
HANKESUUNNITELMA – HÄRKÖSEN VENELAITURI

Hakijan tausta ja lähtötilanne 

Härkösen Kyläyhdistys ry on toiminut Virroilla 25 vuotta. Yhdistyksen tehtävänä on edes'auttaa 
kylän kehittymistä asukkaitten parhaaksi. Tähän etsitään keinoja sekä entisistä hyviksi koetuista - 
että  uusista suuntauksista.

Tavoite
Härkösen venelaituri – hankkeen tavoitteena on saada kylän asukkaille keskitetty veneiden 
kotisatama. Suunnitellulla paikalla on ollut aikanaan laituri, joka palveli sisävesiliikennettä 
monipuolisesti. Hankkeen avulla etsimme ratkaisua asukkaitten  ja vieraitten moottoriveneiden 
sijoitukselle.

Laituri tulee olemaan muoviponttoonirakenteinen, 12,5 m pitkä + 8 m T-kappale ja 5 m kävelysilta. 
Laiturimalli mahdollistaa turistiliikennettä palvelevan risteilyaluksen kiinnittymisen.
Venepaikkoja tulee kymmenelle veneelle ja lisäksi T-kappaleeseen voi risteilyaluksen lisäksi 
kiinnittyä kaksi tilapäistä vierasvenettä. Laiturin sivulla jää tilaa kahdelle vierassoutuveneelle.
Laiturin lähelle, samalle vuokra-alueelle mahtuu kuusi pysäköintipaikkaa. Neljä autopaikkaa tulee 
erilliselle vuokra-alueelle n. 50 m etäisyydelle. Hankkeeseen kuuluu myös ilmoitustaulun 
rakentaminen.

Laiturin ja läheisyydessä olevan uimarannan yhteiskäyttö on otettu huomioon. Kyläyhdistyksen 
vastuulle tuleva  laiturin ja uimarannan hoito sopivat hyvin yhteen.

Toimenpiteet
Ensimmäinen toimenpide on saada hallintaan laiturin paikaksi sopiva maa-ala sekä tarpeellinen 
pysäköintipaikka. Molemmat alueet saadaan vuokratuksi 30 vuoden ajaksi. Vanhan  laivalaiturin 
kivirakennelmaa kohentamalla saadaan kulkusillalle kiinnitys ja oikea korkeus. Laiturin sivuilta on 
tarkistettava kaivinkoneella pois mahdolliset kivet tai muut esteet. Varsinaista ruoppausta ja maan 
muotoilua tulee vain rannan läheisyydessä. Pysäköintialueilla hoidetaan kivien poisto, maan 
muotoilu ja tarpeellisen kantavuuden rakentaminen. 

Tekijät
Hankkeelle valitaan luonnollisesti hankevastaava, jolle maksetaan ainoastaan kulukorvaus 
tositteiden mukaan. Työryhmässä ovat edustettuina hankealueiden vuokraajien - sekä 
kyläyhdistyksen edustajat. Laiturin rakentaminen ja asentaminen toteutetaan tarjouskilpailun 
jälkeen urakoitsijan toimesta. Pysäköinti-  ja laiturin maanrakennustöissä käytetään avuksi 
talkootyötä. Samoin järjestely- ja viimeistelytehtävissä talkootyö sopii kyläläisille.

Aikataulu
Hankkeen toteuttamisaikataulu on: Hankesuunnitelman jättämisestä laskien kaksi vuotta.



Tiedottaminen
Tiedotus hoidetaan hanketoiminnan yleisen ohjeistuksen mukaan. Asiasta kerrotaan lehdistön 
kautta, järjestetään tiedotustilaisuuksia kyläläisille sekä kesäasukkaille kevätkaudella. 
Tiedottaminen on kyläyhdistykselle tärkeä avoimuuden ja tulevan toiminnan kannalta.

Tulokset ja jatkuvuus
Venelaituri lisää kylän asukkaitten - ja varsinkin lukuisien keäasukkaitten veneilyä. Lähialueella on 
ollut jatkuva puute venepaikoista. Risteilyaluksen kiinnittymismahdollisuus lisää tilausliikennettä ja 
näin palvelee kylän vetovoimaisuutta turisteille ja asuinpaikkaa etsiville. Hanke suuntautuu pitkälle 
tulevaisuuteen, vuokra-aika on 30 vuotta. Monien velvoitteiden ja vastuiden , niin myös 
mahdollisuuksien myötä hanke pitää kyläyhdistyksen toiminnan virkeänä.

Kustannusarvio
Laiturialueen valmistelu kaivinkonetyönä             600
Laiturin rakentaminen ja asennus                    26 000
Pysäköintialueiden maatyöt ja viimeistely.          3 500
Ilmoitustaulu 100
Hallinto ja kirjanpito 300
Tiedotus. Tilan vuokra ja lehti-ilmoitukset 300

       30 800
Kustannusarvio sisältää arvonlisäveron 23 %

Rahoitussuunnitelma
TE-keskukselta anottu avustus        15 400
Yhdistyksen kassavaroista          3 000
Pitkäaikainen laina        10 400
Talkootyön osuus          2 000

       30 800

Vastikkeeton työ
Talkootyö
Konetyönä maanrakennus 20h x 30€            600
Henkilötyönä järjestely, avustus  ja siistiminen 117h x 12 €        1 400

        2 000


