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                     KUULUTUS 
 Vesilain mukainen lupahakemus 

 

Hakija  

Vimpelin kunta 

 

Asia  

Ruoppaus ja rannan täyttö sekä laiturin rakentaminen Lappajärven Hietojanlahdella, 

Vimpeli 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

 

Vimpelin kunta hakee vesilain mukaista lupaa Lappajärven Hietojanlahden 

kunnostamiseen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa matalan ja suurelta 

osin järviruo'on peittämän alueen veden vaihtuvuutta, maisemaa sekä vir-

kistyskäyttömahdollisuuksia.  

 

Hietojanlahtea ruopataan n. 28 600 m2:n alueelta. Rantaa täytetään n. 12 

000 m2:n alueella läjittämällä osa ruoppausmassasta nykyisen rantaviivan 

eteen. Loppu ruoppausmassa läjitetään pääosin nykyiselle rantavyöhyk-

keelle. Uudelle rantaviivalle rakennetaan 21-paikkainen pienvenelaituri se-

kä uimapaikka. Lahdelle ruopataan kaksi veneväylää. Väylien väliin jäävät 

alueet ruopataan ja vuorataan tarvittaessa suodatinkankaalla kasvillisuuden 

leviämisen estämiseksi. Ruopattavan alueen edustalla tehdään vesikasvien 

niittoa. Lisäksi pohjoisen suuntaan ruopataan rannan myötäisesti Hietojan-

purolle saakka ulottuva n. 10 m:n levyinen kanava veden kierron paranta-

miseksi. Hanke aloitetaan viimeistään vuonna 2023 ja sen toteutus kestää 

kokonaisuudessaan noin vuoden. Ruoppausyöt tehdään kesän virkistys-

käyttökauden ulkopuolella. Töiden aikana veden laatu heikkenee väliaikai-

sesti. Hakijan näkemyksen mukaan hankkeesta ei aiheudu merkittävää 

haittaa vesistölle tai vesieliöstölle. 

 

Hankealue sijaitsee yhteisellä vesialueella 934-876-2-0. Hakija on sopinut 

vesialueen osakaskuntien kanssa kirjallisesti hankkeen toteuttamisesta. Li-

säksi hakija on saanut hankealueen rantakiinteistöjen suostumukset hank-

keelle ja sopinut ruoppausmassa läjittämisestä kolmen kiinteistön alueelle. 
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Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 5.12.2019. – 31.1.2020 Vimpelin ja 

Lappajärven kuntien ilmoitustauluilla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-

viraston ilmoitustaululla.  

 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-

tietopalvelu. Vimpelin ja Lappajärven kunnankirjastoissa on käytettävissä 

yleisötietokoneita asiakirjojen katsomiseen. 

 

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen 

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua 

asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-

detään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteen-

sä hakemuksen johdosta. 

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelin-

numero  

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero  
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- muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja 

kunta (kiinteistötunnus) 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh-

köisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamie-

hen toimivallasta. 
 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2020 

ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus 

tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Si-

sä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa). 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiin-

teistön muille omistajille tai haltijoille. 

 

Lisätietoja antaa 

ympäristöylitarkastaja Johanna Ojala 

puh. 0295 018 791, etunimi.sukunimi@avi.fi 
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