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Sisävesi LIFE ip
• Metsähallituksen koordinoima valtakunnallinen EU-

rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa Suomen
sisävesien tilaa ja sovittaa yhteen sisävesiä koskevien
direktiivien toimeenpanoa.

• Hanke liittyy keskeisesti Natura 2000 -alueiden hoitoon ja
kunnostukseen, ja siten myös sen puitteissa tehtävien
toimenpiteiden tulee näkyä Natura 2000 -alueiden tilassa.

• Hankkeen nimessä näkyvä lyhenne IP tulee sanoista
integrated projects (integroidut hankkeet), mikä kuvaa
hankkeeseen kytkettävien muiden EU-rahoitteisten tai
kansallisesti rahoitettujen hankkeiden osuutta. Tätä kautta
pyritään lisäämään hankkeen kokonaisvaikutusta.
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HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄT
• Euroopan yhteisön vesiluontoa koskevien direktiivien (luonto-, lintu-, vesipuite-,

meristrategia- ja tulvadirektiivi) tavoitteiden yhteensovittaminen
– Eri sektorien välisen yhteistyön kehittäminen
– Valuma-alue tason monitavoitteinen suunnittelu, toimenpiteiden toteutus ja seuranta

• Pinta- ja pohjavedestä riippuvien luontotyyppien ja lajien tilan parantaminen
valuma-aluetason toimenpiteiden avulla sekä valtion että yksityisten mailla

– Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet
– Jokien ja purojen kunnostuksia
– Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostuksia

• KARTOITUS: Sisävesien vedenalaisen ja rantojen luonnon, kulttuurin ja biologisen
monimuotoisuuden tiedon lisääminen

– Sisävesien (jokisuilta latvavesille) menetelmien kehittäminen

• Maaseudun elinkeinojen mm. matkailun ja virkistyskäytön kehittäminen
• Tietoisuuden lisääminen sisävesien monista merkityksistä painopisteenä nuoret ja

vapaaehtoiset
• (Sisävesi)luonnon terveys ja hyvinvointivaikutusten arvioiminen ja palvelujen

kehittäminen
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HANKKEEN HALLINNOINTI JA OSALLISTUJAT
MHLP, SYKE,
RKTL, SMK,
METLA, MTT

GTK, MH Metsätalous,
Museovirasto, WWF, SLL,
Natur och Miljö, BirdLife
DocArt, YLE

Hanke 1

Mm. ELY-
keskukset,
vesiensuojelu-
yhdistykset,
jokineuvottelu
kunnat,
kalastusalueet,
osakaskunnat,
kunnat,
Vapo,
Vattenfall,
koordinaatio-
tiimin
organisaatiot
alueilla

Muut
”valtakunnalliset”

toimijat

Koordinaatiotiimi
Kokonaiskoordinointi ja vastuu

- Hanketoimisto
- Alue/teemavastuu tai seuranta

- Ohjaus ja teemaryhmät

Alue 1
Alueen toimijat

- Aluehankkeen  suunnittelu
ja johtaminen

Alue 2
Alueen toimijat

- Aluehankkeen  suunnittelu
ja johtaminen

Alue x
Alueen toimijat

- Aluehankkeen  suunnittelu
ja johtaminen

Hanke 2 Hanke x

Osarahoitus: YM
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KONSEPTIHAKEMUKSEN
KOHDEALUEET

• Kriteerit:
Vesienhoidon, tulvasuojelun ja
luontodirektiivien tavoitteiden ja
toimenpiteiden yhteensovittaminen valuma-
alueen latvoilta jokisuistoihin parantaen
vesistöjen tilaa, lajien luontaista elinkiertoa,
vesiluonnon tuottamia ekosysteemipalveluita ja
lisäten samalla sisävesiin liittyvää
elinkeinotoimintaa

• => Vaikutukset nähtävissä Natura-alueilla tai
lajeissa
– 2 selvää järvihanketta
– 2 sisämaan vesireitti/järvihanketta
– jokireittihankkeet



TAUSTAA PURUVEDEN VALINNASTA
• Puruveden pinta-alasta 77 % kuuluu

Natura 2000 -verkostoon, johon se on
valittu suurikokoisena kirkkaan ja karun
järvityypin edustajana.

