
     LIITE 4 § 95 
Investoinnit 
 
   Ta Käyttö 
 
 Yläaste/lukio  80.000 904 Työt alkoivat 11.5.2021 
 Terveyskeskus 50.000 52.940 Arkisto valmis 
 Mäntyrinne  15.000 0 Toteutus loppuvuonna  
 Päiväkoti                     1.500.000 534 618,95 Työt alkoivat 11.5.2021 
 Virojoen koulu 15.000 14 970 Teknisen käsityön koneet, valmis 
 Villinranta  15.000 8 996 Kt jäähdytys valmis 
 Kalasatama, kalastajan 33.500 292,20 Esitys hankkeesta luopumista 
 Lähiliikuntapaikka 160.000 19 604,79 Valmis syyskuussa 
 Urheilukentän huoltor. 30.000 0 Toteutus loppuvuonna 
 Kalasatama  80.000 59 724,19 Karavaaniparkki syksyn aikana 
 Tievalaistus  55.000 0 Urakka alkaa syyskuun lopulla 
 Kaavateiden päällystys 100.000 0 Urakka meneillään 
 Virojoen tori  30.000 31 436,89 Valmis 
 Valokuitu  50.000 0 Ei toteudu 
 Rajahovintien asfaltointi 35.000 14 563,12 Valmis, maalauslasku puuttuu 
 Vilkkilän uusi torni 100.000 0 Rakenteilla 
 Matkailu louhos 35.000 50 192 Valmistuu, muutos määrärahaan 
 Matkailu louhos -20.000 0 Loppuvuonna 
 Härmän vedenottamo 50.000 79 126,72 Valmis 

Hurpun matkailun infra 50.000 0 Siirtyy 
 
  
 Investoinnit, lisämäärärahan tarve 
 

- Härmän vedenottamon rakentamiskustannukset olivat budjetoitua suuremmat. 
Virolahden osuus hankkeesta puolet. Lisämäärärahan tarve 30.000. Määräraha 
voidaan siirtää Hurpun infran suunnittelusta, koska se ei toteudu vuoden 2021 aikana. 

- Päiväkodin elementtisuunnittelu viivästytti hieman hanketta, ja arvio on että kuluvan 
vuoden käyttö on 200.000 € arviota pienempi. Samaan hankkeeseen sisältyvä 
Yläasteen/lukion muutoksen toteutus on vasta kesällä 2022, ja määräraha jää 
pääosiltaan käyttämättä. 

- Klamilan kalastustilojen rakentamisesta esitetään luovuttavaksi. Kalastuskäyttö on 
minimaallista ja ravintola tarvitsee varastotiloja kalustolleen. Kalastajalle jää edelleen 
käyttömahdollisuus tiloihin. 

- Mäntyrinteen taakse suunnitellulle paikoitusalueelle ei saatu kulkuoikeutta, ja 
lisäpaikoitus toteutetaan vain kolmelle autolle itäisimmän rakennuksen päätyyn. 
Määrärahaa jää käyttämättä arviolta 10.000 €. 

- Virojoen pallokenttä on pientä viimeistelyä vaille valmis. Lisämäärärahan tarve on 
10.000 €, joka katetaan urheilukentän huoltorakennuksesta. 

- Kirkonkylän tievalojen uusiminen ylittää kustannukset n. 10.000 €, kun ELY-keskus 
vaati maakaapelin putkitettavaksi koko matkalta. Ylitys katetaan Rajahovintien 
asfaltoinnista jäävillä määrärahoilla. 

- Kaavateiden päällystys (Oikotien peruskorjaus) ylittyy myös suuruusluokassa 10.000 € 
ja se voidaan kattaa myös Rajahovin asfaltoinnista jäävillä rahoilla. 

- Keisarinpuiston ja louhospuiston kustannusarvio on 235.543 € ja rahoitusosuus 
164.880 € ja kunnan omarahoitus 70.662 €. 2020 talousarviossa hankkeelle oli varattu 
menoja 200.000 ja kuluvalle vuodelle 35.000 €. Koronan ja lomautusten takia 2020 työt 
jäivät arvioitua vähemmäksi, ja käyttö oli 127.984,71 €. Kuluvan vuoden määrärahan 
tarve on 107.600 € ja rahoitusosuus tulee olemaan 104.900 € ja kunnan 
omarahoitusosuus 2.700 €.  

- Virojoen kevyenliikenteen siltaan saatiin 130.000 euron lisämääräraha. Hankinta on 
käynnistetty ja toimitus tapahtuisi vasta helmikuussa 2022. Hankkeen arvioitu 
loppusumma on 100.000 €. 

 


