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Lappajärven rantojen kunnostus ja kalatien kosteikko -hanke 2020
Ympltk 11.06.2020 § 11
Valmistelija ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Lappajärven rantojen kunnostus ja kalatien kosteikko - hankkeelle haettiin
ympäristölautakunnan 26.11.2019 tekemän päätöksen mukaisesti avustusta
ELY-keskukselta vesiesuojelun tehostamisohjemasta.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätöksen 15.4.2020. Avutusta
on myönnetty 26 500 euroa. Avustuksen määrä on enintään 50 % avutuksen
käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.
Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat:
Lappajärven rantojen niiton ja Kalettoman lahden ruoppaukseen sekä
Kalettoman kalatien yhteyteen rakennettavan kosteikon suunnitteluun ja
toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet.
Hyväksyttävät kustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään 53 000
euroa. Hankeaika on 28.11.2019-31.12.2020.
Esityslistan liitteenä hankesuunnitelma, joka sisältää myös budjetin ja
avustuspäätös 15.4.2020.
Ympäristösihteerin ehdotus:
Merkitään lautakunnalle tiedoksi. Ympäristölautakuta toimii hankkeen
ohjausryhmänä.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
Ympltk 03.09.2020 § 22
Vesikasvien niitto toteutettiin viikolla 30 eli 20.-24.7.2020. Urakoitsija niitti
yhteensä noin 8 ha. Niittoalueet olivat suunnitelmallisesti Tarvolan
levähdysalueen ranta, Sairaalan veneranta, Kalettoman lahti ja Ukonniemi.
Lisäksi niitettiin Kirkkorannan uimarannan edusta. Lisäksi yksityiset
niitättivät rantojaan urakoitsijalla. Urakoitsijasta ilmoitettiin Järviseudun
Sanomissa ja kunnan facebook-sivustolla.
Sami Storvik hoiti vesikasvien nostamisen rannalle ja kuljettamisen
läjitysalueelle. Lisäksi Storvik kunnosti Kirkkorannan veneenlaskupaikan,

jonka alaosan asfalttilaatta oli rikkoutunut. Laskupaikkaa tasattiin ja
sorastettiin kaivonkoneella.
Hankkeen menot 3.8.2020 ovat olleet 28 851,77 euroa. Lisäksi Hannu
Soimavuori ei ole toistaiseksi laskuttanut niitoista. Niittojen tarjouksen
mukainen kustannus on 4160 euroa. Käyttämättä on noin 20 000 euroa.
Rantojen kunnostushakkeessa on toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti
muilta osin paitsi huonon jäätilanteen vuoksi ei talvella 2020 toteutunut
Sairaalanrannan lei Vanhalanrannan ruoppaus. Mikäli se halutaan toteuttaa
tänä vuonna, tulee ruoppaus tehdä kelluvalla kaivinkoneella loppuvuotena
2020.
Soilcon Oy on tehnyt suunnitelman keväällä 2020 Vanhalanrannan
ruoppauksesta. Ruoppausalue on jaettu kolmeen osaan (liite1).
Ruoppausmassojen määrä per alue on enintään 500 m3. Mikäli ruoppaus
toteutetaan kolmessa osassa, ruoppaukselle ei tarvitse hakea
aluehallintoviraston lupaa. Asian kuitenkin ratkaisee lopulta ELY-keskus,
kun ruoppauksista tehdään ilmoitus.
Tavoitteena olisi syventää venesatamasta lähtevää veneväylää aiemmin
tehdystä ruoppauksesta järvelle päin. Veneilijöiden mukaan väylä on matala
erityisesti kuivina kesinä. Nyt veneväylä on tämän hetkisellä
vedenkorkeudella rannassa ruopatulla alueella noin 120 cm ja syvemmällä
noin 80-90 cm Ruoppaus olisi enintään 500 m3.
Alustavasti on selvitetty ruoppauksen kustannuksia kelluvalla
kaivinkoneella. Todennäköisesti ruoppaus tulisi maksamaan noin 10 000
euroa. Lisäksi kustannuksiin kuuluu massojen levittäminen ja maisemointi.
Ympäristösihteerin ehdotus: Pyritään toteuttamaan Vanhalanrannan
kunnostus hankkeen varoilla vuoden 2020 aikana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.

