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Loppuraportti: Ähtärin Voilammen kunnostamisen jatkaminen: 

kaislojen ja siimapalpakon poistaminen lammen eteläpäästä 

EPOELY/735/2022 

 

Saarijärveläinen osuuskunta oli tehnyt 40.000 euron avustushakemuksen 

kansanedustaja Petri Honkosen joululahjarahoista ja saanut anomukseen 

myönteisen päätöksen. Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys päätti elokuussa 

2021 tehdä 10.000 euron anomuksen Voilammen kunnostamiseen ja sai 

yllättäen joulukuussa anomukseen myönteisen ratkaisun.  

Selvisi, että yhdistyksen piti tehdä ELY-keskukselle hanke kasvillisuuden 

poistamisesta, jotta yhdistys saisi tuon summan. Maaliskuussa yhdistys lähetti 

ELY-keskukselle 15.000 euron hankehakemuksen kasvillisuuden poistamiseksi 

Voilammesta, kaislojen ja siimapalpakon leikkaus tehtäisiin ostopalveluna, 

arvoltaan noin 10.000 euroa, kasvillisuuden keräys ja kuljetus tapahtuisi 

talkootyönä arvoltaan 5000 euroa. 

Kesäkuussa saatiin hakemukseen myönteinen ratkaisu. Pyydettiin kasvillisuuden 

leikkauksesta tarjoukset Koneyhtimä Tapamaiselta, Viinikan Kone Oy:ltä ja 

Kuljetus Tomi Holkkolalta, hyväksyttiin viimeksi mainitun 10.500 euron tarjous, 



koska yhtiö oli viime kesänä hoitanut hyvin siimapalpakon leikkauksen. 

Yhdistyksen jäsenille tiedotettiin hankkeesta ja pyydettiin sähköpostitse 

ilmoittamaan talkootyön määrä heinäkuussa ja sitten elokuun talkootunnit 

hankkeen päätyttyä. Hallitus päätti pitää hankkeen avauksen lauantaina 

9.7.2022 ja tilaisuuteen kutsuttiin yhdistyksen jäsenten lisäksi Ähtärinjärven 

Uutisnuotan ja Viiskunnan toimittajat sekä ELY-keskuksen edustaja. Hankkeen 

valvojaa pidettiin jatkuvasti tilanteen tasalla. 

Tuli selväksi, että viimekesäinen siimapalpakon leikkaus oli tehonnut, siksi tänä 

kesänä voitiin paljolti keskittyä kaislojen leikkaukseen. Heinäkuussa tuli 

leikkaajalta lasku heinäkuun työstä, talkootyöstä tehtiin kokoomalista, johon 

haettiin allekirjoitukset ja tehtiin osarahoitushakemus ELY-keskukselle, joka 

maksoi 5050,52 euron avustuksen elokuun alussa 

Työtä jatkettiin elokuussa, hanke päätettiin lopettaa lauantaina 21.8.20220, 

leikkaajalta tuli lasku elokuun leikkauksesta, talkootyölista täytettiin, tämä 

loppuraportti tehtiin ja sitten toimitetaan hankkeen loppurahoitushakemus ELY-

keskukseen. 

Hankkeen arviointia 

1. Työtä tällaisessa pienessä lammessa on jatkettava vuosittain, muuten 

lampi ajan mittaan rehevöityy. Myöskin on seurattava lampeen tulevien 

vesien kuntoa ja pyrittävä vaikuttamaan siihen, päästömäärät pienenevät. 

Tällä hankkeella saatiin kyllä siimapalpakkoja pois, mutta kaislikkoa jäi 

kyllä huomattavasti seuraaville vuosille. 

2. Kiinnostus talkootyöhön oli edellisvuotista vähäisempi ja työ painottui nyt 

muutamille ahkerille. 

3. Kosteikosta tulevan veden laatua on seurattava ja vesinäytteet on edelleen 

otettava lammesta vuosittain. 

4. Yhdistyksen nykyinen hallitus on viiden vuoden ajan toteuttanut Jami Ahon 

esiselvityshankkeen määrittämiä toimenpiteitä. Voisi ajatella, että ensi 

keväänä valittava hallitus jatkaa työtä uusin voimin. 

 

 

Ähtärissä 23.8.2022 

 

Voilampiyhdistyksen hallitus 

 

 

 

Kuvia hankkeesta 

 

 



 
Hankkeen avaus la 9.7.2022 

 

 
Kasvillisuuden leikkaus 

 



 
 

 
Kaislat työnnetty rannan tuntumaan ja siirretään kasalle 



               
Kaislakasa rannalla 

 
 

Leikkausjätteen kuljettaminen voilampiväylän päähän, josta 

konekuljetuksella läjityspaikalle. 



 
 

Uudelta kosteikolta tuleva puron vesi on hyvin sameaa, ja sitä on 

seurattava usean vuoden ajan. Onneksi puron eteen jätettiin tiheä 

kaislikko, joka vähentää samean veden pääsyä koko lampeen. 

 

 

 



 
Viiskunta-lehden juttu Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistyksen 

kasvillisuuden leikkaushankkeesta, julkaistu 27.7.2022 


