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Kärnänsalmen kunnostus, hankesuunnitelma ja rahoitus
Ympltk 26.11.2019 § 36
Valmistelija ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Kunnanhallitus on 30.9.2019 tehnyt päätöksen, jossa ympäristötoimelle
annettiin tehtäväksi käynnistää Kärnänsalmen kunnostamiseen tähtäävien
toimien selvittäminen viipymättä.
4.11.2019 pidettiin Kärnänsalmen kunnostamiseen liittyvä kokous kunnan,
ELY-keskuksen, Kärnän jakokunnan sekä Lappajärven jakokunnan ja
kalastuskunnan edustajien kanssa. Kokouksessa päätettiin mm., että vuonna
2020 toteutetaan Kärnänsalmen ruoppauksen suunnittelu ja haetaan lupa
ruoppaukselle niille alueille, joille Länsi-Suomen ympäristövirasto ei ole
vuonna 2002 myöntänyt lupaa. Mahdollisuuksien mukaan ruoppausta
voidaan toteuttaa suunnittelun jälkeen jo vuonna 2020 alueilla, joille on
myönnetyn luvan mukainen kunnossapitovelvollisuus.
Ruoppauksen lisäksi Kärnänsalmen kunnostamiseen kuuluvat kalasataman
laiturin kunnostaminen sekä Rovastilan kanavan ja Kärnänsalmen välisen
saaren maisemointi sekä mahdollisen uimarannan suunnittelu Rovastilan
kanavan varteen.
Kärnänsalmen kunnostamiselle voidaan hakea avustusta Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta. Vesistöjen kunnostamiseen voi hake ns. Vesiensuojelun
tehostamis -ohjelman mukaista rahoitusta. Avustusta voi saada vähintään 50
% kustannuksista. Hakuaika on 21.10.-2.12.2019.
Pykälän liitteenä Kärnänsalmen kunnostamisen hanke- ja
rahoitussuunnitelma. Vuodelle 2020 Kärnänsalmen kunnostussuunnitelman
ja luvan hakemisen kokonaiskustannus on 37 000 euroa, johon haetaan
avustusta ELY-keskukselta 18 500 euroa eli 50 %.
Ympäristösihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy
Kärnänsalmen kunnostukseen liittyvän hankesuunnitelman ja
kustannusarvion ja päättää, että hankkeelle haetaan ELY-keskuksen
avustusta vuodelle 2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.

Ympltk 11.06.2020 § 14
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätöksen 7.5.2020. Päätöksen
mukaisesti avustusta on myönnetty 18 500 euroa. Avustuksen määrä on
kuitenkin enintään 50 % käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä
kustannuksista. Hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen
toteutusaikana ovat enintään 37 000 euroa. Kokonaiskustannuksiin
hyväksyttävät toimenpiteet ovat Kärnänsalmen ruoppauksen ja vesikasvien
poiston suunnitteluun liittyvät kustannukset. Hankeaika on 28.11.2019 31.12.2020.
Kärnänsalmen kunnostukseen suunnittelusta on pidetty tarjouskilpailu 24.1
-28.2.2020. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa. Suunnittelijaksi valittiin
Maveplan Oy. Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen 10.3.2020.
Suunnittelun kokonaishinta on 18 400 euroa (alv 0%).
Maveplan Oy:n kanssa on pidetty aloituskokous 12.5.2020. Suunnittelu
sisältää Kärnänsalmen veneväylän ruoppaustarpeen selvittämisen ja
veneväylän ruoppauksen suunnittelun sekä rantojen luontoselvitykset, mikä
mahdollistaa hoitosuunnitelman laatimisen yksityisten rantojen
kunnostukseen. Lisäksi suunnittelu käsittää Kärnänsalmen laiturin ja
veneiden laskupaikan korjaussuunnitelman. Konsultti laatii ruoppausluvan
hakemiseen tarvittavat asiakirjat.
Kärnänsalmen veneväylän ruoppaustarpeeseen liittyvät maastotyöt on tehty
viikolla 21. Samaan aikaan on tehty myös viitasammakkokartoitus. Muut
luontoselvitykset eli linnusto- ja kasvillisuuskartoitus tehdään kesä-ja
heinäkuun aikana. Suunnitelma asiakirjoineen valmistuu 30.9.2020
mennessä.
Ympäristösihteeri on tiedottanut Kärnänsalmen rantojen omistajia salmen
kunnostusuunnittelusta 28.5.2020 lähetetyllä kirjeellä.
Ympäristösihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy
Kärnänsalmen kunnostukseen liittyvät toimenpiteet.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.

