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1. Idea tai aihe

Katuvalot Joutsijärven  kylätalolle johtavalle Aematielle

2. Kuka tai ketkä olisivat idean tai aiheen kohteena (kohderyhmä, asiakkaat, käyttäjät)

Kylätalolla järjesteään kolmena päivänä viikossa asukastupa ja aamiastarjoilu, kahtena päivänä on 
kansalasiopiston kursseja. kylätaloa käyttävät kokoontumisiinsa kylän yhdistykset. Kylätalolla järjestetään 
tapahtumia, käy vierailijoita esitelmätilaisuuksissa  tutustumassa Joutsijärven erityiseen, mm. sotahistoriaan, 
kylän asukkaat ja kylän ulkopuoliset asiakkaat vuokraavat usein kylätaloa erilaisiin tilaisuuksiin. Kylätalolla 
sijaitsee kylätalkkarin ja kylärengin työtila. Talolla on päivittäin monenlaista toimintaa. Talon pihapiirissä on 
ulkoleikkivälineitä  lapsille  ja grilliauspaikka.   Asematien varrella on pysyvää asutusta. Valaistuksesta 
hyötyisivät kaikki kylätalon käyttäjät sekä Asematietä käyttävä raskasliikenne ja työmaaliikenne (puutavara, 
tuulivoimatyömaat).

3. Toteutustapa ja kuka/ketkä idean toteuttajina

Haettava tarvittavat luvat viranomaiselta hankkeen toteuttamiseen lupien osalta kelpoiselle toimijalle. Lupia 
myönnetään kunnille ja valtiolle. Joutsijärven kyläyhdistys ry on kaupungin kera mukana toteutuksessa.

4. Määrärahatarve ja voiko tehdä hankkeena

Kustannusarvio Joutsijärven Asematien tievalaistuksen rakentamisesta yhteensä 12 368 euroa (sis. alv 24%), 
ilman alv:a  kokonaishinta 9 974 euroa sisältää: �
Tievalaistuksen tarvikkeet, mm 8 kpl puisia valopylväitä, valaisimet,  n 400 metriä johtoa (riippukaapelia),  
lyöntikiinnikkeitä, johdinsiteitä, pylväshattuja, haruksia laattoineen, maadoitustarvikkeita, erilaisia koukkuja 
kiinnittämiseen, siirtymä- ja kosketusliittimet ym. pientarvikkeet. �
Konetyön ja asennustyön kustannukset n. 2000 €. �

5. Miksi juuri tämä idea/hanke tulisi valita toteutukseen

Joutsijärven rautatieaseman remotti kylätaloksi Leader rahoituksella valmistui elokuussa 2019. Kylätalolle 
johtavalle Asematielle valtio(ELY) on antanut luvan katuvalojen toteuttamiseen niin, että valot saadaan kytkeä 
tien alkupäässä sijaitsevaan valtion valaistuslinjaan, valtio maksaa valojen sähkövirran kustannuksen. 
Katuvalaistuksen työt ovat erityisammattitaitoa ja -lupia vaativia töitä, joihin luvanhakijaksi ja totuttajaksi 
kaupunki on  lupaviranomaisten/ -lakien mukai hyväksymä julkinen taho. Kaupungin vanhusneusovsto on 
tutustunut tilanteeseen paikanpäällä Joutsijärvellä ja  todennut valot tarpeelliseksi.

6. Mitkä ovat mielestäsi ideasi vaikuttavuus ja merkittävyys kuntalaisille, kohderyhmille

Valojen myötä kylätalo palvelee entistä monipuolisemmin kaikenikäisten asiakkaiden kohtaamispaikkana, 
edistää turvallisuutta, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.  Joutsijärven kylään on muuttanut uusia asukkaita ja mm. 
kylän lapsiluku on kasvanut.


