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Virtain sosiaalidemokraatit ry 
 
 
 
Hiekkarannan tanssilavan saneeraus 
 
Virtain Hiekkarannan tanssilava uudistetaan keväällä 2010 tanssijoiden tarpeita silmällä pitäen. 
Hiekkarannan tanssilavalla on pitkä historia. Se on edelleen aktiivisesti toimiva ja suosittu 
tanssipaikka, johon saapuu tanssijoita kauempaakin. Hiekkarannan miljöö on luonnonkaunis ja 
viihtyisä. 
 
Ensimmäiset tanssit remontoidulla tanssilavalla on tarkoitus järjestää toukokuun 14. päivä. YLE 
TV2 on tulossa kuvaamaan 2.6.2010 Virtain Hiekkarannan tanssit. Virtain asemaa Suomen 
juhannuskaupunkina vahvistaa ohjelmassa luettava juhannusjulistus ja kyseinen ohjelma lähetetään 
televisiosta ulos juhannusaattona. 
 
 
Toimenpiteet: 
 
Tanssisalin tumma katto maalataan vaaleaksi valoisuuden lisäämiseksi ja seinät maalataan myös. 
Tanssiparketti uusitaan ja korotetaan samalle tasolle reunoja kiertävän korokkeen kanssa, joka on 
tällä hetkellä noin kymmenen senttimetriä korkeammalla.  
 
Pubin ja tanssisalin välissä oleva turhaksi käynyt seinä on tarkoitus purkaa pois. Seinän tilalle 
tehdään kaide, joka erottaa pubin muusta tilasta. Orkesterin taukotila nykyaikaistetaan uusimalla 
seinät ja katto. 
 
Tanssilavan huopakatosta paikataan vuotokohdat. Alakerrassa sijaitsevassa entisessä diskossa 
suoritetaan korjaustoimenpiteitä maalaamalla ja vaihtamalla ovien lukitukset varapoistumistieksi 
soveltuviksi. Narikka, eli vaatesäilytys, uudistetaan. Kahvioon ja pubiin hankitaan uusia kalusteita. 
 
Työt tehdään pääasiassa talkootyönä, ja määrätyissä tehtävissä työt suorittaisi ammattilainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kustannusarvio: 
 
Tanssisalin katon maalaus  1500 €  urakka 
Seinien ja lattian maalaus  640 €  80l á 8€/l 
Tanssiparketti  5600 € 350 m² á 16 €/m² 
Runko   1320 € 50x100 lankkua 1200m á 1,10 €/m 
Kattotuolit   39 € 50x125 lankkua 30m á 1,30 €/m 
Kaiteen pystytuet  90 € 50x50 ripa 100m á 0,90 €/m 
Kaide, päällysmateriaali ympärihöyl. 100 € 40m á 2,50 €/m 
Orkesterin taukotilat 
 Seinäpaneeli  462 € 60m² á 7,70 €/m² 
 Gyproc-levy  308 € 40 kpl á 7,70 €/kpl 
 (voidaan käyttää myös ent. diskon seiniin) 
 Maalaus & lakkaus 80 € 10l á 8 €/l  
Ent. diskon lattian maalaus  330 € betonimaalia 30l á 11 €/l 
Huopakaton korjaus  3750 € n. 150m² á 25 €/m² 
Valaisimien siirto ja uusiminen 2500 € 
 
Kokonaiskustannukset 
(ennen talkootyötä)  16 719 € 
 
Talkootyö n. 900 h a’ 10 €/tunti   9 000 € 
 
Lisäksi: 
Tanssilattian käsittely   € 
(vaha tai jokin muu aine) 
Kalusteiden uusintaa, noin  3000 € 
 
Kustannukset yhteensä:  € 
 
 
Hankkeen rahoitus: 
 
PoKo ry:ltä haettava hankerahoitus (50 %): 
 
Oma rahoitus (50 %): 
 

- rahaa 
- talkootyön arvo 

 
Rahoitus yhteensä: 
 
 
Hankkeen toteutusaika 19.3.2010 – 31.12.2011. 
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