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Visio

Säres-Centeriä kehitetään vapaaehtoisvoimin ja siitä kehittyy 

vuoden 2023 kuluessa:

Valtakunnallisesti merkittävä ja kansainvälisestikin tunnettu Airsoft-

rata

Vakiintunut alueellinen MPK:n ja viranomaisten harjoitusten 

pitopaikka, joka palvelee erityisesti Kanta-Hämettä, Päijät-Hämettä 

ja Pirkanmaata, mahdollistaen mm;

KOSU-koulutuksen (kohteensuojaus)

ALVA-koulutuksen (aluevalvonta)

TRA-koulutuksen (taistelu rakennetulla alueella)

Sissikoulutuksen

Pelastus- ja köysilaskeutumiskoulutuksen

Paikallisesti tunnettu yhteisöllinen liikunta- ja tapahtumapaikka

Yrityksiä kiinnostava tapahtumajärjestämispaikka
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SäRes-Centerin alue

Varsinainen, Kaupungilta vuokrattu 11,2 ha, jossa sijaitsevat 

kaikki rakennelmat

Kaksi lisävuokra-aluetta joita voidaan käyttää pelaamiseen mutta 

joille ei voida rakentaa

SäRes-Center

Sääksmäen Reserviläiset Ry 2

19 ha

9,5 ha

11,2 ha

Koko SäRes-Center on yhteensä noin 40 ha
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Talkooväki

Talkoita on tehty 2020 pienemmällä porukalla, mutta suurella innolla. 

Töistä iso osa oli erilaista konetyötä.

Koko vuosi noin 500 talkoosuoritusta ja 1746 tuntia

2021 saatiin mukaan rekrytoitua myös muita kuin yhdistyksen jäseniä, 

mikä oli hieno asia, koska oma väki alkoi hetkellisesti hiipua

Koko vuonna 503 talkoosuoritusta ja 1760 tuntia

2022 on mukaan saatu myös ulkopuolisia mm opiskelijoita ja 

rahoituspohjan varmistuminen on innostanut taas myös yhdistyksen 

jäseniä talkoisiin

Lisäksi kaksi TAKK rakennusalan opiskelijaa työharjoittelijoina käytössä 

heinäkuun loppuun rakentamassa saunajunaa (ei laskettu talkoolaisiksi), 

syksyllä saataneen lisää opiskelijoita töihin

Koululaisia (10-luokkalaisia) on käynyt siivous- ja risusavotoissa

2022 Toukokuun loppuun mennessä 446 talkoosuoritusta ja 1800 tuntia
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Tiedottaminen

Säres-Centerin tiedotusta kehitetään 2022 kuluessa:

Verkkosivut ovat juuri valmistuneet, niiden kehittämistä jatketaan intranetin ja foorumeiden 

osalta syksyn aikana

www.säres.fi

Instagram-tili on kasvanut 

n. 100% kolmessa kuukaudessa

https://www.instagram.com/sares_center/

420 aktiivista seuraajaa, 

Twitter-tili ei ole saavuttanut vielä 

yleisöään

https://twitter.com/sares_center

Facebook-tili on kasvanut 

n. 250% vuoden 2022 aikana

https://www.facebook.com/sarestiedotus

Tavoitettu 21 000 ihmistä 7/2022 mennessä

450 aktiivista seuraajaa.

Youtube-kanava kasvaa tasaisesti

https://www.youtube.com/channel/UCzvIC7vUa54Tk_qQRlNagwA/featured

26 seuraajaa, 1 100 videoiden katselua 7/2022 mennessä
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Työn alla
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Huoltoalueen käyttö

Alueella on jo käytössä: 

johtola- ja 

huoltorakennus sekä 

WC/pelivälinerakennus

Alueella tulee olemaan käytössä:

Saunajuna valmistunee 2022 syys-lokakuussa

Telttapaikat ja laavu ovat valmiina syksyn 2022 aikana

Ruokajuna/ruokailukatos valmistuu kesän 2023 aikana

Asehuoltokatos ja hop-upin säätökontti kesän 2023 aikana

kesäteatteri ja piknic-alue syksyllä 2023

Lippukenttää voi käyttää joko pysäköintiin tai/ja puhutteluihin

Alueelle voi tuoda omaa konttia/autoa merkittyyn pisteeseen 

varastokontin viereen

Alueella on akkujen latausmahdollisuus ja 300 Bar paineilma

Alueelle rakentuu myös
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Johtolarakennus

WC- ja pelivälinerakennus

Huolto- ja 

luokkarakennus

Latauskoppi 

airsoft aseille

Materiaalivarastokontti
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Huoltoalueen viimeistely 