• Puruveden erityispiirteisyys
poikkeuksellisen vähäravinteisena ja
kirkasvetisenä NATURA-järvenä on
uhattuna, mikä näkyy erityisesti
lahtialueiden nuhraantumisena ja
rehevöitymisenä.

• Taloudelliset ja kulttuurilliset arvot
• Heikkenevää tilakehitystä hidastamaan,

torjumaan ja korjaamaan on saatu viime
vuosina koottua vahva paikallinen ja
alueellinen yhteistoimintaverkosto
alueen asukkaista ja viranomaisista.
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Puruvesi      ekologinen tila Erinomainen

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

a-chl < 2µg/L
P     5 µg/L
N 230 µg/L



Puruvesi        - todettuja vesistöongelmia

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Nuhrautuneet vesialueet



Sisävesi LIFE ip PURUVESI

• Puruveden osalta hankkeeseen osallistuvat Etelä-Savon
ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset, Suomen metsäkeskus
(Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala), Metsähallitus LP,
Luonnonvarakeskus (RKTL, Metla), Pro Puruvesi ry,
Savonlinnan ja Kiteen kaupungit sekä Suomen
ympäristökeskus

• Puruveden aluehanketta koordinoi ESA-ELY
• Toimijoilla on omat budjetit
• Hankkeen suunniteltu budjettikehys on noin 2 000 000

euroa, josta 60 % on EU-rahoitteista Life-osuutta ja
loput 40 % mainittujen osapuolten omarahoitusosuutta
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Rahoitus

11

EU OMA YHT
Etelä-Savon ELY-keskus (YM) 142500 95 000 237 500

Etelä-Savon ELY-keskus (MMM) 37500 25 000 62 500

Pohjois-Karjalan ELY-keskus (YM) 75000 50 000 125 000

Pohjois-Karjalan ELY-keskus (MMM) 75000 50 000 125 000

Suomen metsäkeskus 150000 100 000 250 000

Metsähallitus 45000 30 000 75 000

Kiteen kaupunki 150000 100 000 250 000

Savonlinnan kaupunki 225000 150 000 375 000

Pro Puruvesi ry. 75000 50 000 125 000

Metsäntutkimuslaitos, mallinnus 21000 14 000 35 000

Suomen ympäristökeskus, mallinnus 42000 28 000 70 000

Suomen ympäristökeskus, kaukokartoitus 72000 48 000 120 000

Luonnonvarakeskus (LuKe) 90000 60 000 150 000

Yhteensä 1200000 800 000 2 000 000



Rahoitus
• Savonlinnan ja Kiteen kaupungit ovat osarahoittajia, joiden rahoitusosuudet

kohdennetaan valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden suunnitteluun ja
toteutukseen

-> Suomen metsäkeskukselle 210 000 €
-> Etelä-Savon ELY-keskukselle 165 000 €
-> Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle 110 000 €

• Ympäristöministeriön ELYille myöntämä
rahoitus kohdennetaan ESA-ELY:lle
vesistökunnostuksiin- ja toimenpiteisiin,
ympäristön tilan seurantaan
ja koordinointiin
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€ YHT
Suomen metsäkeskus 600 000

Etelä-Savon ELY-keskus 590 000

Pohjois-Karjalan ELY-keskus 235 000

Suomen ympäristökeskus 190 000

Luonnonvarakeskus (LuKe) RKTL 150 000

Pro Puruvesi ry. 125 000

Metsähallitus luontopalvelut 75 000

Luonnonvarakeskus (LuKe) Metla 35 000

2 000 000



Rahoituksen jakautuminen
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• Mukaan on laskettu metsäkeskuksen KEMERA-rahat
• Luvuissa ei ole vielä mukana muiden yhteystyökumppaneiden MH, SYKE, GTK,

Luke, yliopistot… tutkimusta ja seurantaa, jota Puruvedellä tehdään.
• Integroitavat hankkeet, vesienhoidon toimenpiteet, virkatyönä tehtävän työn

arvo, lisärahoitus jne. nostavat koko hankkeen arvon n. 3 000 000 euroon.

