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Hiastinhaaran ruoppauskatselmus 17.02.2013
Läsnäolijat:
Anita Sievänen Puh. joht.
Yrjö Tuominen Hiastinhaaran toimikunta
Jouni Mähönen Pohjois-Iin jakokunta
Mauno Päkkilä Urakoitsija
Tarmo Mähönen
Jarmo Tuominen
Ari Välikangas
Raimo Välikangas
Tiina Joensuu
Aune Olkoniemi
Olli Tiiro (osanaikaa)
1.

Katselmuksessa käsiteltiin Kiusaajannokan luona aikaisemmin ruoppaamatta
jäänyt alue. Ruopattava alue oli merkitty jäälle. Sovittiin, että Mauno Päkkilä
suorittaa työn urakkatarjouksen mukaiseen kiinteään hintaan 4000 € + alv 24%
960€, yhteensä 4960 €. Työ tehdään heti kun jäätilanne sen sallii. Jään
vahvistamiseksi päätettiin lainata vesipumppu, jolla pumpataan vettä jään päälle,
jotta jäätä saataisiin lisää muodostumaan. Toivotaan nyt pakkasten kiristyvän ja
meriveden laskeutuvan. Meriveden ollessa alhaalla jää on lähes pohjassa eikä
koneiden uppoamisvaaraa olisi. Siirretty maa kasataan Pohjois-Iin jakokunnan
alueelle. Läjitysalueelta raivataan isommat puut pois ja viedään luontopolun
lopussa olevan laavun luokse käytettäväksi polttopuina. Tämä työ tehdään talkoilla.
Läjitysalueen ja rannan väliin jätetään noin 5-7 metriä leveä pensasalue
näköesteeksi, jotta läjitys ei näkyisi vesille. Läjitysalue tasataan läjityksen jälkeen.

2.

Väylän alkupäässä on jäänyt edellisen kaivauksen jäljiltä väylän reunaan pieni
penkka, joka poistetaan. Jos samalla alueella tehdään rannanomistajan alueella
jotakin muuta kaivaustoimintaa, se on rannanomistajan tehtävä omalla
kustannuksella. Kaivuumassat läjitetään samalle läjitysalueelle, kuin
aikaisemminkin läjitetyt massat. Kaivauksen jälkeen läjitysalue tasataan.

3.

Veneiden ”satamapaikka” Välikankaan luona on mataloitunut ja ruopataan

tässä samassa yhteydessä. Läjitysmassat viedään Olli Tiiron ja Yrjö Tuomisen rajan
tuntumassa olevaan notkelmaan. Tähän saatiin lupa. Tässä on myös vähän
isompien puiden poistamista. Nämä puut viedää myös laavulle polttopuiksi. Puut
ovat lupautuneet kaatamaan Raimo Välikangas ja Yrjö Tuominen. Poiskuljetuksen
huolehtii Jarmo Tuominen.
4.
Keskusteltiin Hiastinlahden pohjukassa olevan Ympäristökeskuksen
suorittaman ruoppauksen yhteydessä tekemän ”saaren” poistamisesta. Tässä tultiin
siihen tulokseen, että ainakaan tässä vaiheessa meillä ei ole mitään mahdollisuutta
poistaa saarta. Poistomassat olisivat niin suuret, että 500 m3 massat ylittyisivät
huomattavasti. Ympäristökeskus puolusteli aikoinaan saaren tekemistä sillä, että
jokiveden virtaus saadaan pysymään kapeammassa uomassa ja siten uoma
paremmin auki.
Kohtien 2 ja 3 ruoppaukset tehdää Mauno Päkkilän tarjouksen mukaisesti.
Urakoitsija antaa 20.02.2013 mennessä näistä kohteista hinta-arvion
rahoitushakemusta varten.
Kaivinkone

60 €/ h + alv 24 %

Kuorma-auto

50 € /h + alv 24%

Koneiden siirrosta ei veloiteta erikseen.
Todettiin näiden toimenpiteiden jälkeen, että Hiastinhaaran
kunnostushankkeen 1- ja 2 - vaiheet loppuunsuoritetuiksi.
3-vaiheen toteuttaminen (teräsrummun asentaminen E4-tien alitse tai sillan
rakentaminen) ei ainakaan tässä vaiheessa onnistu, koska Iin kunta ei halua antaa
suositusta prioriteetin nostamista 3-luokkaan. Myöhemmin mahdollisen E4 tien
muutosten yhteydessä kannattaa olla kuulolla ja jatkaa hankkeen edistymistä 3vaiheen osalta.
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