
LIEDENPOHJAN SATAMA-ALUEEN INVESTOINTIHANKE 
 
 

LIEDENPOHJAN KYLÄ 
 

Liedenpohja sijaitsee kantatie 66 varrella, noin 20 kilometriä Virroilta Alavudelle 
päin, kauniin Toisveden rantamaisemissa. Kylässä on oma kirkko, v.1969 avat-
tu kotiseutumuseo sekä luonnonnähtävyys Ilmarisen hauta. Liedenpohjassa on 
monipuolista yritystoimintaa mm. hirsitalotehtaita, yksityinen hoivakoti, maatalo-
utta ja kyläkauppa. Kylässä on kyläkoulu ja eskari, joissa on oppilaita yhteensä 
48. Vakituisia asukkaita kylässä on noin 330 (Lähde: Virtain kylien suunnitelma 
2010–2015)  
 
Kylässä toimii kaksi vahvaa yhdistystä Liedenpohjan kyläyhdistys ry ja Lieden-
pohjan maamiesseura ry, jotka ovat aktiivisesti kehittäneet kylää. Yhdistykset 
mm. anoivat ja saivat kaupungilta luvan muuttaa kyläkoulun nimi maaseutu- ja 
luontokoulu Ilmariseksi. Vastavuoroisesti kyläläiset lupautuivat kertomaan oppi-
laille kylän historiasta ja elinkeinoista sekä järjestämään tutustumiskäyntejä ky-
län yrityksiin sekä kulttuuri- ja luontokohteisiin.  Toiminnan tavoitteena on kylä-
läisten omasta toimesta vahvistaa kyläkoulua ja saada sitä erottumaan muista 
kouluista positiivisella tavalla. Kyläläisten omalla aktiivisuudella pyritään myös 
edistämään kylässä toimivien yritysten menestymistä. Omalla toiminnalla pyri-
tään luomaan myös uusia palveluja ja elinkeinomahdollisuuksia kylän asukkaille 
ja sinne muuttoa harkitseville. Kyläläiset pyrkivät myös edistämään kylään 
muuttoa.  
 
HANKE 
 
Liedenpohjan kyläyhdistys ry vuokrasi vuonna 2007 Mäntypirtti nimisen tontin ja 
sillä sijaitsevan pienen mökin ja saunarakennuksen Virtain kaupungilta. Vuokra-
sopimus on kirjoitettu vuoteen 2032 saakka. Tontti sijaitsee kylän keskustassa 
Syvässälahdessa, Toisveden pohjoispäässä. Toisveden vesistöstä on taas suo-
ra yhteys Herraskosken kanavan kautta Näsijärveen ja sitä kautta aina Tampe-
reelle saakka. Muun muassa tämän vuoksi kylään on toivottu kunnollista pien-
venesatamaa, joka palvelisi niin kylän asukkaita kun muitakin vesiteitse matkai-
levia.  
 
Kyläyhdistys on päättänyt investoida satama-alueen kunnostukseen ja pienve-
ne-sataman rakentamiseen. Koska hanke on laajamittainen ja se toteutetaan 
porrastettuna kolmen vuoden aikana (HANKKEEN AIKATAULUTUS LIITTEE-
NÄ). 
 
Tiivistettynä satama-alueen kunnostushankkeessa toteutetaan kunnollisen ve-
nelaiturin hankkiminen ja asentaminen, veneiden laskuluiska, kunnostetaan ja 
varustetaan kiinteistöllä sijaitseva mökki ja sen jätevesijärjestelmät sekä sauna 
sekä puretaan vanha, rapistunut ulkovarasto/kalustovaja ja rakennetaan tilalle 
uusi. Kohteista on esitetty eritellyt kustannusarviot erillisillä liitteillä. 
 



KUSTANNUSARVIO 
 
Laituri   24 000 
Jätevesisäiliö pumpulla 6 m³ 11 000 
Pelastusvälinepylväs    1 000 
Veneenlaskuluiskat (valut yms.)   5 000 
Mökki ja ulkorakennus  18 093 
Vesi- ja sähköliittymät    4 500 
Kalustus       7 407 
Alueen maisemointityöt    2 000 
Ulkoalueen valaistus    2 000 
Kirjanpito + hankkeen hallinto      500 
Hankkeessa tehtävä talkootyö 18 750 
________________________________________________________   
Yhteensä   94 250  
 
 
RAHOITUS 
 
PoKo ry   47 125 
Yksityinen rahoitus  47 125 
- rahaa   30 250 
- talkootyön arvo  16 875 
________________________________________________________ 
Yhteensä   94 250 
 
Hankkeen toteuttamiseksi haetaan Virtain kaupungilta korotonta välirahoitusta 
46 875 euroa.  
 
Hankkeen toteutusaika 01.08.2010 – 31.07.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


