
Tila Hyvinvo
inti-

alueelle 
( x )

Tasearvo Poistot Käyttökulut 
(ml. energia ja 
sähkö) yht. 
vuosi 2022 alv. 
0%

Vuokratulot Lopputulos / kuluja 
vuodessa

Pisteet Huomiot tilaohjelmasta Priorisointi Valtuutettujen huomiot, ideat, 
ajatukset, kysymykset: Yhteenveto

 2.1 Säilytettävät kiinteistöt - 
Säilytetään kiinteistöjen hyvä 
k t  t t t t  Päiväkoti Esikko 1 647 583,32 46 302,12 50 000,00 -50000 21 •	Käyttöönotto 2016

•	Kunto hyvä, normaali ylläpito
•	Ei korjausvelkaa
•	lmagoarvoa hyödynnetään kuntamarkkinoinnissa

Uusi Yhtenäiskoulu 1 582 943,60 € 39 573,59 € 143000 -143000 21 •	Otettu käyttöön 2021, kustannusarvio noin 8,4 milj. € (sis. irtaimisto)
•	Opetuksen käytössä päivisin, iltaisin yhdistysten ja kansalaisopiston sekä 
kunnan kokoustarpeisiin vastaamassa
•	Pihatilat myös hyödynnettävissä, etätyötilana kesäisin

Palvelukeskus Simola x 2 197 943,60 € 101 296,40 € 185000 68004,48 -116995,52 21 •	Ei merkittävää korjausvelkaa, kiinteistössä tehtävä lähinnä 
vuosikorjauksia
•	Katto uusittu 2013 -> hyvässä kunnossa
•	Ylläpito- ja käyttökustannukset 72 000 €
•	Vuokratulot 70 000 €
•	Seurataan palo- ja pelastustoimen osalta tehtäviä 
maakunnallisia/valtakunnallisia ratkaisuja.

Pelakuu x 778 419,22 € 36 370,56 € sis.edelliseen 53406,48 #ARVO! 21 •	Alakerran asunto kotipalvelun käytössä
•	Ei merkittävää korjausvelkaa, kiinteistössä lähinnä vuosikorjauksia
•	Vuokratulot 119 000 €
•	Ylläpito- ja käyttökustannukset 71 000 € 

Niittykukka 1 154 174,85 € 9 347,40 € 16750 0 -16750 * Niittykukan vesikate uusittu v. 2018, nostanut tasearvoa
•Tyhjänä -> vuokrataan -> ukrainalaisten käytössä kevät 2022
•Ylläpito- ja käyttökustannukset Tuijalta/Ritvalta

Niittykukka 2 70546,35 4 136,88 € 16 750,00 € 1 149,84 € -15600,16 21 •Vuokrattu Niinikodille,vuoden 2021 korjaukset nostavat tasearvoa
•Kiinteistössä lähinnä vuosikorjaustöitä
•A-osan vesikatteen uusiminen tulossa 
•Vuokratulot 26 000 €

Uimalan pukusuojat 2700 0 -2700 12 •Vuosittaiset ylläpitokorjaukset 
•Ei korjausvelkaa
•Avantouintipaikka 2021 alk.

Ruusuke x osittain 
n. 40%

521 385,00 € 26 647,44 € 34000 0 -34000 14 •	Toimi syksyyn 2021 koulun väistötilana - kunnantalona 2022 alkaen
•	Kiinteistöön tehty peruskuntokartoitus ja mikrobitutkimukset 11-
12/2021 -> toimenpiteet tulosten mukaisesti.
•	Kaukolämmössä, varalla öljylämmitys
•	Ylläpito- ja käyttökustannukset 35 000 € (kiinteistön ylläpito), siivous 15 
000 € / vuosi ala- ja keskikerros

Selvitettävä pian hyvinvointialueen linjaukset? 
Kunnantoimisto siirtyy Ruusukkeelle.

As Oy Vienolan puisto 165 456,00 € 21752 11000 -10752 14

As Oy Päivänsäde 2 649 2740,56 5409,84 2669,28 21 •	rivitalo, valmistunut 1994
•	A3 2 h + k + s (52,5 m 2 )
•	Ei korjausvelkaa
•	Vuokrattu

As Oy Koivikko 18 837,05 € 2704,32 6034,92 3330,6 •	A1 1h + k + s (36m2) ja A2 1h + k + s (36 m2)
•	rivitalo, valmistunut 1988
•	Vuokrattu