2022-2023

Pelivälinevaraston ja latauskopin viimeistely ja turvatekniikka sekä 

sähkötyöt

Laavun katto ja nuotiopaikka, alueen kokonaisuuden viimeistely ml 

valaistukset

Hop-upin säätökontin ja asehuoltokatoksen rakentaminen syksyllä 2022, 

mikäli opiskelijoita ja materiaalia saadaan

Telttapaikkojen raivaus 7-8/2022

Telttojen näkkärit syksyllä VAAO toimesta

Puuceet alueelle 9/2022 VAAO toimesta

Metsäteatterin alueen rakentaminen 2023 keväällä

Jätehuoltojärjestelyiden suunnittelu ja toteutus alueelle, jätekatos 2023
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Saunajuna – valmis 9/2022 ?
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Hop-upin säätökontti, 9/2022?

Hop-upin säätökontin käyttö:

Kontin tarkoituksena on taata turvallinen aseiden 

mittaus ja säätöpaikka huolto/offgame-alueelle 

siten, että laukaukset suuntautuvat 

peli/taistelualueelle

konttin käynti on huoltoalueelta ja sieltä ei pääse 

pelialueelle

erillinen tila kronometrille sekä aseiden säätöpaikat 

noin 15 hengelle kerrallaan

maalialueella on etäisyysmerkit joita ammutaan
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Asehuoltokatos 10/2022?

Asehuoltokatoksen käyttö:

katosta käytetään pääosin aseiden ja varusteiden säilytys- ja 

huoltopaikkana pelitapahtumien yhteydessä

tila toimii myös turvallisena katsomona pelialueen suuntaan, 

tilassa on lasiseinät, jotka estävät vahingonlaukaukset 

pelialueelta

katoksen toisessa päätyvarastossa on varastoituna paineilman 

tuottamiseen tarvittava laitteisto sekä asehuoltovälineistö

toisessa päätyvarastossa varastoidaan peleissä tarvittavaa 

muuta materiaalia.
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Aseet alueella 

- hankittu

SäRes-Center
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10 kpl pistooli, paineilmatoiminen

30 kpl RK62 sähkötoiminen

Asehuoltovälineet, laturit

Akut/kaasut

Biokuulat

Taisteluliivit 30 kpl

Haalarit 120 kpl

Kasvo- ja silmäsuojat 40 kpl

YHTEISTYÖ MPK:N KANSSA 
Samat aseet MPK:lle (30 RK)

Yhteinen huolto

Aseiden lainaus ristiin
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Taistelualueen käyttö

Alueella 9/2022 valmiina C-talo, E-talo, F-talo ja 

tekniikkatalo…ehkä kaksi kerrosta – riippuu 

saammeko opiskelijoita töihin

Saattaa olla myös muita rakennuksia valmiina mutta 

näitä ei vielä uskalla luvata

Alueen keskiosaan saadaan luotua hyvä ulko-TRA-alue 

erilaisesta lavamateriaalista, tämän ryhmittely on 

sovittavissa
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Käytetään olemassa olevia säkkilavoja, IBC-kontteja ja vanerilaatikoita sekä hirsinippuja

Tekniikkatalo

F
Ulko-TRA-alue  7/2022
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150 erilaista lavaa Säkkimultaa ja kuorikatetta sekä 

IBC-kontteja ja laatikoita, joista saadaan hyviä 

rakenteita
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Tekniikkatalo 1. kerros
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Ulko-TRA

alue
1.vaihe

C

F

D

Teknikkatalo

Sähkötyöt

B

E

Maakaapeli voimavirta MCMK 4x2,5+2,5           Maakaapeli, valovirta MCMK 2x2,5+2,5

Puhelinpylväs, jossa iso ulkojakorasia ja ulkokytkin pylvään valoille ja voimavirtapistoke

Puhelinpylväässä valaisin, nuoli osoittaa valaisimen suuntaa

Sähkövaraus tulevalle rakennukselle, kaapelia riittävästi kiepillä

Pääkeskus jossa pääkytkin jolla koko alueelle saa sähköt päälle. Yksi kytkin kääntämällä koko alueelle syttyy valot ja pistorasiasähköt

Jokaisessa pylväässä ja rakennuksessa oma kytkin, jolla ko kohteen saa pimennettyä.

