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• Poltettavan jätteen ja pakkausjätteiden syväkeräysurakka
• Tarjousaika päättyy 16.3.2023 => ltk 03/23

• Pienmetalli ja pakkausjätteen keräysurakka 03/23 –
• Biojätteen keräysurakka 06/23-

Päättyneet kilpailutukset
• Jäteasema- ja terminaalipalvelut 2023-2026 + optio 1+1 => ltk 02/23

• Kotitalouksien vaarallisten jätteiden, jätteiden pienerien ja SER:n vastaanotto-, 
jäteasema- ja terminaalipalvelut Jämsän kaupungin alueella oleville kotitalouksille.

• Länkipohjan jäteaseman vastaanottopalvelut

Jätehuolto



• Maa- ja kiviainekset 
• Työkonepalvelut Markkinavuoropuhelut 04-05/2023, tarjouspyyntö 08/23
• Kuljetuspalvelut
• Kävely- ja pyöräreittien opastussuunnitelman laatiminen
• Himoksen vesihuollon yleissuunnitelman päivittäminen
• Suodatinkankaat, hulevesiputket…

Päättyneet
• Magnesiumkloridi
• Liikennemerkit
• Katuvalaistustarvikkeita

Kunnallistekninen suunnittelu ja rakentaminen 
sekä liikenneväylät



Liikenneväylät, yleiset 1 650 000,00 € 
katujen saneeraus 1 200 000,00 € 

katuvalaistus 250 000,00 € 
asfaltointi 200 000,00 € 

Siltojen peruskorjaus 200 000,00 € 
Päijänrannan asemakaavan 
katutekniikka 30 000,00 € 
Peikkorinteen asemakaavan 
kunnallistekniikka 120 000,00 € 

Haiskankujan rakentaminen 90 000 €

Kävelyreitti olympiamitalistien reliefille 35 000,00 € 
Hulevesiviemärin rakentaminen 100 000,00 € 
Hulevesiviemärin saneeraus 100 000,00 € 

INVESTOINNIT TA2023



Puistot ja leikkipaikat, yleiset 90 000,00 € 

Leikkikenttien perusparantaminen 60 000,00 € 

Jääkenttien aitojen uusiminen 30 000,00 € 

Jämsäpuisto 300 000,00 € 

Jämsänkosken skeittipaikan perusparannus 65 000,00 € 

Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka 70 000,00 € 

Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka 75 000,00 € 

Särkijärven lähiliikuntapaikka 60 000,00 € 

Juokslahden koulun lähiliikuntapaikka 5 000,00 € 

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen 40 000,00 € 

Satamat ja venerannat 50 000,00 € 

Liikuntareitistöt 200 000,00 € 

Yhteensä 3 280 000,00 €



• Katuvalaistuksen 
saneerausurakka 03/2023 
=>ltk 04/2023

• Asfalttiurakka
• Päällystysohjelma 

elinvoimalautakunnassa 23.2.2023 
=> ltk 03/2023

• Siltojen peruskorjausurakka
• Märäsojan raittisillan kansilaatta
• Paunun ja Huopatehtaan 

alikulkukäytävät

Liikenneväylät, 
investoinnit



• Haapanantien 
(Peikkometsäntie-Länsi-
Himoksentie) saneeraus ja 
kävely- ja pyöräväylän 
rakentaminen

• Aikataulutetaan 
maanomistajan 
liikuntahallihankkeen 
maanrakennustöihin

Peikkorinteen 
asemakaavan 
katutekniikka 



• Pienjääkenttien aitaurakka
• Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka
• Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka
• Liikuntapaikkojen valaistuksen 

saneeraus 
• ns. ”Kyyrösen lenkki”
• Tarjouspyyntö 03/2023 
• => ltk 04/2023

• Liikuntareitistöt
• Pukinvuoren reitti Vuoripolun päästä 

• näköalapaikan rakentaminen?
• Seppolan satama-Kansanopisto-

Ruotsulan Hovin reitti 
• lintulavan rakentaminen?

Puistot ja 
liikuntapaikat



• Esteetön laituri
• Nykyisen laiturin 

kunnostaminen
• Beach volley kenttien 

uusiminen
• Aita beach volley kenttien ja 

matonpesupaikkojen väliin

Särkijärven 
lähiliikuntapaikka



• Pakettiauton hankinta
• Sähkö tai hybridi
• Työmaakäyttöön

• Latukoneen hankinta
• Rinneleikkuri

• Kauko-ohjattava
• Tarjoukset 28.2.2023 

mennessä
• Seiväshyppypatjat Paunun 

kentälle

Koneet ja kalusto
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