As Oy Mäntyrinne B-talo 39 238,23 € 3922,8 2614,8 -1308 12 •	B5 1h+k+s (41m2) vapaa, sisäpuolen pintaremontti ennen uusia 
asukkaita -> mahdollinen myynti
•	B8 1h+k+s (34m2) vuokrattu
•	rivitalo, valmistunut 1982
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As Oy Aurinkolehto A-talo 13 959,60 € 1458 3176,64 1718,64 17 •	A1 1h+kk+s (40,5m2) vuokrattu
•	rivitalo, valmistunut 1985

As Oy Viherkuja 18 900,99 € 10600,32 14231,16 3630,84 10 •	A5 2h+k (43m2) vuokrattu
•	B14 2h+k (43m2) vuokrattu
•	B10 1h+kk (32m2) vuokrattu
•	B13 1h+kk (32m2) vuokrattu
•	kerrostalo, valmistunut 1972
•	ylläpito- ja käyttökustannukset  Tuijalta
•	Tuotot Tuijalta
•	pisteet 10

Simokoti Tuijalta? 67236,48 67236,48 18 Perusturvan palvelut lähellä
Sosiaalipalveluiden palvelukokonaisuus
•	A1, vuokrattu, remontoitu 2022
•	A2, vuokrattu
•	A3, vuokrattu
•	A4, tyhjä, pintaremontti 2022
•	A5, vuokrattu
•	A6, tyhjä, pintaremontti 2022

•	B7
•	B8
•	B9
•	B10
•	B11
•	B12
•	B13 
•	Kaikki vuokrattu tällä hetkellä

•	C1
•	C2
•	C3, tyhjä, remontoitu 2022
•	C4
•	D5, vuokrattu
•	D6, vuokrattu
•	D7, vuokrattu
•	A-B rakennettu 1981, C-D 1987, pyörävarasto 1987

Ymmärrys että huoneistot tyhjillään, koska kunto 
ollut huono - nyt pintaremontoitu. Eivät ole 
siirtymässä hyvinvointialueelle, joten jää kunnalle 
jatkossakin. Simokoti tärkeämpi kuin Vesakoti. 
Mahdolliset remonttikustannukset / investoinnit 
oltava tiedossa ennen lopullisia päätöksiä.

Vesakoti, Rantatie 15 34122,56 34122,56 16 •rakennettu: 1 talo 1973 (peruskorjattu), 2 talo 1973 (puretaan) 
•yhteensä 22 asuntoa
•vapaana asunnot 11, 16 ja 17, remontintarve selvityksen alla
•2 talo huonokuntoinen: ei oteta enää uusia asukkaita, kun tyhjentyy -> 
purkuun ? 

Ryhmäkoti 3, Rantatie 15 34122,56 34122,56 24 •rakennettu 1975, peruskorjattu 2015
•Asunnot 21-28, kaikki vuokrattuina
•ylläpito- ja käyttökustannukset alhaiset (maalämpö)

2.2 Kunnostettavat ja/tai 
kehitettävät kiinteistöt - 
Tavoitteet: kiinteistöistä 
luopuminen, mikäli ei palvele 
kunnan ydintehtäviä; 
kustannustehokkuus

Yläaste / teknisen työn tila ja 
laboratorio Keltamo, Koulutie 
15

42 454 € 1543,8 13500 -13500 16 Tasearvo sisältää mysö puretun Vanamon teknisen työn tilan 
•korjausvelkaa n. 70 000 € -> ilmastointikoneiden uusiminen, lukituksen 
uusiminen, viemäri 
•korjausten aikataulutus:1-2 vuoden päästä
•ylläpito- ja käyttökustannuksia ei ole eritelty

Odotetaan tutkimustulokset, tehdään sitten 
päätökset. Kuinka kauan Keltamoa tarvitaan? Mikä on 
todellinen oppilasennuste? Voidaanko luopua 
jossakin vaiheessa? Tehdään kiireellisimmät ja 
välttämättömimmät korjaukset. '<---- Ei kuule 
hävitetä!!!



Terveysasema, Valokuja 2 x 106 852,19 € 18 075,88 € 28500 -28500 20 •säilytetään
•sote-kiinteistö -> hyvinvointialue vuokraa vuodesta 2023 alk.
•korjausvelkaa n. 40 000 € (10 vuoden jaksolla korjaus- ja 
huoltokustannuksia yhteensä noin 172 000) -> 2022 katon vuotokohdat 
korjataan
•lukituksen uusiminen: 3 vuoden sisällä (30 000 €)

Isojen remonttitarpeiden suhteen syytä odottaa, 
mihin suuntaan hyvinvointialueen palvelupaletti 
kehittyy ensimäisen 3 vuoden aikana... Kattoremppa 
tulossa 3v siirtymäkauden loppuun... Paikkaillaan 
vikakohdat. Kiinteistöä ei voi päästää repsahtamaan...

