kalervo Vesala nosteli nosturillaan tornin pystyyn, katon ja luiskan 
paikoilleen ja myös sivuelementit syrjälleen ja lattianiskaset paikoilleen. Vimpelin Listapalvelu 
lahjoitti tippapellit katon räystäisiin. Samuli Metsäpelto siirteli tukkikuormaajallaan ja -kärryllään 
pylväitä asennuspaikalle, Esa Salmela siirteli etukuormaajallaan niinikään pylväitä 
kokoonpanopaikalle ja samoin Matti Pohjoisaho.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Näkötorneja ei kovin usein rakenneta talkoilla ja niinpä se saikin kovasti mediahuomiota. 
Paikallislehdet Järviseutu, Järviseudun Sanomat ja ilmaisjakeluna jaettava Torstailehti kirjoittivat 
useaan otteeseen tornin rakentamisesta. Myös sosiaalisessa mediassa näkötorni on ollut esillä 
jatkuvasti.
Hankkeen tuloksena rakennettiin aikataulu reilusti alittaen ja myös kustannusarvio alittaen 
suunnitelman mukainen näkötorni, kuva 21. Torni rakennettiin mahdollisimman helppokulkuiseksi, 
tukevaksi ja turvalliseksi ja työn jälki on saanutkin paljon positiivista palautetta. Vaikka nakymät 

 Kuva 21. Valmis torni

https://www.torstai-lehti.fi/2019/10/27/nakotorni-kohosi-lakeaharjulle-ennatysajassa/?fbclid=IwAR0g37hM7tipHJr6LrUNQH2ZcUS9rmcSvcn1fNo-TL4rLx0Sf8GqlhXFBMk


Lakeaharjun laelta on varsin hyvät, avautuu tornista ikäänkuin uusi maisema paitsi Lappajärvelle 
(kuva 22) myös etelään Pyhävuorelle ja pohjoiseen Vimpelin kirkonkylän suuntaan. Tornista 
pyrittiin tekemään myös hyvin maisemaan sopiva ja muutenkin sopusuhtainen ja tässä mielestäni 
myös onnistuimme oikein hyvin.

 Kuva 22. Näkymä 
tornista 
Lappajärvelle.

Talkootöitä tehdessä kuntoportaiden käyttäjät  halusivat lähes poikkeuksetta kiivetä myös 
näkötorniin vaikka työt olivat menossa ja pylväässä kieltokyltti. Kyselyn perusteella varsin moni 
kävijä oli muualta kuin Vimpelistä. Ainakin Vetelistä. Lappajärveltä, Alajärveltä ja Seinäjoelta oli 
vierailijoita muutaman satunnaisen utelun perusteella.
Kiipeäminen näkötorniin onkin kuntoportaiden käyttäjille luonteva jatko ja se on omiaan lisäämään 
ihmisten liikunnallisuutta. Satunnaiset kulkijat tuntuvat nousevan ensin kuntoportaat ja sen jälkeen 
näkötorniin vaikka tornin taakse on tehty pysäköintipaikka juuri matkailijoita varten. 
Palaute on ollut ylenpalttisen myönteistä ja ilman muuta yhteisöllisyys Vimpelissä ja ehkä jopa 
lähipitäjissä on lisääntynyt. On selvästi aistittavissa, että vimpeläiset ovat innoissaan ja ylpeitä 
uudesta näkötornistaan. Myös talkoolaisille tornin rakentaminen antoi paljon postiivisia 
kokemuksia, uusien haasteiden ja ongelmien ratkaisujen myötä uutta puhtia ja paljon hyvää mieltä 
ja hapekasta ulkoilmaa. 

Jatkotoimenpiteet

Itse torni rakennettiin Aisaparin tuella, mutta jo tehtynä jatkotoimenpiteenä kyläseura kustansi 
siihen vimpeliläisten avokätisellä avustuksella LED-valaistuksen (kuva 23), mikä on omiaan 
lisäämään tornin käyttöä ja houkuttelevuutta.



   Kuva 23. LED-nauhoilla valaistu Lakeaharjun 
näkötorni illan hämyssä.

 Tornin ylimmälle tasanteelle on tarkoitus laittaa myös opastetaulu, jossa on karttanäkymä 
avautuvasta maisemasta ja siihen merkitty näkyvät Lappajärven saaret, kylät ja muut mahdolliset 
maamerkit. Ensi kesän kokemusten perusteella mahdollisesti rakennetaan myös kulkemista 
helpottavat portaat tai luiska tornin juurelle ja tarvittaessa kunnostetaan pysäköintipaikalta tornille 
johtavaa tietä se kun ryvettyi jonkin verran raskaiden työkoneiden ajellessa siinä.
Ehkä joku vieraskirjakin olisi hyvä laittaa tornin huipulle.

