
1 

 

                     
 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous- 
rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 

     
 
 
 
PARRAN LAMMEN LAAJENTAMINEN; väliraportti 31.12.2010 
 
 
1.  Hankkeen toteuttaja 
 

Parran lammen laajennustyön toteuttajana toimii Teuvan kunta, os. PL 25, 64701 TEUVA. 
Hankkeen toteutuksen organisointi on kunnanhallituksen päätöksellä 7.12.2009 (257 §) annet-
tu kunnan teknisen toimen tehtäväksi.  
Hankkeen vastuuhenkilönä kunnan puolesta toimii kunnaninsinööri Markku Salonen.  
 
 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
 
 Hankkeen nimi on Parran lammen laajennushanke. Hanketunnus on 8006. 
 
 Ohjelma:  Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 - 2013 

Toimintalinja: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän 
monipuolistaminen  

Toimenpide: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut. 
 
 

3. Yhteenveto hankkeesta 
 
 Teuvan kunnassa sijaitseva Vapaa-ajankeskus Parra on teuvalaisten ja matkailijoiden liikunta- 

ja ulkoilukohde. Alueella vierailee vuosittain noin 30 000 kävijää. Vapaa-ajankeskus Parra si-
jaitsee Teuvan kunnan keskustasta noin 7 km etelään. Toiminta Parrassa sijoittuu Parravuoren 
ympärille (140 m), joka on myös kunnan merkittävin luonnonnähtävyys.  

  Parra on monipuolinen vapaa-aika- ja matkailukeskus, jonka toiminta koostuu kolmesta osa-
alueesta: Parran rinteen pohjoispuolella sijaitsee laskettelukeskus Snowpark Parra, jossa vie-
railee vuosittain noin 10 000 kävijää. Rinnealueen eteläpuolelle laskeutuu Luonto-Parran alue, 
joka koostuu ulkoilureitistöistä sekä latu- ja patikointiverkostosta. Luonto-Parran alueelta löy-
tyy myös metsäkirkko sekä ravintola- ja juhlarakennus kokoustiloineen. Parran toiminnan 
kolmas osa-alue on 70 vapaa-ajanasunnon mökkikylä. Yksi keskeisimmistä vapaa-
ajanviettomahdollisuuksista Luonto-Parrassa on siellä sijaitseva suosittu uimalampi. 

  Laskettelukeskus Snowpark Parra on panostanut toiminnassaan erityisesti nuoriin, lapsiin ja 
lapsiryhmiin. Luonto-Parran alueella järjestetään runsaasti erilaisia tapahtumia, joista suurin 
on Siirrettävien Saunojen Kokoontumisajot, joka kerää vuosittain noin 6 000 kävijää Parraan. 
Tämän lisäksi alueella järjestetään mm. urheilukilpailuja sekä erilaisen urheilulajien harjoitte-
lua, mm. paikallisia, alueellisia ja kansallisia hiihto-, hiihtosuunnistus-, suunnistus- ja pyöräi-
lykilpailuja. 
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 Vuoden 2007 aikana laadittiin Parran ja Sotkan alueille Master Plan eli yhteinen toiminta-
suunnitelma. Parran ja Sotkan Master Planin tarkoitus on katsoa tulevaisuuteen, vuoteen 2020 
saakka, ja arvioida, millä tavalla nämä kaksi suhteellisen lähellä toisiaan olevaa aluetta (noin 
30 km) löytäisivät toteutuskelpoisen ja pitkällä tähtäyksellä liiketaloudellisesti kannattavan 
pohjan palvelemaan seutukunnan asukkaiden ja myös matkailijoiden tarpeita.  

 
  Master Planissa määritellään Parran ja Sotkan yhteinen visio, jonka mukaan vuonna 2020 

Parra ja Sotka muodostavat itsenäiset matkailu- ja virkistysalueensa, jotka mielletään imagolli-
sesti ja toiminnallisesti toisiaan täydentäviksi. Yhteistyötä tehdään synergiaa tuottavassa toi-
minnassa. 