Simolanhalli, Simolantie 4 x osittain 
n. 10%

15 092,83 € 2 922,46 € 15000 -15000 13 •	vanha navetta: pesula, perusturvan varastoja - yhdessä tilassa 
mopokerho
•	talon toisessa päässä lämpökeskus, toiminta ulkoistettu Metsäkipinälle, 
yrittäjän kanssa sopimus
•	Säilytetään
•	korjausvelkaa 35 000 € -> lämpökeskuksessa vaihdin huonossa kunnossa
•	ylläpito- ja käyttökustannukset 17 500 €

Terveystalo Vesseli, 
Terveystie 1

x osittain 
85

210 299,74 9 695,88 € 22000 -22000
•Tavoite: Kiinteistö pidetään kunnan omistuksessa säilyttäen hyvä kunto
•Eläinlääkärin vastaanotto, eläinlääkärin tilat eivät ole enää 
tarkoituksenmukaisessa kunnossa, tilojen selvittely käynnissä
•Korjausvelkaa 40 000 € (lukitukset yms.)
•Erilaisia korjauskohteita mm. ilmalämpöpumppu yläkerran asuntoon
•2012 peruskorjattu
•Ulkokuoren maalaustalkoot keväällä 2022
•Vuokratulot 4000 €
•ylläpitokustannukset 18 000 €
•Kehitysvammaisten päivätoiminta
•Yläkerran asunnot: Perheneuvolan käytössä 1-2 asuntoa -> asuntojen 
käyttötarkoitus mietittävä jatkossa

Paloasema, Terveystie x 61 109,43 € 3 296,28 € 14500 32731,44 18231,44    - ylläpitokulut 15 000 €/ vuosi
  - suunnitteilla pintaremontti vuonna 2022-2023 n. 14 000 € Tavoite: 
Pidetään kohtuullisessa kunnossa ja seurataan hyvinvointialueen 
päätöksiä keskittämisestä
Toimenpiteet: Seurataan palo- ja pelastustoimen osalta tehtäviä 
maakunnallisia/valtakunnallisia ratkaisuja.

Öljyntorjuntavarasto ? 3 289,67 € 177,72 € 0 Tavoite: Pidetään kohtuullisessa kunnossa ja seurataan hyvinvointialueen 
päätöksiä keskittämisestä
Toimenpiteet: Seurataan palo- ja pelastustoimen osalta tehtäviä 
maakunnallisia/valtakunnallisia ratkaisuja.

Simolantie 11 ( okt ja 
autotalli) 

x 370 695,57 € 18 612,36 € 9600 28400,4 18800,4 23 Toimii ambulanssin tallina ja henkilökunnan tiloina.
Toimenpiteet: Seurataan palo- ja pelastustoimen osalta tehtäviä 
maakunnallisia/valtakunnallisia ratkaisuja.

- valmistunut 2020, melkein uusi 
- ylläpitokustannukset n. 10 000 €
- pihamaan asfaltointi tekemättä n. 15 000 €
- helposti muutettavissa toiseen käyttöön
- pisteet 23

Kunnanvirasto, Sonkarintie 2 127 078,63 € 9 076,56 € 31000 -31000 6 Tavoite: Kunnantoimisto toimii veloituksetta varastotiloina ja käyttötiloina 
yhdistyksille, jotka ovat itse vastuussa käytöstä -> sopimukset käyttäjien 
kanssa. Kädenojennus kolmannelle sektorille.
Toimenpiteet: Vaihtoehtoisten arkistotilojen etsintä tarpeiden mukaisesti -
> arkisto tarvitaan, koska kaikkea ei voi säilyttää digitaalisena. Jos 
puretaan: tontin jatkokäyttö ja mahdollinen kaavamuutos -> purku ei 
ajankohtainen vielä tasearvon takia.
-	ylläpito- ja käyttökustannukset 32 000 €
-	öljylämmitys: pieni säiliö, joka täytettävä 3-5 krt vuodessa
-	pisteet 6

Kuinka suuri arkiston tarve? 65 neliömetriä on aika 
paljon. Purkaminen ei tässä vaiheessa vaihtoehto, 
kaukolämpöön siirtymistä kannattaa selvittää

Kunnanvirasto, Sonkarintie 2 
Varastorakennus

3 265,93 € 176,64 € sis. edelliseen Saa olla sijoillaan



KIRJASTO-, KULTTUURI-, 
NUORISO- JA 
LIIKUNTAPALVELUT - 
Tavoite: Tilojen 
mahdollisimman korkea 
käyttöaste. Kiinteistöt 
pidetään kunnossa.

