Pitkospuiden ja kodan rakentaminen Nevalylyn ympäristöön

Hankkeen julkinen kuvaus
Nevalyly ympäristöineen on Metsähallituksen omistuksessa. Alueella sijaitsee huonokuntoinen kota ja
pienelle matkaa on rakennettu pitkospuita, jotka ovat myös uusimisen tarpeessa. Alue oli vuokrattuna

Karvian Urheilukalastajille, mutta vuokrasopimus päättyi vuoden 2017 loppuun. Nevalyly sijaitsee lähellä
Alkkianvuoren aluetta. Alkkianvuori on toinen osittain Karvian puolella sijaitsevista geopark kohteista.

Hankkeella olisi tarkoitus rakentaa l, 3 kilometriä pitkospuita Nevalylyn ympäri sekä kota järven rannalle.
hanke toteutettaisiin talkootyönä yhdessä Koilliskarvian metsästysseuran ja Alkkian kylätoimikunnan
talkooaktiivien kanssa.

Metsähallitukselta on tiedusteltu suostumusta tällaisen hankkeen toteutukseen. Metsähallitus pitää
hanketta hyvänä, mutta sieltä ei ole mahdollisuutta saada rahoitusta tähän hankkeeseen. Karvian kunta on
saanut metsähallitukselta suostumuksen pitkospuidenja kodan rakentamiseen ja mikäli hanke toteutuu,

alueesta tehdään käyttöoikeussopimus.
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Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17

39930 Karvia

Hankkeen tarve ja tausta
Karvia on mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark hankkeessa ja Karviasta luontokohteina ovat
Kauhanevan ja Alkkianvuoren alue, jotka sijaitsevan osittain Kan/ian puolella. Pitkospuiden ja kodan
rakentaminen Nevalylyn maastoon toisi yhden vetovoimaisen luontokohteen geopark alueelle. Se tarjoaisi

myös paikallisille hyvän virkistäytymiskohteen. Pitkospuureitti olisi sopivan mittainen esim. lapsiperheille ja
sijoittuu kauniisen ympäristöön. On tärkeää että tämäntyyppisiä paikkoja on tarjolla sekä oman kunnan
asukkaille että matkailijoille.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada rakennettua talkoilla 1,3 kilometriä Nevalylyn ympärille sekä kota järven

rantaan. Rakenteettukisivatvirkistäytymistäja luonnossa liikkumista ja loisivat uuden mielenkiintoisen
kohteen aivan Alkkianvuoren läheisyyteen. Tavoitteena on lisätä paikallisten luonnossa liikkumista ja tarjota
matkailijoille yhden kohteen lisää Alkkianvuorenja neuvostovankien hautausmaan läheisyyteen. Hanke
tukee Lauhanvuori - Hämeenkangas Geopark alueen palvelurakennetta ja tarjoaa etenkin lapsiperheille

mahdollisuuden luontoliikuntaan. Pitkospuureitti on sopivan lyhyt monenkuntoisille kuntalaisille ja
matkailijoille.

Hankkeeseen liitetään myös alueen opastuksen parantaminen. Alueelle tulee opaste, jolla kohde on
helpommin löydettävissä sekä opasteita, jossa kerrotaan Alkkianvuoresta ja neuvostovankien
hautausmaasta.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit
toteutuksessa
Pitkospuut rakennetaan talkoilla. Puutavara ajetaan paikalle talvella esimerkiksi työkelkalla ja keväällä
aloitetaan rakentaminen. Samoin kota rakennetaan ensi kevään tai kesän aikana. Talkoissa on henkilöitä

sekä Koillis-Karvian metsästysseurasta että Alkkian kylätoimikunnasta sekä yksittäisiä aktiivisia kuntalaisia.
Hankkeessa ei ole merkittäviä riskejä. Kokoluokaltaan hanke on sopiva talkootyökohde.

Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan
sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan.
Miten aiemmat hankkeet on huomioitu?
Kunnan strategiassa viihtyvyyden lisääminen on eräs keskeisistä tavoitteista. Hanke lisää kuntalaisten

viihtyvyyttä, tarjoten kaikille avoimesti käytössä olevan virkistäytymiskohteen. Strategian yksi painopiste
on matkailun edistäminen ja hanke parantaa kunnan matkailuinfraa. Luontoja kulttuuri ovat Karvian
voimavara. Hanke parantaa matkailijoiden palveluita ja lisää osaltaan kunnan vetovoimaa. Kunta on
mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark hankkeessa ja Nevalylyn hanke täydentää Karvian kohteita.
Hanke liittyy myös Karvian kunnan matkailun kehittämishankkeeseen. Karvian kunta on perustamassa Willi

Karvia -nimistä matkailuyhtiötä, jonka tavoitteena on markkinoida ja koordinoida Karvian
matkailupalveluita. Luonto ja kulttuuri ovat Karvian keskeiset voimavarat ja Nevalylyn hanke monipuolistaa

Karvian luontokohteita. (hakemuksen liitteenä onVVilli Karvia Oy:n liiketoimintasuunnitelma)
Hanke edistää yhteisöllisyyttä tarjoamalla kyläläisille yhteisen hankkeen lähialueen elinympäristön
parantamiseksi ja viihtyisyyden lisäämisen. Aktiivisia talkoolaisia sekä Koillis-Karvian metsästysseurasta että
Alkkian kylätoimikunnasta on lupautunut olemaan mukana talkootyössä ja näiden lisäksi yksittäiset
aktiiviset kuntalaiset ovat mukana talkoissa.
Hanke lisää maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua sekä monipuolistaa palvelutarjontaa.

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu
Hyödynsaajina ovat kuntalaiset ja matkailijat. Paikka tarjoaa esimerkiksi lapsiperheelle sopivan paikan
virkistäytymiseen. Myös liikuntarajoitteiset pääsevät kodalle, koska se on hyvän tieyhteyden päässä.
Kuntaan tulevat luontomatkailijat saavat yhden vetovoimaisen kohteen lisää ja hankkeesta hyötyvät sekä
läheltä että kaukaa tulevat matkailijat.

Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa

syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen

jälkeen?

Hankkeen toteutumisesta tehdään katselmus. Hankkeen valmistuttua kohde on vapaasti kaikkien

kuntalaisten ja matkailijoiden hyödynnettävissä koko kestoikänsä ajan.

Tiedottaminen
Hankkeesta tiedotetaan tiedotusvälineissä, henkilökohtaisissa yhteydenotoissa ja sosiaalisessa mediassa.
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ASIA PITKOSPUUT NEVA-LYLYN YMPÄRILLE JA KOTA

Metsähallitus antaa suostumuksensa Karvian kunnalle rakentaa ulkoilureitti/pitkospuut Neva-

Lylyn ympärille sekä kota kiinteistöjen 230-893-1-2 ja 230-893-6-2 alueelle esitetyn
suunnitelman mukaisesti.

Mikäli Karvian kunta saa hankkeelle rahoituksen, ulkoilureitistä ja kota-alueesta laaditaan
myöhemmin Metsähallituksen ja Karvian kunnan välille käyttöoikeussopimus.
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KUSTANNUSLASKELMA
pitkospuiden puutavara 49m3
pitkospuiden aluspuut 30 m3
kiinnitystarvikkeet, naulat, ruuvit ja muut kiinnikkeet
grillikota, tilataan valmiina pakettina ja kootaan paikalle
puutavaran ajo

muut kulut; polttoaineet, opastekyltitja muut opasteet
Yhteensä

14700
3000
1000
6500
2500
2300
30000

Hankkeen kokonaiskustannus

kuittikulut
talkootyö pitkospuut 50,5 päivää*8h
talkootyö kodan pystytys 10 päivää*8 h
konetyö 8 h
(talkootyht.)
Hankkeen kustannus yhteensä

30000
6060
1200
240
7500
37500

Rahoitus
haettava tuki LEADER
kunta

talkoot/ pitkospuut
yhteensä

18750
11250
7500
37500
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