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Sisävesi Life IP – hanke myötätuulessa
EU:n palaute Suomen Sisävesi Life IP-hankesuunnitelmaan saatiin 19.12. kuten oli luvattu.
Hankesuunnitelmalle näytettiin EU:n ensimmäisessä käsittelyssä vihreää valoa. Nyt alkaa
yksityiskohtainen suunnittelu. Lopullinen suunnitelma tulee olla EU:ssa viimeistään 17.4.2015.
Palautteessa odotettiin kantaa myös rahalliseen kehykseen. Siitä ei päätöksiä ollut, mutta noin 30
milj. euron kehykseen laadittua Suomen suunnitelmaa pidettiin liian suurena. Metsähallituksen
johtama koordinaatioryhmä tekee päätöksen jatkosuunnittelun reunaehdoista.
Puruveden lisäksi omasta osuudestaan kilvoittelee yhdeksän muuta Suomen kohdetta. Puruvedelle
suunniteltiin hieman yli 3 milj. euroa. Nyt on tärkeää, että paikallisesti tehdään kaikki mahdollinen,
jotta Puruveden osuus saataisiin säilymään korkeana ja tämä loistava tilaisuus täysimääräisesti
hyödynnetyksi. Ratkaisevat neuvottelut koordinaatioryhmän ja kymmenen kohdealueen edustajien
kesken alkavat jo tammikuussa aiemmin sovituista teemoista.
Mitä täällä pitäisi hyvän lopputuloksen saamiseksi tehdä? Ensiksikin omarahoitus pitää olla
kunnossa. Kiteen kaupunki on kiitoksen ansaitsevasti päätöksensä tehnyt 120 000 euron
omarahoituksesta. Pro Puruvesi on sitoutunut 60 000 euron omarahoitukseen ja mittavaan
vapaaehtoistyöhön. Valtion viranomaiset järjestävät oman osuutensa omarahoituksesta.
Savonlinnan kaupungille suunniteltu omarahoitus on vielä osittain avoin. Kerimäen aluejohtokunta
on päättänyt vuosille 2015 ja 2016 yhteensä 60 000 euron omarahoituksesta. Loppujen neljän
vuoden, yhteensä 120 000 euron, omarahoitus on päättämättä. Seuraavan kerran asia tullee
kaupunginhallitukseen 5.1.2015. Myönteisen päätöksen saaminen silloin on tärkeää tai Puruveden
asema hankkeessa vaarantuu ja neuvotteluasemamme tammikuussa merkittävästi heikentyy.
Puruvedellä siirrytään viidellä valitulla kohdealueella (lehdistötiedote 1.12.) vesienhoidon
yleissuunnitelmaa yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Tässä vaiheessa tulevat keskeisinä
hankkeen osapuolina mukaan näiden kohdealueiden maanomistajat ja vesialueen omistajat. Ilman
maanomistajan lupaa hänen mailleen ei tehdä yhtään rakennetta eikä ilman vesialueen omistajan
lupaa tehdä vesialueille suunniteltuja toimenpiteitä. Tältä osin menettelytavoista ja aikatauluista
päätettäneen Etelä-Savon ELY-keskuksen johdolla tammikuussa. Tilannekuva tarvittaneen jo
17.4.2015 mennessä EU:lle lähetettävään suunnitelmaan.
Etelä-Savon ELY-keskus johtaa hyvin monipuolista hankevalmistelua. Tämän hankkeen
onnistuminen tuo Puruvedelle sellaisen rahallisen resurssin ja asiantuntemuksen, jota muutoin ei ole
näköpiirissä. Paljon on jo hankkeen eteen työtä tehty ja monia kynnyksiä ylitetty. Nyt on
yhteistyöllä raivattava loputkin esteet hankkeen käynnistymiselle. Jos ja kun kaikki menee
suunnitelmien mukaan, jo talvella 2015/2016 paikalliset yrittäjät ovat koneineen rakentamassa
Puruveden valuma-alueilla vesiensuojelurakenteita, joiden kustannustehokkuutta suunnittelevat ja
seuraavat myös valtakunnan tason asiantuntijat.
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