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Ehdotus Lappajärven Hietojanlahden kunnostuksen 
kalataloustarkkailun täydentämiseksi 

 
 
 

Johdanto  
 
Aluehallintovirasto on myöntänyt 12.5.2020 Dnro LSSAVI/13409/2019 Vimpelin kunnalle luvan 
ruoppaukseen ja rannan täyttöön ja kunnostukseen sekä laiturin rakentamiseen vesistöön 
Vimpelin kunnassa hakemuksen mukaisen liitteenä olevan piirustuksen osoittamaan paikkaan. 
Lisäksi Aluehallintovirasto on myöntänyt Vimpelin kunnalle pysyvän käyttöoikeuden hanketta 
varten tarvittavaan osaan yhteisestä vesialueesta 934-878-2-0.  
 
Lupaehdon 17. mukaan luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia veden laatuun 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän 
tarkkailusuunnitelman mukaisesti ja hankkeen kalataloudellisia vaikutuksia Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymän 
tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelmat on toimitettava elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi vähintään kolme kuukautta ennen töiden aloittamista. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunnitelmia.  
 
Alueen tarkempi kuvaus, -hydrologia, nykyinen veden laatu, kalasto ja vesiluonto sekä 
hankkeen vaikutus toimenpiteineen ovat selvitetyt hankkeen suunnitelmissa ja saaduissa 
päätöksissä.  
 
 
 

Kalataloustarkkailu 
 
Tavoitteet: Tarkkailun tavoitteena on hankkeen toteutuksesta mahdollisesti aiheutuvien 
Lappajärven kalaston määrässä tai lajissa tapahtuvien muutosten tunnistaminen ja 
tarvittaessa niihin puuttuminen.  
 
 
1. Tarkkailun toteuttaminen 

 
Työt on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Tämän vuoksi hankkeen 
kalataloustarkkailu toteutetaan kalastustiedusteluna. Hanke alueen läheisyydessä kalastaa 
ammattikalastaja Syötti ja kalastus A. Lehto, jolta saadaan luotettava tieto kalaston 
mahdollisista muutoksista. Alueella ei kalasta muita ammattikalastajia ja virkistyskalastus on 
hiipunut lähes olemattomiin. Tämän vuoksi luotettavin tulos alueen kalakannan muutoksista  
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saadaan ammattikalastaja Arto Lehdolta. Hän on kalastanut ammattimaisesti alueella 
toistakymmentä vuotta yhtäjaksoisesti. Selvitys tehdään haastatteluna ja sitä verrataan 
aiempiin vuosiin. Arto Lehtoa haastateltiin 20.1.2021 ja hänen kertomansa mukaan alue on 
Lappajärven paras kalastuspaikka. Alueelta saa kaikkia kaloja, joita järvessä on mm. kuhaa, 
lahnaa, ahventa, siikaa ja muikkua. Alueelta kalastetaan mm. rysällä ja uistelulla sekä 
katiskalla.  
 
Haastattelusta tehdään yhteenveto ja raportti hankkeen jälkeen, viimeistään 1.2.2022 
mennessä. Raportissa esitetään edellä mainitut tulokset, kerätty aineisto ja arvioidaan 
hankkeen vaikutuksia veden laatuun ja kalatalouteen. Raportti toimitetaan Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskukselle, Pohjanmaan kalatalousviranomaiselle, Vimpelin kunnan 
ympäristöviranomaiselle sekä maksatusviranomaiselle. Jos tuloksissa havaitaan jotain 
erityisen poikkeavaa, siitä raportoidaan viipymättä edellä mainittuja tahoja.  
 
 
 