Liikuntahalli, Koulutie 16 552 098,10 € 26 872,92 € 45000 -45000 20 •	lukituksen uusiminen noin kolmen vuoden sisällä, muut viiden vuoden 
sisällä (valaistus)
•	korjausvelkaa n. 100 000 €
•	ylläpito- ja käyttökustannukset 35 000 €, (82 800 €)
•	koulun käytössä, iltaisin vuoroja klo 21 saakka - käyttöaste noussut
•	Salin vuokratasoa tarkistettu viimeksi vuonna 2021
•	Pisteet 20 (22)

Urheilukentän 
huoltorakennus, Koulutie 

5 923,92 € 846,24 € 3100 -3100 •	säilytetään
•	korjausvelkaa n. 8 000 €
•	vesikatteen uusiminen edessä
•	ylläpitokustannukset 3500 €

Kentän uusiminen investointisuunnitelmissa, mutta ei 
linkissä tähän - tätä ylläpidettävä joka tapauksessa. 
Todella toimiva ja tarpeellinen - ylläpidetään ja 
tehdään tarvittavat investoinnit. Palvelee isoa 
ihmisryhmää ja yhteisöllisyyttä Uusitaan vesikate ja 
hoidetaan korjausvelka. Voiko käyttökuluja alentaa?

Kiinteistö Oy Säästökulma, 
Keskustie 13

vain osakkeita 58770 16259,04 -42510,96 21 •	valmistunut 1988
•	Uusi vesikate vuonna 2021
•	tiloissa nuorisotilat, kirjasto, lounaskahvila, fysioterapia, vuokrattavaa 
tilaa
•	kunta omistaa 73 %
•	kunnan osuus lähivuosien korjausvelasta n. 50 000 € 
•	rakennukseen toimistotiloja yrittäjälle
•	ylläpito- ja kiinteistökustannukset 62 000 €
•	tulot 15 000 € (2 yritystä)
•	Pisteet 21

Tyhjillään olevien liiketilojen markkinointi. 
Yksityiskohtaiset tiedot kiinteistöistä nettiin vapaasti 
saataville. Voisiko toimia etätyöpisteenä? Ylläpito- ja 
kiinteistökustannukset suuret. Voisiko tehdä 
energiaselvityksen?

Kirkonkylän vesilaitos, 
alavesisäiliö, Ahvenisen, 
Syrjäkankaan ja Etäkorven 
vedenottamot, 
paineenkorotusasema 

15828,9 4718 81000 -81000 24 rakennukset tasearvo 15.828,90 €, poistot 4718,00 €, logiikka, koneet, 
laitteet, etäkäyttö ym. tasearvo 74 987,84 € ja poistot 9 373,92 euroa

•	säilytetään
•	huolehditaan vuosittaisista ylläpitokorjauksista
•	erilaisia korjauskohteita
•	Ylläpito- ja käyttökustannukset 62 800 €
•	Pisteet 24

Jätevedenpuhdistamo, 
toimisto, pumppaamot 7 kpl 
– 

66145,54 16684,4 81000 -81000 23 •	säilytetään
•	logiikan uusimista
•	ylläpito- ja käyttökustannukset 66 800 €
•	Pisteet 23

2.3 Myytävät tai vuokrattavat 
kiinteistöt - Tavoitteet: 
Kiinteistöjen vuokraus tai 
myynti, huomioidaan 
kokonaistaloudellisuus 
kunnan näkökulmasta. 
Määritellään 
mahdollisuuksien mukaan 
pohjahinnat kiinteistöille.



Metsola, Simola 17 994,87 € 464,70 € 500 0 -500 6 Simola -tilasta lohkottava määräala
talousrakennus
•	myydään liittymineen
•	Tyhjänä: yksiöitä ja kaksioita
•	hyvät hirret, siisti ulkoapäin, hyvä vesikatto - hirret voi myydä erikseen
•	ei korjata
•	vähäiset ylläpitokustannukset 1 500 €
•	Pisteet 7
•	tontin lohkominen -> metsä jää kunnalle 
•	Pisteet 6

keväällä 
myynnin 
kartoitus. 
Sähköliittymän 
irtisanominen? 
Tontin 
myyminen 
erikseen?

Samaa mieltä --> Myydään - etsitään innovatiivinen 
ratkaisu ja huikee idis... Unelmamesta vanhan 
vaalijalle - superpätevälle timpermannille... Maata 
näkyvillä ympäriltä mielin määrin. Avoin hinta!!!