 
 Master Planissa määritellyn Parran oman vision mukaan: 
 Parra on vuonna 2020  

- valtakunnallinen maastohiihto- ja suunnistuskeskus,  
- ylimaakunnallinen liikunta- ja luontomatkailukeskittymä,  
- monipuolinen liikunta- ja virkistysalue sekä loma-asuntoalue,  
- merkittävä tapahtumakeskus, 
- kävijämäärältään 100 000 vuodessa. 

 
 Matkailun pääkohderyhmiä ovat kotimaiset perheet ja eri lajien harrastajat, virkistyskäytössä 

kuntalaiset ja lähialueiden asukkaat. Parra on maastohiihdossa ja suunnistuksessa valtakunnal-
lisesti tunnettu. Matkailun kärkituotteita ovat rinnetoiminnot, tapahtumat, urheilukilpailut sekä 
leiritoiminta. Parra tarjoaa monipuolisia hyvinvointipalveluja sekä kuntalaisten virkistys- ja 
luontoliikuntapaikkoja. Parra on suosittu retkeily-, marjastus-, sienestys-, hiihto-, uinti- ja 
luontoliikuntapaikka.  

 
 Master Plan toimintasuunnitelman tavoitteena on rinnealueen ja Luonto-Parran toiminnallisen 

yhteyden parantaminen, jolloin alue hahmotetaan yhtenä kokonaisuutena. Parran alueen siis-
teyteen ja ympäristön vetovoimaisuuteen kiinnitetään huomiota. Alueen tulee olla myös hel-
posti saavutettavissa (opasteet, tieyhteydet), ja vesielementtiä hyödynnetään ympäristön veto-
voiman lisäämisessä. Maankäytössä hyödynnetään nykyistä infraa, ja uuden rakentaminen tu-
keutuu olemassa olevaan rakenteeseen. 

 
 
4. Raportti 
     
4.1 Hankkeen tavoitteet 
 

a) Yleisemmän tason tavoitteet 
 
Tavoitteena on saavuttaa vuoden 2007 aikana laaditussa Parra (Teuva) ja Sotka (Kauhajo-
ki) -toimintasuunnitelmassa asetetut visiot/tavoitteet vuoden 2020 loppuun mennessä.  
Parra on vuonna 2020 
- valtakunnallinen maastohiihto- ja suunnistuskeskus,  
- ylimaakunnallinen liikunta- ja luontomatkailukeskittymä,  
- monipuolinen liikunta- ja virkistysalue sekä loma-asuntoalue,  
- merkittävä tapahtumakeskus, 
- kävijämäärältään 100 000 vuodessa. 

 
b) Hankkeen alemman tason tavoitteet 

 
Parran lammen laajennuksen tavoitteena on  
- uudistaa ja kehittää Parran lammen ja majan ympäristöä sekä alueen yleisilmettä entistä 
houkuttelevammaksi ja vetovoimaisemmaksi palvelukeskukseksi 
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- tukeutua uudistuksessa Paran alueelle jo rakentuneeseen infraan ja kehittää alueen vah-
vuuksia ja lisätä varsinkin kesäkaudella tapahtuvia aktiviteetteja,  
- turvata uudistuksilla eri käyttäjäryhmien perustarpeet ja luoda edellytykset eri toiminto-
jen jatkuvaan kehittämiseen,  
- monipuolistaa Parran latuverkoston rakennetta sekä nostaa latuverkoston taso nykypäi-
vän kilpailutoiminnan vaatimuksia vastaavaksi, 
- lisätä keinolumentekokapasiteettia laajentamalla lumetukseen tarvittavaa vesitilavuutta 
sekä parantaa lumetukseen käytettävää vesiverkostoa ja sen toimivuutta,  
- saada laskettelurinne ja hiihtoladut lumetetuksi keinolumella mahdollisimman nopeasti 
pakkaskauden alkaessa, 
- luoda talvikauden aktiviteeteille mahdollisimman pitkä toimintakausi keinolumen avulla, 
kasvattaa lumirakentamisen osaamisen ja kokemuksen avulla Parran talvikauden aktivi-
teetteja ja markkinoinnillista näkyvyyttä, tavoitteena merkittävä vuosittaisten kävijämääri-
en lisäys. 
 
