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KERIMÄEN KIRKKORANNAN ASEMAKAAVALUONNOS
Pro Puruvesi ry on antanut Kerimäen Kirkkorannan kaavakäsittelyn aikana Kerimäen
kunnanhallitukselle mielipiteen 28.1.2012 sekä lausunnot 31.3.2012, 9.8.2012 ja 8.12.2013.
Pro Puruvesi ry:n hallitus esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:
Pro Puruvesi ry:n hallitus pitää edelleen perusteltuna lausunnossaan 8.12.2013 esittämiään
näkökohtia.
Kun näyttää siltä, että Jouhenlahti tullee sisältymään Pro Puruveden perusteltujen näkemysten
vastaisesti Kerimäen kirkkorannan kaava-alueeseen, tulisi tehdä kuitenkin seuraavat selvien
virheiden korjaukset.
1. ”Illustraatiokuvien” korjaus
Kerimäen kunnanvaltuusto hyväksyi 22.10.2012 muutoksen kaavan kohtaan 5.2.3. Sen mukaan
”alueella on sallittua suorittaa alueen lajiston säilymisen ja vesistönsuojelun kannalta tarpeellisia
toimenpiteitä”. Kunnanhallituksen esitykseen lisättiin vasta valtuustokäsittelyssä sanat ”ja
vesistönsuojelun”. Tämän muutoksen vaikutusta ei ole kuitenkaan viety kaavan muihin kohtiin.
Siten mm. liitteessä 3 on edelleen merkintä lähes koko ruovikon säilyttämisestä, vaikkei se vastaa
enää kohdan 5.2.3 muutosta.
Vastineessa Pro Puruvesi ry:n 8.12.2013 jättämään lausuntoon todetaan, ettei muutosta tarvita,
koska mm. liite 3 on kaavaluonnoksen illustraatio eikä juridisesti sitova. Näin juridisesti on, mutta
kaavaa ei voi tarkastella vain juridiselta näkökannalta. Kaavan pitää antaa myös juridiikkaa
vähemmän tunteville tahoille ja kansalaisille oikea ja helposti avautuva informaatio riippumatta
mitä kohtaa kaava-asiakirjoissa katsotaan. ”Illustraatiokuvien” yksi tarkoitus lienee tavalliselle
kansalaisellekin antaa helposti ymmärrettävä kuva mistä kaavassa on esim. Jouhenlahden osalta
kyse. Tätä virheelliset illustraatiokuvat eivät kaavaluonnoksessa anna.
Esitys: Kaava tarkistetaan siten, että myös ”illustraatiokuvat” ovat kaavamerkintöjen
mukaiset.
2. Vaikutukset vesistöön
Kaavaselostuksen kohdassa 5.3.4 ”Vaikutukset vesistöön ja vesitalouteen” viimeisenä lauseena
todetaan: ”Kaavalla ei ole vaikutusta Puruveden vedenlaatuun”. Kuten Pro Puruvesi ry on
mielipiteessään 28.1.2012 ja sen jälkeen lausunnoissaan tuonut perustellen ja johdonmukaisesti
esille, Jouhenlahden tila on viime vuosikymmenten aikana muuttunut karusta hiekka- ja
kivikkorantaisesta sekä lähes heinättömästä Kerimäen näyteikkunasta valtavaksi heinikoksi ja
luhdaksi. Pohjalietettä on kymmeniä senttejä. Mikäli kaavalla rajoitetaan Jouhenlahdella tarvittavia
vesiensuojelutöitä kuten kaavaluonnoksen mukaan positiivisesta kohdan 5.2.3 muutoksesta

huolimatta tapahtuu, kaavalla on varmasti kielteisiä vaikutuksia Jouhenlahden ja sitä kautta
laajemminkin Puruveden puhtauteen tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
Vastineessa Pro Puruveden 8.12.2013 jättämään lausuntoon todetaan, että kohdan 5.3.4
muuttaminen esitetyllä tavalla olisi ristiriidassa kaavamääräyksessä ruovikolle sallittujen
vesiensuojelutoimenpiteiden kanssa. Tarkastelu tulee tehdä vaihtoehtojen kesken, joissa toisessa on
luonnoksen mukainen kaava Jouhenlahdella rajoitteineen ja toisessa kaavaa Jouhenlahdella ei ole
ollenkaan tai siinä ei olisi minkäänlaisia vesiensuojelulle asetettuja rajoitteita.
Esitys: Kaava-asiakirjan kohta 5.3.4 muutetaan vastaamaan kaavan tuomia rajoitteita
vesiensuojelutoimenpiteille Jouhenlahdessa ja sen vaikutusta Puruveden puhtauteen myös
pitkällä aikajaksolla.
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