Hovila, Paavonpolku 4, 
asunto (4 h + k + s)

174 991,86 € 13 470,24 € 12000 0 -12000 10 asunto (4 h + k + s)
•	tyhjillään
•	Lämpöverkostossa iso vuoto
•	Peruslämmöllä sähköpattereilla
•	korjausvelkaa 30 000 € + lämpöverkoston remontti 20 000 €
•	vesikatteen osittainen uusiminen tehty  
•	muitakin korjaustarpeita
•	ylläpito- ja käyttökustannukset 9000 €
•	Vuokratulot 0 €

Pyritään vuokraamaan Peeässän tarpeisiin vuodeksi, 
sen jälkeen purku. Puretaan heti kun mahdollista. 
Vaikee sannoo... Kyllä kai se on tääkin hävitettävä... 
Vuan jos ens oisi vaekka osulan urkoitsijoiden 
piämajana.

Niittykukka 1, Strandmanintie 0 0 •	tyhjänä -> vuokraus

Teollisuushalli, Teollisuustie 
6 

749 921,60 € 24 587,64 € 30000 -30000 16 •	vuokrataan tai myydään
•	ei merkittävää korjausvelkaa, lähinnä vuosikorjaustöitä
•	monikäyttöinen
•	öljylämmitysmenot vuodessa n. 23 700 € 
•	öljykattila lähes uusi, kaukolämpö mahdoton  -> verkko puuttuu
•	tulot  2021 5000 €
•	ainoa teollisuustila kunnassa
•	 paineilmajärjestelmä, ilmastointi, viemäriverkko
•	tila jaettavissa pienempiin osiin; tavaran vastaanottotila, 
keittiö/kokoushuone, saniteettitilat
•	Pisteet 16"

Vuokrataan jos pystytään. Jos laitettaisiin 
minimiylläpitoon, säästö vuodessa 15ke. Vuokrataso 
voisi olla luokkaa 5e/m2 ja myyntihinta luokkaa 
200ke. Ei kannata tehdä alaskirjauksia näin hyvästä 
kiinteistöstä vaan säästetään "alaskirjausvara" 
huonompiin kiinteistöihin. Vuokrataso 
neuvoteltavissa. Myydään/vuokrataan useammalle 
yrittäjälle pilkottuna. Mahdollisuus siirtyä 
kaukolämpöön?

Kalasatama, Teollisuustie 2 126 559,30 € 8 481,96 € 9500 7920 -1580 16 •	vuokrataan tai myydään
•	ei merkittävää korjausvelkaa, lähinnä vuosikorjaustöitä
•	rakennuksessa perkaustila, irtopakastustila, nestejää (laitteet eivät ole 
olleet käytössä), tavaran vastaanottotila
•	Saatu EU- tukea n. 80 %
•	ylläpito- ja käyttökustannukset 13 000 €
•	tulot 13 000 €
•	nykyinen käyttö: kalaosuuskunta, käyttö vähäistä, maksavat pientä 
vuokraa
•	Suomessa tilana ensimmäinen laatuaan ja edelleen vastaavia tiloja vähän
•	Tilojen käyttöasteen nosto tärkeää (linkittyy kalastuselinkeinon 
vahvistamiseen)
•	Pisteet 16

ASUMISPALVELUT - Tavoite: 
Yksityisissä taloyhtiöissä 
olevat asunnot pois kunnan 
omistuksesta.

0



As Oy Viherkuja, Viherkuja 3; 27364 10600,32 14231,16 3630,84 10 A3 (8 463 €), AS (S 352 €), B14 (S 352 €), B10 (4 099 €)
ja B13 (4 099 €)

•	valmistunut 1972
•	asunnot (5 kpl): 3h + k (69 m2), 2h + k (43 m2) x 2, lh + kk (32 m 2 ) x 2
•	keskuslämmitys
•	rakennuksen elinkaari on loppumassa ja LVIS-peruskorjaussuunnitelma 
tulisi aloittaa
•	kunnan osuus peruskorjauksesta on n. 190 000 €
•	2 asuntoa tyhjillään
•	ylläpito- ja käyttökustannukset 23 000 €
•	tulot 13 000€
•	myydään tyhjillään olevat asunnot 
•	Pisteet 10

As Oy Viherpossu, 
Paavonpolku 12

25818 15710 2537,52 -13172,48 9 A 5a (7 766 €), A 5b (3 149 €), B 9 (7 451 €)
B 12 (7 451 €)

