
PUISA eli Puistolan saneeraus - projekti 

 

08.08.2011 

Talon ympäriltä poistettu kannot. Salaojitus- ja sadevesijärjestelmä sekä routaeristeet 

pääosin asennettu. Huleveden pois johtamiseksi suoritettu (aiemmin unohtunut) kallion räjäytys 

klubitilan seinustalta, vedet johdettu vanhaa jätevesikaivoo. Etupiha muotoiltu ja maakankaan 

päälle asennettu 300 kalliomurskekerros. 

Autohallin rakennusosat saapuneet ja hallin perustusten pohjien kaivuu aloitettu sekä julkisivujen 

maalaus. 

Uima-altaan pohja tiivistetty ja tasaushiekka asennettu. Eristys ja asentaminen vk 33. 

30.06.2011 

Keittiön lattia laatoitettu ja kalusteet vitriiniä lukuunottamatta asennettu. Ruuan valmistus ja 

säilytys onnistuu. 

WC:n kalusteet ja ovi asennettu. WC otettu käyttöön, katon panelointi asentamatta. 

20.06.2011 

PUISA hanketyöryhmän katselmus Puistolassa sekä kokous pidetty illalla Kallioniemen tiloissa. 

Päätetty hakea hankemaksatusta 31.5.11 tilanteessa ja hankeelle jatkoaikaa. 

Työt jatkuvat sisällä pintojen ja kaluston asennuksen osalta sekä ulkona terassin ja autotallinpohjien 

rakentamisella sekä julkisivulaudoituksen pinta maalauksella. 

15.06.2011 

Ulkovuorauslaudat on asennettu ja minikeittiön yläkaapisto lähes seinässä, keitiön lattia tasattu ja 

osin vesieristetty, laatoitus edessä. WC on kattoa ja kalusteasennusta vaille valmis. Kokous- ja 

klubitilan seinät nauhoitettu ja pohjamaalattu (osin valmis pinta). Arkiston nauhoitus aloitettu, 

kattolevyt tilattu.  

Hankeryhmän kokous su 19.6. klo. 19 Puistola (edellinen kokous siirtyi) 

17.03.2011 

Työhön kutsu, 164 hankepäivää. Ilmoittaudu jaostosi vastuuhenkilölle 20.3. mennessä, kiitos 

PUISA hanekryhmän kokous su 27.3. 18:00, Puistola 

14.03.2011 

Keittiön katto listoja vailla, klubitila levytetty, seinät suurelta osin nauhoitettu ja kertaalleen 

pohjamaalattu. Asunnon ja kokoustilan seinän sulkeminen ja eristäminen edessä. 

Julkisivulaudoituksen puruku aloitettu. 

http://www.pohjois-kymenkasvu.fi/content/view/22/88/


 

.. tulossa minikeittiö 

21.02.2011 

Kokoustilan lattia valettu, tilan sisäseinien levyt jouduttiin poistamaan, seinien täytössä käytetty 

vaahto ei laskeutunut suunnitellusti. Seinän väli täytetty puukuitueristeellä, seinät osin levytetty. 

Arkiston seinät rakennettu, yksi kylmävuoto poistettava. Klubitila paria levyä vaille valmis 

pinnoitukseen (keittiön katto ensin) ja katon sekä lattian asennukseen. Pukuhuone listoja ja kalustoa 

vailla. Työmaakeskus purettu ja sähköjä asennettu työn edetessä. 

PUISA hankeryhmän kokous Puistolassa 27.2. 18:00 

29.01.2011  

Kokoustilan lahonneet alajuoksut poistettu ja muurattu tuplaharkot sekä asennettu uudet 

alajuoksut. Lecasoratäyttö aloitettu. Vanha hormi, kokoustilan ja asunnon välinen seinä purettu. 

Sauna öljytty ja kiuaskivet asennettu sekä testilöylyt heitetty. 

 

PUISA hankeryhmän kokous Puistolassa 30.1. 18:00. Indikaattorilomake Kasvu / Ely keskus 

HUOM! Talkoolistoihin kirjoitettava tehty työsuoritus eli viivattu yhtäkuin merkki = poistettu rivi ! 

18.12.2010 

Johtokunnan kokoustilan lattia purettu ja puruja imuroitu pois, lattia kannattajat menevät uusiksi,  

lahovauriota. 