 

4.2 Hankkeen toteutus 
 

c) Toimenpiteet 
 
Hankkeessa on 31.12.2010 mennessä tehty seuraavat toimenpiteet: 
 
Teuvan kunnanhallitus on 7.12.2009 (257 §) antanut tekniselle toimelle tehtäväksi valmis-
tella yhteisöinvestointihanketta Parran lammen laajentamisesta.  

  Rahoitushakemus Parran lammen laajentamisesta on jätetty Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskukselle 15.12.2009. 

  Teuvan kunnan rakennustarkastaja on myöntänyt toimenpideluvan  ja vahvistanut Parran 
lammen laajentamista koskevan yleissuunnitelman 29.1.2010 (6 §). 

  Hankehakemuksesta  lausunnon ovat antaneet  
 ELY-keskus hankejaosto  5.1.2010 
 MYR hankeryhmä  12.1.2010 
 E-P:n YVA-ryhmä  8.2.2010.  

  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 4.3.2010 tehnyt hanketukipäätöksen määrärahan 
myöntämisestä Parran lammen laajennushankkeeseen. 

 
  Teuvan kunnan tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjoukset hankkeen toteuttamisesta 

4.6.2010 klo 12.00 mennessä. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-palvelussa sekä kun-
nan kotisivuilla 12.5.2010.  

  Tekninen toimi on pyytänyt kaikilta määräajassa tarjouksen jättäneiltä urakoitsijoilta (7) 
lisätarjouksen, mikäli osa lammen tiivisrakenteesta joudutaan toteuttamaan tiivisrakenne-
kalvolla. Lisätarjouksen jättöaika on ollut 18.6.2010 klo 12.00 mennessä.  

 
  Teuvan kunnanhallitus on kokouksessaan 21.6.2010 (129 §) tehnyt päätöksen urakoitsijan 

valinnasta sekä osoittanut määrärahan hankkeen toteuttamista varten.  
  Hankkeen urakoitsijaksi on valittu hinnaltaan edullisimman tarjouksen antanut Maara-

kennus Hautala Ay Isojoelta. Urakan kokonaishinta on 146 400,00 euroa (alv 0 %). 
 
  Hankkeen toteuttamista koskeva urakkasopimus on allekirjoitettu 18.11.2010.  
  Töiden urakka-alueella arvioidaan alkavan kevättalvella 2011. 

 
d) Aikataulu 

 
Teuvan kunnan hankehakemuksessa sekä ELY-keskuksen rahoituspäätöksessä hankkeen 
valmistumisen takarajaksi on merkitty 30.6.2011. Hankkeen toteuttamista koskevassa 
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urakkatarjouspyynnössä sekä työn rakennusurakkasopimuksessa valmistumisen takarajak-
si on merkitty 30.5.2011.  
 
Rakennuttajan ja urakoitsijan kesken on alustavasti sovittu, että työ aloitetaan talviolosuh-
teet sekä alueen käyttöolosuhteet huomioon ottaen kevättalven 2011 aikana, ja mikäli sää-
olosuhteet sallivat, työ toteutetaan yhtäjaksoisesti kevään/kesän 2011 aikana.  
 
Työhön sisältyy tiivistyskalvon asentaminen osalle lammen pohjaa sekä lammen kaak-
kois- ja itäpuoliseen luiskaan. Kalvolla varmistetaan veden pysyminen rakennettavassa al-
taassa. Mikäli tiivistyskalvon asentamisessa tulee sääolosuhteiden vuoksi viivytyksiä, 
voidaan hankkeen valmistumisen määräaikaan joutua hakemaan lisäaikaa.  
 

e) Resurssit 
 
Työn hallinnointi toteutetaan Teuvan kunnan teknisen toimen henkilöresurssein.  
Hankkeen kirjanpito hoidetaan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n kautta, joka hoitaa 
kaikki kunnan taloushallintoon liittyvät asiat. Hankkeelle on avattu oma kustannuspaikka 
kustannusten toteutumista ja seurantaa varten.  
 