•	valmistunut 1970
•	asunnot (4 kpl): 3 h + k (74 m2 ), 1 h + kk (30 m2),   3 h + k (71 m2) x 2
•	keskuslämmitys
•	rakennuksen elinkaari on loppumassa ja LVIS-peruskorjaussuunnitelma 
tulisi aloittaa välittömästi
•	kunnan osuus peruskorjauksesta on n. 215 000 €
•	vuokrattuja asuntoja, useita tyhjiä asuntoja (2 kolmiota tyhjillään)
•	ylläpito- ja käyttökustannukset 12 400 €
•	vuokratulot 8300 €
•	myydään tyhjillään olevat asunnot 
•	Pisteet 9

1. Ylin asunto 
myyntiin ( 
vuonna 2022) 
2. alempi 
asunto ( 2023,) 
kolmas asunto 
nyt 
ukrainalaisille

Ei kannata investoida, myydään vaikka eurolla jos 
joku ostaa. Ensijainen tavoite päästä eroon hinnalla 
millä hyvänsä. Isoja remontteja ei kannata ruveta 
tekemään. 

As Oy Aurinkolehto, 
Strandmanintie 5

13960 2500 3176,64 676,64 17 Al (13 960 €)

•	sähkölämmitys, rivitalo, valmistunut 1985
•	1 h + kk + s (40, 5 m2)
•	rakennuksen elinkaarta on jäljellä 15 - 17 vuotta
•	kunnan osuus peruskorjauksesta on n. 30 000 €
•	vuokrattu
•	ylläpito- ja käyttökustannukset 2500 €
•	tulot 2500 €
•	myydään tyhjillään olevat asunnot
•	Pisteet 17

As Oy Koivikko, 
Strandmanintie 1

18837 4600 5920 1320 18 Al (9 419 €) ja A2 (9 419 €)

•	sähkölämmitys, valmistunut 1988
•	molemmat 1 h + kk + s (36 m2)
•	rakennuksen elinkaarta on jäljellä n. 20 vuotta
•	kunnan osuus peruskorjauksesta on n. 55 000 €
•	Molemmissa vuokralaiset
•	ylläpito- ja käyttökustannukset 4600 €
•	tulot 5500 €
•	myydään 
•	Pisteet 18
 



As Oy Mäntyrinne, Kuusitie 10 39238 4000 5500 1500 12 B5 (21141 €) ja B8 (18 097 €)

•	keskuslämmitys, rivitalo, valmistunut 1982
•	asunnot 1 h + kk + s (41 m2 ja 34 m2
•	rakennuksen elinkaarta on jäljellä n. 15 vuotta
•	kunnan osuus peruskorjauksesta on n. 60 000 €
•	Isompi asunto tyhjillään
•	ylläpito- ja käyttökustannukset 4000 €
•	tulot 5500 €
•	myydään tyhjillään olevat asunnot
•	Pisteet 12

Laitettava samaan paikkaan markkinointiin kaikki 
vuokra-asunnot riippumatta kuka ne omistaa. Nyt 
liian hajanaista. Tämä tärkeää ja koskee kaikkia 
vuokra-asuntoja! Samaa mieltä --> Myyvään halavalla - 
suap tehhä mieleisekseen... Siis se tyhjä.

MUUT RAKENNUKSET & 
TONTIT

0 Myyntijärjestys

Valontalo, Valokuja 3 80 421,86 € 11 589,72 € 4600 0 -4600 8 •	Tyhjillään, kunnalla ei käyttöä rakennukselle
•	ylläpitokustannukset noin 9000 €
•	Purkukustannukset noin 70 000 €
•	Myydään siinä kunnossa kuin se on, kohteella ei vaihto- eikä 
palautusoikeutta
•	Pisteet 8

3. vuonna 2024 Vuokrataan myyvällä ilmoittelulla :) Myyntiin 
"Tuhansien mahdollisuuksien talo". Asuintaloksi. 
Matkustajakoti / Hostelli / RBnB... Etätyötilaksi? 
Selvitykseen, mitkä mahdollisuudet... Se ETÄTYÖTILA 
meiltä puuttuu…

Ahvenisen koulu, Konnevedentie 
16 

48 670,43 € 3 653,52 € 8500 -8500 7 rakennettu vuonna 1930
•	toiminut kylätalona
•	Mittava korjausremontti edessä mm. lämmitysjärjestelmän uusiminen 25 
000 €
•	ylläpito- ja käyttökustannukset 8500 €
•	Vuokra/käyttökorvaustuotot 3 577€/v.
•	Pisteet 7
•	Myydään
•	Yhdistyksen ollessa ostajana hinta neuvotellaan erikseen