PUISA hankeryhmän kokous Puistolassa 29.12. 19:00 

 8 kk:n reipas rykäisy (13.5. niemessä myrskyää) 

10.10.2010 

IV - kone asennettu sekä ovien heloituksia. 

24.06.2010 

TE - keskukselle toimitettu maksatushakemus 29.8.08-31.05.10. Vuosi ennakon hakemisesta ehti 

miltei mennä. Syksyllä ripeästi toimeen. 

30.04.2010 

Kate on suurelta osin asennettu, runsaslumisen talven vauriot jäivät vähäisiksi. Keittiön seinät 

levytetty ja yläkomeron runko valmiina. Klubitila on lähes levytetty. .. lavan kesävalmistelut ottavat 

oman aikansa. 

Jätevesipumppaamoon asennettu pumppu ja kytketty toimintaan. Pesuhuoneen lasiovi asennettu. 



 

31.03.2010 

Sauna viimeistelyssä. Klubitilan villoitus ja levytys menossa. Katolta ja talon vierustalta poistettu 

lumia, pääsiäisenä kateasennustalkoot. Tervetuloa 

Pohjois-Kymen Kasvuun jätetty vuosiraportti 2009. 

 

.. minikeittiön 

kuvaus 

17.03.2010 

Keittiön villoitus ja levytys aloitettu saunan tehoyksikön asentamisen edeltä. Varaaja / pesutornin 

seinät levytetty ja tehty uudet putki- ja sähkölinjaukset. Sähkömies asentanut muutaman rasian ja 

saunan pesuvalot (pesuhuoneen valoasennuksessa ongelmia). Sauna jakkaraa, listoja ja 

kiuasasennusta vailla. Työt jatkuu kohti kevättä. 

09.03.2010 

Johtokuntaa informoitu, seuraava hanketyöryhmän kokous Puistolassa 21.3. klo. 18:30. Käsitellään 

vuosiraportti ja maksatushakemus. 

21.02.2010 

Pukuhuoneen seiniä paneloitu. Saunan panelit asennettu ja lauteiden ylärunko. 

31.01.2010 

Pohjois-Kymen Kasvun toimistoon palautettu Indikaattorilomake ja Kasvun oma seuranta. Töitä on 

tehty reilut 2000 tuntia ja talkoolaisia on ollut 31 mukana, tilaa reippaille löytyy PUISAn parista. 

30.01.2010 

Pesuhuoneen valot asennettu ja muutamaa panelia vaille katto valmis. Sauna paneloitu ja selkänojat 

asennettu sekä valokuidut niihin. Homma etenee tulevilla viikoilla ja kohta jo talkoosaunat toimii... 

31.12.2009 

Pukuhuoneen katto koolattu ja paneloitu. 

 

23.12.2009 

Pesuhuoneen suihkut käyttövalmiita ja viemäri kytketty. Pumppu asentamatta pumppaamoon, mutta 

jouluksi sauna ei ihan ehtinyt. 



19.12.2009 

Pumppaamolle vedetty sähköt ja AV -johtoja putkitettu. 

18.12.2009 

Uima-altaan pohja kaivettu pakkasessa ja suoritettu samalla viemärin lopputäytöt. Takapiha jää 

odottamaan kevättä ja terassin rakentamista. 

14.12.2009 

Saunan laudetavara hankittu ja saunan seinät villoitettu ja folio asennettu. Keittiön kattoa laskettu 

alas. 

04.12.2009 

Räystäiden ja ulkokaton koolaus menossa. Sähkö- ja teleputkitusta asennettu sisäseiniin ja kattoon. 

19.11.2009 

Viettoviemäri kivijalan alituksella valmis ja kytketty uuteen kaivoon. Putki eristetty, täyttö vielä 

vajaa. 

01.11.2009 

IV - kanavat asennettu ja suurelta osin eristetty. Puhallusvillan ensimmäinen erä asennettu, talvi 

tulee se on varmaa. 

10.10.2009 

IV - kanavien asennus aloitettu ja katon eristyksen valmistelu. 

02.10.2009 

Kattohuopa ja aluslaudoitus miltei välikatolta purettu. Haettu allas ja AV-tarvikkeita 

pääkaupunkiseudulta. 

26.08.2009 

Uima-alas mitoitettu pihamaalle. Sähkösuunnitelmia tarkennettu ja haettu työmaalle sähköputkia. 

