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HAKIJA 

Hankkeen aloittajana ja toteuttajana toimii Lihanvanpaan kyiayhdistys. 

Lihavanpaan kyla sijaitsee Etela-Savossa, Paijat-Hameen rajalla Pertunmaan kunnassa. 

Lihavanpaan kyla koosluu kolmesta kylakunnasta - Hartosenpaasta, Sydanmaasta ja 

Lihavanpaasta. Kylan keskusta sijaitsee Peaiveden rannalla Lihanvanlahdessa. Kylayhdistys on 

toiminut vuodesta 1980 saakka, ja siihen voivat kuulua kaikki halukkaat, ketka tuntevat yhteyden 

Lihavanpaahan, ilman jasenmaksua. 

HANKKEEN TARVE JA TAUSTA JA TAVOITTEET 

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Peruvedessa sijaitsevaan Hintosaareen laavu, puukatos, 

nuotiopaikka seka laituri turvallista rantautumista varten. Kylayhdistyksella ei ole seurataloa tai 

muuta yhteista kokoontumispaikkaa, ja hankeen tavoitteena onkin luoda "oma" tukikohta. 

Hankeen tavoitteena on mybs lisata kylan yhteisollisyytta ja yhdistaa paikalliset ja kesaasukkaat 

seka tarjota uusi virkistyskohde paikkakuntalaisille, kesaasukkaille seka malkailijoille. Hanke 

toteutetaan yhdessa Pertun osakaskunnan kanssa, jolta on saatu lupa rakentamiseen. 



HANKKEEN TOIMENPITEET, TOTEUTUSTAPA JA RISKIT 

Saari on merkitty rantayleiskaavassa maa- ja metsatalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisia 

ymparistoarvoja maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta (MY). Tailaisilla alueilia 

metsanhakkuut on tehtava niin, etta maisema- ja ymparistoarvot sailyvat. Saari on kooltaan vain 

0,39 lia, joten kaytannossa siella ei kannata telida hakkuita. Hanke kunnioittaa luontoarvoja, sen 

vuoksi ei tarvitse tehda maanmuokkausta tai kaataa puita. Painvastoin pysyva nuotiopaikka ja 

laavu vahentaa maaston kulumista. 

KUVA1 Hintosaari on merkitty kaavassa erityisia ymparistoarvoja omaavaksi kohteeksi 

Hankkeesta on vastuussa Lihavanpaan kylayhdistys. Kylayhdistys vastaa hankkeen 

rahoituksesta, sen toteutumisesta, tiedotuksesta seka valmiin laavun rakenteiden yllapidosta 

jatkossa. Hanke toteutetaan yhteistyossa Pertun osakaskunnan ja Pertunmaan kunnan kanssa. 

Osakaskunta omistaa saaren, ja heilta on lupa rakentaa. 

Risk! Varautuminen 



Hankkeen vastustaminen Hyva ja avoin tiedottaminen koko tiankkeen 

ajan. 

Esittely Pertun osakaskunnalle ja yhteisten 

talkoiden jarjestaminen. 

Rakennuksen viivastyminen Hyva suunnittelu ja realistinen aikataulu. 

Huono jaatalvi Rakennustarvikkeet voidaan siirtaa veneella. 

Ongelmat rakentamisessa Laavu hankitaan valmiina osissa ja kootaan 

itse. 

Rakennuskohta on tasainen ja tukeva. 

Talkoopaivat pidetaan riittavan lyhyina ja 

jaetaan useaan jaksoon (laavu, laituri ja 

puukatos eri urakkana). 

AIKATAULU 

Tolmenplde Aika 

Suunnittelu Huhtikuu - toukokuu 2021 

IVIaastokaynnit Toukokuu 2021 

Nuotiopaikka Kesakuu 2021 

Laituri Heinakuu 2021 

Laavun perustukset Syyskuu 2021 

IVIateriaalien vienti saareen Talvi 2021 - 2022 

Laavun pystytys Toukokuu 2022 

Puukatos Kesakuu 2022 

Avajaiset Kesa 2022 



KUSTANNUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA 

Kustannus Summa 

Laavu materiaalitoimituksena rahteineen 3150€ 

Laituri tikkaineen 1300€ 

Puukatos 500 € 

Maalit 150 € 

Markot ja kuivalaastit 300 € 

IWuut pientarvikkeet 200 € 

Rakennusvalvonta 140 € 

Tavaroiden kuljetus (talkootyo) 270 € 

Tyo (talkoo) 1080€ 

Kustannukset yhteensa 7090 € 

Omaratioitus 2127 € 

Haettava summa 4963 € 

YHTEYS IVIUIHIN HANKKEISIIN 

Pertun osakaskunnan alueen jarvissa, mukaan lukien Peruvesi, on vuosina 2019 - 2020 suoritettu 

niittoa ja merkitty vedenalaiset kivet ELY-keskuksen tuella. Peruveden ja Pieniveden yhdistavaa 

Pankajokea on raivattu ja kunnostettu vuonna 2017 ja vuonna 2020 aioitettiin isompi "Virtaa 

kirkonkylan vesist6ihin"-hanke, jonka tavoitteena on Pankajoen kunnostus, Pankalammen 

ruoppaus ja Pieniveden virkistyskayton lisaaminen. 