5. Maksatushakemus

Viimeisenä vaiheena hankkeessa oli maksatushakemuksen teko. Aisapari lähetti hyvissä ajoin ennen
töiden alkua sähköpostilla ison nipun liitteitä, joissa oli tarkoin selitetty mitä kaikkea 
maksatushakemuksessa tarvitaan ja kuinka se tehdään. Koetin saman tien perehtyä ohjeisiin 
etukäteen parhaan kykyni ja ymmärrykseni mukaan, mutta siinä vaiheessa ei mieleen kovin paljon 
jäänyt. Se kuitenkin, että talkootöistä on pidettävä tarkkaa kirjaa ja jokaiselta talkoolaiselta on 
otettava ylös nimi, mitä on tehnyt, kauanko on tehnyt, milloin on tehnyt ja vielä allekirjoitus. 
Lisäksi talkoolista piti jonkun vielä hyväksyä omalla allekirjoituksellaan ja jos se joku osallistui itse
talkoisiin, tarvittiin toinenkin hyväksyjä. 
Käytännössä asia ei ollut ihan näin yksinkertainen, kun töissä oli 10-15 talkoolaista ja kukin teki 
omia aikojaan mitä milloinkin ja monelle tuntui olevan kovin vaikea kirjata ylös omia tekemisiään. 
Talkoolistat kuitenkin täyttyivät lopulta kohtuullisen hyvin, mutta oli mahdotonta kirjata tunteja 
tarkasti niille töille, joita kukin oli tehnyt. 
Toinen iso haaste maksatushakemuksen teossa oli materiaalien kilpailutuksen ja hankintojen 
selvitykset. Osa tarvikkeista oli suhteellisen vähäarvoista rautakauppatavaraa ja lähialueella oli vain
pari liikettä, jotka pystyivät tarvikkeet toimittamaan, joten kilpailu käytiin heidän välillään. Itse 
kilpailutus ei ollut ollenkaan helppoa, kun kumpikin toimittaja pystyi tarjoamaan kyselyn mukaiset 
koneet ja tarvikkeet suunnilleen samaan hintaan ja valinta piti tehdä osin muidenkin kriteerien kuin 
hinnan perusteella.
Painekyllästetyn puutavaran kilpailuttamisessa oli myös ongelmia, sillä näkötornin pylväille oli 
käytännössä vain yksi järkevä toimittaja. Sahatavara oli mahdollista kilpailuttaa useamman 



toimittajan välillä, mutta edullisin ja samalla järkevin oli tehdä hankinta paikalliselta sahalta, joka 
pystyi toimittamaan lankut lisäksi määrämittaisina.
Koska materiaalien kilpailutus ja hankinta oli näissä hankkeissa aika monimutkaista, tein 
mahdollisimman perusteellisen hintatasoselvityksen hankinnoista. Nyt on vain toivottava, että se on
riittävä ja kaikki hankinnat hyväksytään suunnitelman mukaan.

6. Loppusanat

Hankkeilla on oltava selvä tavoite, aikataulu ja resurssit. Kyläseuran tavoitteena oli rakentaa 
kuntoportaat ja näkötorni 31.12.2021 mennessä Aisaparin myöntämillä rahallisilla ja kyläseuran 
järjestämillä talkootyöresursseilla. Tavoite saavutettiin alittaen aikataulu huomattavan selvästi ja 
myös kustannusarvio alitettiin molemmissa hankkeissa.
Kyläseura ei ollut aikaisemmin hakenut Aisaparilta tai ELY-keskukselta hankeavustuksia eikä 
muutenkaan tehnyt vuosikymmeniin mitään hankkeita, joten oli jo korkea aika tehdä jotakin ja kun 
Lakeaharjun laskettelukeskus on kyläseuran toiminnallinen keskus, oli luontevaa kohdistaa 
aktiviteetit sille alueelle. Jälkikäteen arvioituna yksi hanke kerralla olisi riittänyt hyvin ja se olisi 
voinut olla paljon pienempi, jotta olisimme saaneet oppia ja rutiinia hankkeiden toteutuksiin. Kaksi 
isoa hanketta meni kuitenkin rytinällä läpi ja jatkossa olemme viisaampia ja valmiimpia tekemään 
ja hallinnoimaan isojakin hankkeita.
Kahden ison hankkeen suunnittelu, hakemusten teko, kaikenlainen valmistelu ja toteutus ei ole ihan 
pikku juttu ja vaatii runsaasti aikaa ja paneutumista asiaan. Hankkeille tarvitaan tietysti asiaan 
vihkiytynyt vetäjä, jolla on aikaa ja mahdollisuuksia hoitaa asiat, mutta tarvitaan myös aktiivinen 
yhteisö, josta löytyy talkoolaisia ja muuta apua töiden järjestämiseen. 
Mikäli vielä maksatusasiat sujuvat hyvin, kyläseura aloittaa uusien hankkeiden suunnittelun ja 
toteutuksen.

Vimpelissä 29.10.2019 ja 19.8.2020

Heikki Salmela
Puheenjohtaja
Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry. 