Rakennusten sisällä harkinnan mukaan lisää valokytkimiä, mutta pyritään pitämään homma simppelinä. Pääasia on, että rakennus saadaan

Pimennettyä kouluttajan toimesta sen ulkopuolelta

Puhelinpylväiden voimapistokkeet tarkoitettu lähinnä rakentamista varten ja tarvittaessa tapahtumien laajennuksiin

Jakorasia ja kytkin rakennuksen ulkoseinässä josta rakennukseen yksi pistorasia ja valot
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Taistelualueen 

kehittäminen 2022-2025

2022-2023

Pyritään tekemään alueen sähkötyöt vielä 2022 aikana

Lisätään alueelle muutamia varastokoppeja piharakennuksiksi ja jos tuuri käy niin 

saadaan jotain rakenteita lahjoituksena A-taloa varten

Rakennetaan mahdollisesti syksyllä TAKK opiskelijoiden tuella tekniikkatalon (D) 2. 

kerros ja 3, kerros sekä katto keväällä 2023

Rakennetaan mahdollisesti syksyllä 2022 TAKK opiskelijoiden tuella ensimmäinen 

hirsitalo ja keväällä 2023 toinen (J- ja G-talot)

2023 syksyllä pyritään järjestämään alueella linnoituskurssi MPK:n kanssa jossa 

rakennettaisiin maastotaistelualue valmiiksi sekä takaportille kulunvalvontapaikka-

ympäristö

2024-2025

Rakennetaan H- ja I-talot 2024

Rakennetaan K-, L-, M- ja N-talot 2025

SäRes-Center
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Hirsitalo 2022?

Hirsitalo 2023?

Uusia pihakoppeja 2022

Tst-alue 2023?

A-talo 2022?
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Tekniikkatalo 2. kerros

Puusta/vanerista rakennettu seinä, jossa kaksi ikkuna-aukkoa

Tikkaat 

ylös

Köysi-

harjoittelu

seinä

Parveke Tasanne kiertää kulman ympäri

Päältä
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Tekniikkatalo 3. kerros

Luukku alas



6. elokuu 2022

Tekniikkatalo katsomon sivulta

Puusta/vanerista rakennettu seinä, kiskoilla, avattava

Puusta/vanerista 

rakennettu seinä, ikkuna

Ikkuna

Ikkuna
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Tekniikkatalo ulko-TRA sivulta

Ovi

Puusta/vanerista 

rakennettu seinä, ikkuna

Ikkuna

Kuvasta puuttuu vielä toiset pitkät kontit
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SäRes muu jatkokehittäminen

2023 - 2025

27

SäRes-Center
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Uudet tarpeet ja visot

SäRes-Centerille rakennetaan paikalliselle väestölle ja alueella vierailijoille 

kuntorata joka mahdollistaa monipuolisen kuntoharjoittelun niin kesällä kuin 

talvella

Kuntoradalle hankitaan ulkokuntoilulaitteita ja kuntoportaat

Mahdollistetaan alueen käyttö myös talvella ml kaupungin kanssa sovitaan latuverkoston jatkaminen 

alueelle siten, että myös laavupaikat, pulkkamäki ja muut alueen resurssit tulevat hiihtäjien käyttöön

SärRes-Centerin pelialue aidataan turvallisuuden varmistamiseksi ja muu 

käyttöoikeusalue merkitään alueen ulkopuolelle eksymisen välttämiseksi

Vaatimuksen aitaamiselle on asettanut mm poliisi ja palveluskoirajärjestöt

Pelitapahtumissa mahdollistaa alueen sulkemisen vahinkojen välttämiseksi

SäRes-Centerille rakennetaan piknic-alue joka mahdollistaa myös kesäteatteri- ja 

muiden yhteisöllisten tapahtuminen järjestämisen alueella

paikallinen teatterinjohtaja on mm käynyt tarkastelemassa alueen akustiikkaa havaiten sen hyväksi

Säres-Centerille rakennetaan valtakunnallisesti merkittävä rauniopelastusrata, 

joka palvelee pelastuskoirakoulutusta ja rauniopelastamisen harjoittelua

Säres-Centerille rakennetaan koirakoulutuskenttä

SäRes-Center
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Kuntoradan alue

SäRes-Center
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Kuntolaite

kuivike-WC
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Ladut
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Latuverkosto

Laavu

WC
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Riista-aita
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Vuokra-alueen metsän puolen reunoille 

Puomit ja merkitty linja

Aita

Ajoneuvoportti (leveä portti)

Henkilöportti
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Teatteri ja piknic alue

SäRes-Center
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Katsomo pengerretään, etureunaan pylväspuut

Puita ei alueelta kaadeta vaan katsomo on puiden alla

Tasaus ja kivituhka

esteetön pääsy

Piknic-pöytiä, jotka toimivat myös teatterielementteinä

Ympärillä 

telttapaikkoja
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Koirakoulutuskenttä+pysäköinti
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Koirakenttä
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Rauniopelastusradan alue
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