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VAPO Oy:n SAVISUON TURVETUOTANNON JÄLKIHOITO

Pro Puruvesi ry:n hallitus lausuu mielipiteenään Vapo Oy:n Savisuon turvetuotannon loppumiseen 
liittyen seuraavaa:

1. Turvetuotannon loppuminen Savisuolla
Pro Puruvesi ry:n hallitus pitää Vapo Oy:n 15.1.2014 tekemää päätöstä lopettaa lopullisesti 
turvetuotanto Savisuolla Puruveden puhtauden kannalta erinomaisena. Tämän ratkaisun jälkeen 
Puruveden valuma-alueille ei jää turvetuotantoa. Arvostamme myös Vapon halua yhteistyöhön 
paikallisten tahojen kanssa, mikä ilmeni mm. yhteisessä tapaamisessa Savonlinnassa 10.1.2014.

2.Mielipide jälkihoidosta
Savisuon turvetuotantoalue liittyy merkittävänä osana laajempaan Heponotkonjoki-Rauvanjärvi 
valuma-alueeseen. Kesän 2014 aikana valmistuvassa Puruveden vesienhoidon yleissuunnitelmassa 
on hahmoteltu koko em. valuma-alueen vesienhoitoratkaisuja. Hankkeessa on mukana Etelä-Savon 
ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset, Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan 
yksiköitä, Savonlinnan ja Kiteen kaupungit ja Pro Puruvesi. Hanketta johtaa Suomen 
metsäkeskuksen Etelä-Savon julkisten palveluiden yksikkö projektipäällikkönä Seppo Ollikainen.

Savisuon turvetuotantoalueen jälkihoidon yhteensovittaminen meneillään olevaan em. valuma-
alueen yleissuunnitelmaan ja sen jälkeen toivottavasti pian alkavaan yksityiskohtaiseen 
vesiensuojelurakenteiden suunnitteluun on välttämätöntä tehokkaan ja taloudellisen ratkaisun 
saamiseksi tuleviksi vuosikymmeniksi.

Näemme Vapon roolin Savisuolla osittain Itä-Suomen Aluehallintoviraston antamin velvoittein ja 
osittain Vapon vapaaehtoisin toimin kompensoimaan turvetuotannon 1980-luvun alkupuolelta asti 
Puruvedelle aiheutuneita vahinkoja seuraavasti:
−Vapo luovuttaa omistamiaan alueita korvauksetta vesiensuojelurakenteita ja -ratkaisuja varten
−Vapo kunnostaa olemassa olevat vesiensuojelurakenteet siltä osin kuin ne tulevat muodostamaan 
osia tulevista vesiensuojeluratkaisuista
−Vapo osallistuu omistamalleen alueelle tarvittavien koko yläpuolista valuma-aluetta palvelevien 
vesiensuojeluratkaisujen suunnitteluun ml. laaja kosteikko
−Vapo osallistuu omistamalleen alueelle toteutettavien uusien vesiensuojelurakenteiden 
rakentamisen kustannuksiin
−Vapo jatkaa Savisuolta tulevien ravinteiden ja kiintoaineen seurantaa vähintään vuoteen 2020 asti, 
jotta voidaan todeta miten tilanne kehittyy jälkihoitoon liittyvien toimenpiteiden vaikutuksesta

Keväällä tai kesällä 2014 tulisi järjestää Savisuon alueella eri osapuolten yhteinen katselmus ja 
alustava suunnittelutilaisuus tarvittavista vesiensuojeluratkaisuista ja sopia miten eri osapuolet 



niihin osallistuisivat. Vapon edustajien lisäksi tilaisuudessa tulisi olla ainakin Puruveden 
vesiensuojelun yleissuunnitelmahankkeen, Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Pro Puruveden edustajia 
sekä paikallisia tahoja. 
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