2015-2016 oli tianke Pieniveden Pykalasaaren laavun ja venelaiturin rakentamiseksi. Hanke sai 

rahoituusta Paijanne-Leaderilta. Pykalasaari on oilut suosittu retkikohde, siella vierailee vuoden 

aikana satoja ihmisia. Kesaisin kunnan rannasta voi lainata soutuveneen ja talvisin kunta on 

tehnytjaatilanteen salliessa hiihto-ja luistelureitit Pykalasaareen. 2018 projekti palkittiin Paijanne-

Leaderin Kuokka-palkinnolla uudenlaisen yhteisollisen toiminnan kehittamisesta, talkoohengesta 

seka alueen vapaa-ajan viettomahdollisuuksien parantamisesta. Hintosaari-hanke jatkaa hyvin 

Pertunmaan vesistojen virkistyskayton kehittamista ja kunnan pyrkimyksia elinvoimaisuuden 

lisaamiseksi. 

TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMA, HYODYNSAAJATJA AIKATAULU 



Uusi virl<lstysl<ohde luo uusia palveluita ja liyodyttaa myos matl̂ ailua. Peruveden rannoilla on 

asutuksen lisaksi maatilamatkailua ja vuokramokkeja. Peruveden etelaisessa paassa, 8 km 

Hintosaaresta, IVIantyharjun puolella sijaitsee Mantymotelli, jonka vieraat voivat kayttaa 

nuotiopaikkaa. Pertunmaan kunnalla on vuokrattavia venepaikkoja kolmessa kohteessa 

Peruveden rannalla ja yksi veneenlaskupaikka, lisaksi Lihavanpaassa on kylalaisten 

venepaikkoja yksityisella maalla. IHintosaari on sopiva paivaretkikohde pertunmaalaisilie ja 

mantyharjulaisille. 

MITEN HANKKEEN TOTEUTUMISTA ARVIOIDAAN? MITEN TOIMINTAA JATKETAAN 

HAKKEEN PAATTYMISEN JALKEEN? 

Hintosaaressa on oIlut virkistyskayttoa, mutta sielta on puuttunut pysyvat rakenteet. Nuotiopaikka 

ohjaa kayttamaan merkittya paikkaa, valmiit polttopuut vahentavat saaren puuston tuhoamista. 

Hankkeesta hyotyvat paikalliset, kesaasukkaat ja matkailijat, seka maatilamatkailua ja 

mokkimajoitusta tarjoavat yritykset. Hanke lisaa yhteisollisyytta tuomalla yhteen jarjestoja, 

paikallisia yrittajia, asukkaita seka kesaasukkaita suunnittelun, talkoiden ja virkistysalueen kayton 

myota. Hankkeen vaikutukset ovat pitkakestoisia, silla laavu on helposti yllapidettavissa ja sille 

tapahtuvien vahingontekojen mahdoHisuutta vahentaa sijainti saaressa. Laavu jaa kayttoon 

hankkeen paatyttyakin ja palvelee asukkaita kesaisin ja talvisin. Laavulla kayntia ja sen kuntoa 

seurataan mm. vieraskirjan, kylayhdistyksen Facebook-sivun ja sijainti-merkintojen avulla, seka 

tietysti yhdistyksen jasenten retkeillessa itse. 

TIEDOTTAMINEN 

Hankkeesta tiedotetaan paasaantoisesti kylayhdistyksen Facebook-sivuilla koko hankkeen ajan. 

Julkaisuja jaetaan kunnan ja Paijanne-Leaderin Facebook-sivuille. Hankkeen alkamisesta 

tiedotetaan kunnan kotisivuilla kylayhdistysten palstalla, samoin hankkeen valmistumisesta. 

Valmistumisesta tarjotaan lehtiartikkelia paikallislehtiin Pitajanuutiset ja Ita-Hame, ja 

valmistumisen kunniaksi jarjestetaan avajaiset, joita mainostetaan ilmoitustauluilla muiden 

tiedotuskanavien lisaksi. 