 

Huonolla hapella 

17.08.2009 

Loput villat ehdittin purkaa katosta. Osa katon palkeista heikossa kunnossa. TE - keskukseen on 

jätetty klubitilan katon rakenne muutoksesta ilmoitus, kustannukset katetaan hankkeen sisältä. 

Kattopalkkeja vaihdettu ja terassin ovi asennettu sekä puhkaistu kulku klubitiloista kokoustilaan. 

Pesuhuoneen seinät rakennettu osittain uudestaan. 

Illalla käyty tarkentavat keskustelut sähkösuunnitelman pohjalta. Pesuhuone ja sauna ovat saamassa 

suuret maisemalasit.  



 

Uuden keittiön 

paikka 

14.07.2009 

Viime viikolla on asennettu viemäri, lattialämmityskaapelit, verkot ja valettu lattia sekä asennettu 

pari ikkunaa toimiston puolelle. Viikonvaihteessa purettu osa sisäkatosta ja työtä jatkettu 

maanantaina, katon kannatinpalkit näyttävät olevan kunnossa. Loput vanhasta, hiirten syömistä, 

 eristeistä puretaan viikon aikana. 

12.06.2009 

Pesuhuoneen ja saunan väliseinät purettu. Vanha lattian "korppu" piikattu pois, mureni 

moninpaikoin palasiin viemärikanavaa tehtäessä. Lattiavalun valmistelua jatkettu. 

Osa kodinkoneista hankittu poistomyynnistä. 

17.05.2009 

PUISA II/2009 hanketyöryhmän kokous pidetty Kallioniemessä. Hanke päätös tullut anotun 

mukaisena, aikaisemman päätöksen mukaisesti haetaan ennakkoa sekä Kouvolan kaupungilta 

välirhoitusta hankkeelle. 

Viemärikanava roilotettu ja piikkaus aloitettu. Pesuhuoneen ja sauna väliseiniä tolpitettu, 

pesuhuoneen seinä rakennettu kokonaan uudestaan, asennettu pesuhuoneen ikkuna sekä 

ulkopuolelta pesuhuone ja sauna lisäeristetty sekä tuulensuojalevyt asennettu. Saunan lasiovi sekä 

sauna ja pesuhuoneen välinen ikkuna ja kiuas tilattu. 

03.05.2009 

Sauna- ja pesuhuone suurelta osin purettu, lisäksi ulkolaudoitus niiden osalta. Tilapäisjärjestelyt 

vesissä sekä saunomisessa sovittu vuokralaisen kanssa. Pukuhuone melkein purettu, seuraavaksi 

viemärikanavien työstö. Talkoolaiset: Piirrustukset löytyvät kansiosta sekä seinältä ja muistakaa 

kirjata tunnit punaisessa kopissa, KIITOS. 

22.04.2009 

Ikkunat tulleet työmaalle. Purkutyötä jatkettu, kokoustilat tyhjennetty ja osa lattiasta aukaistu. 

16.04.2009 

TE - keskuksesta tullut hyväksytty päätös hankkeesta. 

11.03.2008 

Jätelava tyhjennetty ja keittiön alaosan juoksut on uusittu. Tarjouspyynnöt ikkunoista jätetty ja 

kodinkonetarjoukset saapuneet. Tulossa varastokontti vanhan tallin viereen, seuraavaksi kokoustilat 

tyhjennetään. 

06.03.2009 

Hanketyöryhmän kokous siiryy odottamaan TE - keskuksen päätöstä pj. ilmoittaa uuden 

ajankohdan. Pidetään tarkentava hankesuunnitelma kokous tulevista töistä. 

22.02.2009 

Hanketyöryhmän kokous su 8.3. 18:30 Puistola.   



21.02.2009 

Purkutyöt alkoivat tulevan keittiön tyhjennyksellä ja osittaisella levyjen poistolla, Hilti puute jätti 

lattian piikauksen tulevaan viikkoon. 

20.2.2009 

Koneista ja laitteista jätetty tarjouspyynnöt sekä keittiösuunnitelmista keskusteltu eri toimittajien 

kanssa. 

16.02.2009 

Klubitilan alajuoksuista valtaosa poistettu ja nostettu seiniä muuraamalla pari kerrosta harkkoja  ja 

asennettu uusi alajuoksu. Keittiösyvennys levyjen poisto ja lattian aukaisu vuorossa seuraavaksi. 

