
Kunto & maisema
VIROJOEN JA KLAMILAN KYLIEN YHTEISHANKE



Virojoen kyläyhdistys & kumppanit

Perustettu 2001, uusi aktiivinen alku 2018, nyt mukana teemahankkeessa: Jokipolku –

Virojoen ranta-alueen siistiminen viihtyisäksi kyläläisille.

Idea kuntoportaista herännyt samaan aikaan Klamilassa ja Virojoella → kahden kylän ja 

monien yhdistysten yhteishanke

Virojoen kyläyhdistys hakijana, mukana laaja yhteistyökumppaneiden joukko:

◦ Virojoki: Virojoen VPK, Virolahden Sampo

◦ Klamila: Klamilan Veto, Klamilan Veneilijät, Huurteiset Uimarit, Klamilan VPK

◦ Virolahden kunta maanomistajana luovuttaa alueet käyttöön

◦ Lisäksi yksittäisiä aktiiveja mukana suunnittelussa



Esimerkkejä kuntoportaista



Hankkeen tausta ja tarve

◦ Liikuntapaikkojen tarve molemmissa kylissä – korostunut etenkin korona-aikaan

◦ Kuntoportaat suosittuja – lähimmät löytyvät vasta Haminan Ruissalosta

◦ Entiset hyppyrimäet – hyvät paikat joille löytyy uutta käyttöä: Virojoen 

Lapinvuori ja Klamilan Lantviikinvuori

◦ Mäkihypyn komea historia Virolahdella!







Hankkeen tavoitteet

Parantaa ja täydentää Virojoen ja Klamilan kylien liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia

Kunto- ja maisemaportaat molempiin kyliin sekä 

◦ Taukopaikka Virojoelle (nuotiopaikka & kotalaavu)

◦ Näköalatasanne Klamilaan

Maisemat ylhäältä komeat, täydentävät myös Virolahden luontomatkailun vahvuuksia, lintujen muuton 

tarkkailupaikkojen verkostoa



Lantviikinvuori, Klamila

Portaat, pituus 100 m

Valaisu led-valoilla

Portaiden yläpäähän näköalatasanne, jossa myös 

lipputanko

Suunnittelu & kustannusarvio rakennusmestari Jari 

Harju









Lapinvuori, Virojoki

Portaat, pituus 100 m

Tieliittymä Rantatieltä

Pysäköintialue lähtöpaikkaan

Esteetön kulku P-alueelta portaiden lähtöön, soveltuu 

myös liikuntarajoitteisille

Portaiden yläpäähän nuotiopaikka ja kotalaavu

Suunnittelu & kustannusarvio rakennusmestari Esa 

Mässeli











Kustannukset ja rahoitus

KUSTANNUKSET VIROJOKI KLAMILA YHTEENSÄ

RAKENTAMINEN 102.350,00 102.517,62 204.867,62

-josta vastikkeeton 28.440,00 27.630,00 56.070,00

RAHOITUS VIROJOKI KLAMILA YHTEENSÄ

Tuki 60% 61.410,00 61.510,57 122.920,57

Omarahoitus 40% 40.940,00 41.007,05 81.947,05

- josta vastikkeeton 28.440,00 27.630,00 56.070,00

- rahallinen osuus 12.500,00 13.377,05 25.877,05

YHTEENSÄ 102.350,00 102.517,62 204.867,62



Riskit

Talkoolaisten sitoutuminen →

laaja yhteistyöverkosto takaa sen, 

että tekijöitä löytyy

Yksityisen rahoituksen kertyminen 

→ samoin laaja verkosto 

rahoittamassa

Nimikkoportaat:

50 € hintaan saa oman kaiverretun 

nimikkoportaan



Vaikutukset

Kylät yhdessä liikkeellä!

Portaat monipuolinen treenipaikka, 

muutakin kuin juoksua ylös & alas!

Kuntoa, virkistystä, maisemia ja 

matkailua!

Hankkeen vaikutuspiirissä sekä kylien 

asukkaat että vapaa-ajan asukkaat sekä 

matkailijat, arviolta jopa noin 15.000 

hlöä.


