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      25.8.2021 

 

 

 Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys ry 

 Loppuraportti: Siimapalpakon poistaminen Ähtärin Voilammesta 

EPOELY/2523/2020/26.03.2021 

 

 

1. Hankkeen aloitus 

Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistyksen hallitus päätti 1.11.2020 hakea ELY-

keskukselta avustusta hankkeelle siimapalpakon poistamisestiseksi Voilammelta. 

Hankkeen kustannukset yhteensä 12000 €, ELY-keskukselta anotaan 50 % eli 6000 € 

tukea, omarahoitusosuus paljolti talkootyönä. Yhdistys sai 26.3.2021 hakemuksen 

mukaisen myönteisen päätöksen. 

Yhdistys pyysi siimapalpakon leikkaustarjousta Koneyhtymä Tapanaiselta, Viinikan 

Kone oy:ltä ja Kuljetus Tomi Holkkolalta. Yhdistyksen hallitus hyväksyi Kuljetus Tomi 

Holkkolan tekemän tarjouksen siimapalpakon leikkauksesta, arvoltaan 6100 €, koska 

yhdistyksellä oli aikaisempaakin kokemusta yhtiön tekemästä työstä Voilammella. Työ 

tehdään kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe heinäkuun loppupuolella. Holkkola 

laskuttaa työstä, kun noin puolet on tehty. Myös kuljetus läjityspaikalle päätettiin 

tehdä talkootyönä. Tehdään talkootyölistat kuntoon ja tehdään rahoitusanomus Ely-

keskukseen. Toisessa vaiheessa elokuussa Holkkola tekee lopputyön, laskuttaa, 

huolehditaan talkootyölistat kuntoon ja anotaan loppurahoitus Ely-keskukseen. 

Siimapalpakkoprojekti aloitettiin lauantaina 24.7.2021, seuraavilla sivuilla kuvia. ELY-

keskuksen harjoittelija Ella Oksa piti tulla kuvaamaan päivän tapahtumia, mutta hän 

ei kesäloman takia päässyt paikalle, ja sovittiin, että yhdistyksen puheenjohtaja 

lähetti hänelle kuvia. 
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Talkooporukkaa, traktori, leikkuri, leikkuri töissä 
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2.  Hankkeen aloitus 

Ensimmäsenä viikkona leikattiin tehokkaasti ja talkootyönä kerrättiin leikkausjätteet 

ja vietiin läjityspaikalle. Leikkaaja lähetti sovitun osalaskun, tehtiin talkootyöstä lista 

ja tehtiin ELY-keskukselle osarahoitusanomus 1.8.2021. Seiraavana viikkona piti 

hanke saada päätökseen, mutta leikkaajan työkiireiden ja sopivien keliolosuhteiden 

takia hankettajatkettiin vielä kolmella viikolla, joten hanke saatiin päätökseen 

22.8.2021. Tehdään loppurahoitushakemus, kun on saatu maksuun 

osarahoitushakemus. 

Kuvia leikkauksesta 

   

                             

Kaksi kuvaa siimapalpakkokuormista ja kuva läjityspaikalta 
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3.  Hankkeen yhteenvetoa 

Talkootyössä mukana yhteensä 11 henkilö eli lähes puolet yhdistyksen jäsenistä. 

Traktorityötä tehtiin yhteensä 12 tuntia ja kirjattua talkootyötä 370 tuntia, viimeisen 

viikon viimeistelyyn kaikkia talkootyötunteja ei kirjattu kaikkien osalta, koska 

rahoituksen vaativat talkootyötunnit olivat jo tehtynä. 

 

4.  Yhteenvetoa 

Hanke koettiin onnistuneeksi ja saatiin tulos, mitä oli tavoitteena. Hanke loi myös 

yhteisöllisyyttä rannanomistajien keskuuteen, vaikkakin talkoolaisten määrä sitten 

viimeisinä viikkoina väheni. Mikäli joudutaan tekemään uusintaleikkaus seuraavana 

kesänä, niin saatiin myös tämän suorittamiseen valmiutta. Todennäköisesti 

yhdistyksellä tulee eteen vielä kaislikon leikkaus, mikäli lampeen tuleva jäte- ja 

hulevesimäärä saadaan kuriin. Tähän toimenpiteeseen yhdistyksellä on nyt jo 

valmiuksia, miten toimenpiteet tehdään. Kiitokset ELY-keskukselle myötämielisestä 

suhtautumisesta asiaamme! 

 

 

Kuva Voilammesta ilman siimapalpakkoaja! 

                                                                   

Voilampiyhdistyksen hallitus 