2. vuonna 2023 Markkinoidaan kylätaloa tässä käyttötarkoituksessa 
kaikille kuntalaisille. Nostetaan Alajan eläinkokoelmaa 
enemmän esille Ei kannata investoida 
lämmitysjärjestelmiin tms. Onko valokuidun laitetila 
kunnan ongelma vai Savon Kuituverkon? Jos 
vuokrasopimus sen mahdollistaa, niin voiko laitetilan 
vuokrasopimuksen irtisanoa jolloin rakennuksen voi 
tarvittaessa alaskirjata? Ja jos Kuituverkolle ei tämä 
käy, niin myydään rakennus heille laitetiloineen. 
Kuituverkon kanssa voisi käydä keskusteluja jo 
etukäteen asiasta eikä sitten, kun nykytekniikka 
hajoaa. Mutta mieluummin siis alaskirjataan tasearvo 
kuin lähdetään investoimaan suuria summia uuteen 
tekniikkaan. Järjestöille ja muille nykyisille 
vuokralaisille pyrittäisiin löytämään korvaavat tilat 
muualta. Myyntiin "Tuhansien mahdollisuuksien talo" 
10.000 €:lla myyntiin... Mahdollista hankkia 
järjestötoijoiden ja/tai kyläporukoiden omistukseen.

Kaapinniemi, Kuuslahti, Tontit 6 
kpl

0 0 •	kaavoitettu 6 tonttia, hinnat määritelty Kunnanvaltuustossa 14.5.2018
•	myydään

hintoja ei voi 
pudottaa, koska 
myyty täydellä 
hinnalla 
tontteja jo 
aiemmin

Kohdennettu, maksullinen somemarkkinointi (ei 
kukaan kysy, jos ei tiedä). Hintojen päivitys nyt heti, 
jotta ehtivät kevätmarkkinoille. Mukaan Rakenna ja 
asu messuille, Kallavesj- messuille jne. Ei ole 
kuitenkaan mikään kiireisin kohde, koska ei aiheuta 
kuluja kunnalle. Mahdollisuus muuttaa vapaa-ajan 
asunnot vakituisiksi.  Pudotetaan tonttien 
myyntihintoja reilusti, jotta menisivät 
kaupaksi.Hirmuinen markkinointi! Kunnan sivuille 
selvemmin näkyviin!

Juurikkaranta, Apuranta tontit 0 0 Juurikkarannass
a viiden 
rinnetontin 
osalta hintaa on 
mahdollista 
pudottaa ( ei 
omaa rantaa  

Voitaisiinko hyödyntää jotenkin kaavoitusvarausta 
mikä alueella on jo? Ei myydä rantatontteja 
alennuksella, markkinoidaan niitä tehokkaasti. 
Myyvään nääki - hyväällä hinnalla... Tutkitaan 
mahdollisen hinnan alentamisen myötä 
korvausvastuuta, kestoa, yms. Ennakkotapauksia 
löytyy  Myyntiin  kun hintoja rukataan  ja kunnolla!!!

2.4 Purettavat kiinteistöt Purkujärjesty
s



Sivistystoimisto, Sonkarintie 2 21 559,78 € 2 005,92 € 1500 1200 -300 yhdistysten käytössä heidän omalla vastuullaan (sopimukset); ei korjata - 
purkukustannukset n. 50 000 €
•	hankinta-aika 1948
•	Ylläpitokustannukset 3000 €
•	purkuun asti voi olla yhdistysten käytössä
•	ei purkua niin kauan kuin on tasearvoa

2.'2024 Tämän vuokraamista voi jatkaa. Toimitaan 
tilaohjelman mukaisesti - puretaan aikaisintaan kun 
poistettu. Neuvotellaan vuokra käyttökuluja 
vastaavaksi. Purku jossakin vaiheessa. Viheralue 
ketokukkaniityksi! 20.000 tulee turpaan, kun 
puretaan - neljässä vuodessa taputeltu, kun 
ylläpitokulut loppuvat... (paitsi purkukulut); 
Purkukohteiden purku "köntässä"  tulisko 

Lemmikki, Koulutie 16 167 024,40 € 8 835,72 € 12200 0 -12200 1.'2023 Purkuajankohta suunnitelman 
mukaan.Normaalitahdissa poistettu 2040 - minkä 
näköinen rakennus on silloin? Prio 1: tasearvo 
tontille, purku ja pihan laitto. Prio 2: Puretaan silti 

hd ll      k  ll  Vesakoti 2 34122,56 34122,56 3. riippuen 
tyhjenemisestä

Ei investoida. Huutokaupataan eniten tarjoavalle. 
Puretaan kun vuokratulot ei riitä kattamaan 
ylläpitokuluja.Ei oteta uusia asukkaita. Puretaan heti 
kun mahdollista.<--- samaa mieltä