18.01.2009 

Klubitilan seinälevyjä on viime päivät revitty pois ja vuorossa lattian aukaisu. Vuoden 2008 

talkoolistat allekirjoituksilla tulee toimittaa Puistolaan, 2008 raportointi kuun lopulla. KIITOS 

12.01.2009 

Hanketyöryhmän kokous pidettiin Puistolassa su 11. tammikuuta. Vahvistettiin ennakoiden 

hakeminen ja todettiin hankkeen nykytila, työt jatkuvat klubitilan vanhojen seinärakenteiden 

poistolla virtajärjestelyjen jälkeen. Kokouksen jälkeen hankejohtaja esitteli klubitilaan 

suunnitelmista rakennetut havainnemallit. Seuraava kokous su 8.3. 18:30 Puistola 

08.01.2009 

Kari Ristola kaivanut viemärinjan lopun viikolla 1. Klubitilasta ja talon pihalta siivottu 

jätettä siirtolavalle.  

24.12.2008 

Viikkojen 51 ja 52 aikana kaivettu viemärilinjaa Puistolaan. Klubitilaan tyhjennetty. 

11.12.2008 

Pekka Tuoresmäki ja Jouni Nerkko osallistuivat Pohjois-Kymen Kasvu ry:n järjestämään 

maksatuskoulutukseen. Maksatus lomakkeet. 

04.12.2008 

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallitus on valinnut hanketyöryhmään 3.12. kokouksessaan Kirsi 

Heralan. 

31.10.2008 

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallitus hyväksyi PUISA hankkeen ja se on kirjattu TE - keskuksen 

diaariin. Aloituspalaveri hankkeesta pidetään tulevalla viikolla, työt voidaan käynnistää. 

29.10.2008 

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallitus käisttelee kokouksessa hanketta.  

Klemettilän Jari luvannut toimittaa viemärisuunnitelmat keskiviikon aikana toimistoon. 

20.10.2008 

DI, sähkö, Ilkka Tontti jätti sähkösuunnitelman hakemuksen liitteeksi. 

10.10.2008 

TE-keskuksesta Jaakko Leino tutustui hankkeen kohteeseen torstai aamuna ja täsmennetty 

kustannusarvio rakentamisesta saapui perjantaina. Hankkeen ennakkoarviointi Pohjois-Kymen 

Kasvu ry:ssä ma 20.10., josta teknisesti korjattu hakulomake lähtee TE- keskukseen. Hanke on 

käynnissä ja käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa. 

02.10.2008 

Hankejohtaja on jätänyt Rakennuslupa hakemuksen Elimäen kunnan rakennustarkastajalle. 

19.09.2008 

Korian taajaman kyläsuunnitelman versio 1.0 valmistunut. Lue 

29.08.2008 PUISA (kuvia) 

Hankehakemus on jätetty Pohjois-Kymen Kasvu ry:lle, täydennetään puuttuvilta osin lähiviikkoina. 

http://korianponsi.sporttisaitti.com/mp/db/file_library/x/IMG/17493/file/LVISuun_Muokattu.pdf
http://lomake.mmm.fi/index.jsp?DOCID=17660&LANGUAGE=FI&VERSION=1226663372000
mailto:kirsi.herala@taku.fi
mailto:kirsi.herala@taku.fi
http://korianponsi.sporttisaitti.com/kallioniemi/puisa/kustannusarvio/
http://pionpky.suntuubi.com/
http://korianponsi.sporttisaitti.com/mp/db/file_library/x/IMG/17042/file/PUISA.pdf


Perjantaina 26.9. klo. 9:00 rakennustarkastaja saapuu Kyminpellonmaan tontille tarkastamaan 

suunnitelman rakentamisen osalta. 

14.08.2008 

Johtokunta on päättänyt käynnistää PUISA (Puistolan saneeraus) - projektin, ja jättää siitä 

maaseudun kehittämisohjelman mukainen tukihakemus Pohjois-Kymen Kasvulle. Hankkeen 

vetäjänä toimii Jouni Nerkko, ja sen aikataulu on max. kolme vuotta. Kustannusarvio on noin 

180.000 euroa. Asunnon kunnostus on jätettävä hankkeen ulkopuolelle. 
 