Parran lammen rakentamistyöt tehdään urakointimenettelyllä. Urakoitsijaksi kilpailutuk-
sen perusteella on valikoitunut Maarakennus Hautala Ay Isojoelta.  
 

f) Toteutuksen organisaatio 
 
Hankkeen vastuuhenkilönä rakennuttajan puolesta toimii kunnaninsinööri Markku Salo-
nen. Työn paikallisvalvojana toimii maanrakennusmestari Jari Kallio.  
 
Urakoitsijan vastuuhenkilönä työn aikana toimii rakennusmestari Toni Hautala.  
 

g) Kustannukset ja rahoitus 
 
Parran lammen laajennuksen rakennusurakkaa ei ole vielä aloitettu. Tähän mennessä syn-
tynet kustannukset muodostuvat suunnittelijan laatimien urakka-asiapapereiden kustan-
nuksista sekä rakennuttajan valmistelutöistä, kuten tarjouspyynnön valmistelu, tarjous-
pyynnöt, tarjousten vertailu, käsittely, päätösehdotus kunnanhallitukselle, urakkasopimuk-
sen laadinta ja allekirjoitukset. Hankkeen 31.12.2010 mennessä syntyneet kustannukset 
ovat olleet yhteensä 3 326,38 euroa (alv. 0 %).  
 
Parran lammen laajentamisen hinnaltaan halvimman urakkatarjouksen kokonaishinta on 
146 400,00 euroa (alv. 0 %). Työn aikaan urakkasummaan tulee muutoksia, lisäyksiä ja 
vähennyksiä, mahdollisten sidottujen massamäärien muutoksista, kuten esimerkiksi lou-
hinta, joten tarkka euromääräinen toteuttamiskustannus selviää vasta työn päätyttyä ura-
kan loppuselvityksen jälkeen. 
Työn hyväksyttävät kustannukset ELY-keskuksen avustuspäätöksen mukaan ovat: 
    134 000 euroa 
josta  EU-osuus    60 600 ” 
  kunnan osuus    74 140 ” 
 
Mitä todennäköisimmin avustuspäätöksessä hyväksyttävät kustannukset eivät kata hank-
keen lopullisia kustannuksia. Avustuspäätöksessä hyväksyttävien kustannusten ylimenevä 
osuus tulee kokonaisuudessaan kunnan vastattavaksi. 
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h) Raportointi ja seuranta 
 
Hankkeesta laaditaan väliraportti 31.12.2010 tilanteen mukaan. Raportti toimitetaan vuo-
den 2011 alussa ELY-keskuksen hanketta valvovalle henkilölle.  
 
Maksatushakemus koko työn osalta tehdään hankkeen valmistuttua. 
Loppuraportti laaditaan työn valmistuttua ja se liitetään maksatushakemukseen.  
 

i) Toteutusoletukset ja riskit 
 
 
 
 
 

 
 

4.3 Yhteistyökumppanit 
 
  Teuvan kunta 
  ELY-keskus 
  Euroopan yhteisö 
  Eri sidosryhmät. 

   
 

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
 
 
5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
 

Aikaisemmin toteutetussa Parran ja Sotkan  Master Plan 2020 -kehittämissuunnitelmassa, jo-
hon tämäkin hanke liittyy, on otettu kokonaisvaltaisesti kantaa sekä Parran että Sotkan aluei-
den kehittämiseen. Em. kehittämissuunnitelman pohjalta hankkeita tullaan viemään eteenpäin 
kulloinkin käytettävissä olevien resurssien mukaan sekä eri toimintatahojen voimin. 
 
 

6. Allekirjoittajat ja päiväys 
 
 Teuva 31.1.2011 
 
 
 
 Markku Salonen,   Jari Kallio, 
 kunnaninsinööri  maanrakennusmestari 
 

 
 

 
 
  
 
 