SUMMA SUMMARUM HUOM! Käyttökuluihin ei ole otettu siivousta, kunnan kiinteistöissä yht. n. 
218000 €/vuosi

Meijän mielestä: ensinnä Lemmikki jos mahd 2022. 
Sit 2023 sivistystoimisto... Hovilan tilanne 
pohdintaan, kun alkaa kirkastua, millainen kohtalo 
sote-kiinteistöjen käytöllä jatkossa 2025-->



Vesannon valtuustoseminaarin agenda ja aikataululuonnos
Tarkoitus
Halutut tulokset: Toiveena, että valtuutetut ajattelevat tulevaisuutta, myös hyvinvointialueen takia kun verotulot pienenevät, nämä kulut jää, niin mistä voisimme säästää?
Ryhmien jako:
Aikataulu klo 17:00 - 20:00

17:00 Valtuustoseminaarin avaus: Valt.pj Tuomas Kuhmonen
17:15 Katsaus tilaohjelmaan: Rakennustarkastajan kokonaiskuva, huomiot ja kysymykset, Tero Röntynen
17:30 Ryhmätyöt 1: Tehtävänanto ja siirtyminen pienryhmiin

Tehtävä: Käykää porukalla läpi ryhmälle nimetyt kiinteistöt, ja miettikää niihin liittyvät huomiot ja mahdolliset toimenpide-ideat
Toiveena, on että aloitatte kiinteistöistä, jotka priorisoitu käsiteltäväksi numerolla 1. Koitetaan pitää keskustelu kasassa (ei tontti- tai kuntamarkkinointia tässä valtuustoseminaarissa), koska fokus ns. ongelmakiinteistöissä (priorisointiluokka 1)  ja niihiin liittyvissä toimenpiteissä, sekä mandaatissa ryhtyä toimeen näiden kohteiden osalta.
Toiveena, on keskitytte ns. ongelmakohtiin vs. niihin jotka menee omalla painollaan.

Yksi ryhmästänne toimii kirjurina (nimetty etukäteen).
1. kierros

Ryhmä 1 (punainen): 11 Ruusuke, 30 kunnanvirasto + varasto (31), 40 Hovila, 51 Valontalo + Purettavat 57, 58, 59
Ryhmä 2 (keltainen): 18 Simokoti, 34 Urheilukentän huoltorakennus,  42 Teollisuushalli, 52 Ahvenisen koulu + Purettavat 57, 58, 59
Ryhmä 3 (sininen): 22 Keltamo, 35 Säästökulma, 46 Viherpossu, 53 Kaapinniemi tontit + Purettavat 57, 58, 59
Ryhmä 4 (vihreä): 23 Terveysasema, 39 Metsola/Simola, 49 Mäntyrinne, Juurikkaranta tontit + Purettavat 57, 58, 59

18:10 Tauko 1
18:20 Ryhmätyöt 2: Samat ryhmät, kiinteistöjen työstäminen jatkuu

2. kierros
Ryhmä 1 (punainen):
Ryhmä 2 (keltainen):
Ryhmä 3 (sininen):
Ryhmä 4 (vihreä):

19:00 Tauko 2
19:10 Tulosten läpikäynti ja purku - 
19:50 Loppusanat: Tuomas Kuhmonen
20:00 Työt purkissa



Ryhmäjako
ryhmä 1-4

Tuomas 4
HEikki 2
Eeva 3
Minna B-H kirjuri 1
Petri H kirjuri 2
Arto kirjuri 3
Anne J 4
Janne 2
Marko 1
Osmo 3
Jaana 4
Erkki 1
Uolevi 4
Petri M 1
Raimo 3
Kalevi 4
Anne P 1
Minna P 2
Kimmo kirjuri 4
Eeva-Liisa 3
Tuulikki 2

Ryhmä 1: Minna B-H (kirjuri), Marko, Erkki, Petri M, Anne P
Ryhmä 2: Petri H (kirjuri), Heikki, Janne, Minna P, Tuulikki
Ryhmä 3: Arto (kirjuri), Eeva, Osmo, Raimo, Eeva-Liisa
Ryhmä 4: Kimmo (kirjuri), Tuomas, Anne J, Uolevi, Kalevi, Jaana
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