% kustannus

VESIENSUOJELURAKENTEET (Rakentaminen, kunnostukset) 60,875 1 217 500

Urakointi 41,75 835000

Suunnittelu ja sen toteutusvaiheet 14,75 295 000

Vesistökunnostukset, vh-toimenpiteet 4,375 87500

Koordinointi, yleiskustannukset 10,25 205000

Kaikki muu 36,375 727 500

Kohdeseuranta, tp-seuranta, mallinusdata 5 100000

Mallinnus 5,25 105000

Pohjavesipaketti 2,625 52500

Kaukokartoitus 6 120000

Kartoitukset, VELMU, kalastoselvitykset ym. 7,5 150000

Muu toiminta (tiedotus, ymp. kasvatus, virkistyskäyttö jne) 10 200 000

YHTEENSÄ 2 150 000



TAVOITTEET
YHTEISTYÖVERKOSTOT JA TOIMINTAMALLIT
• Integroidun valuma-aluetason suunnittelun

kehittäminen
– Valuma-aluekohtaisten yhteistyöverkostojen kehittäminen

Puruvedellä yleissuunnittelua tarkemmassa suunnittelussa ja
verkostojen toimeenpano toteutettavilla toimenpidealueilla.
Paikallistason huomioiminen suunnittelussa.

• Raportointi- ja tietojärjestelmien kehitystyö ja
nykyisten järjestelmien parantaminen
– Kansalais- ja viranomaishavainnointijärjestelmien

kehittäminen ja yhteensovittaminen

• Luonnonsuojelun kannalta tärkeimpien
pohjavesialueiden tunnistaminen ja huomioiminen
pohjaveden käytössä
- Pohjavesien purkautumisalueiden mittaukset: geologia,
morfologia ja hydrologiset mittaukset. Metsähakkuiden
vaikutukset osana kuormitusta pohjavesivaikutteisilla alueilla.
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Tiedon keruu ja hallinta
q ELYt, MH,SYKE,GTK, YOt: Ympäristötiedon hankinta ja

olemassa olevan tiedon koostaminen vesistöistä sekä
mallinnusdata. Vesikemia, vesibiologia, hydrologia jne…
vaikutusten arvionti

q Luke RKTL: kalasto- ja kalastustiedot, kalastoselvitykset,
elinympäristökartoitukset

q MHLP: Natura-alue arviot, vaikuttavuuden arviointi
q ProPuruvesi: paikkatietoon pohjautuva kohdeinfo sekä

historiatieto tilannekehityksestä 1950-luvulta

KARTOITUS, SEURANTA JA MENETELMIEN
KEHITTÄMINEN
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Fysikaalis-kemiallinen näytteenotto

Pohjaeläimet

Kasviplankton, piilevät ,haittalevät

Makrofyytit



Kaukokartoitus-, mallinnus- ja
seurantamenetelmien kehittäminen

q SYKE: Vedenlaadun karttoja satelliitti-instrumenteilla tulkittuna ennen ja jälkeen toimenpiteiden, joista
vaikutukset selviävät. Alustava muuttujalista: Klorofylli, sameus, näkösyvyys. Makrofyytit (erityisesti
pinnan päällä olevat) voisi myös olla mukana (esim. ruovikot). Satelliitti-instrumenteilla pystytään
kattamaan laajoja yhtenäisiä alueita hyvinkin nopeasti ja kattavasti

q SYKE ja Luke (Metla): Mallinnus
• arvioidaan nykytilassa miten metsien kuormitus jakaantuu ajallisesti ja alueellisesti nykytilassa

ottaen huomioon maaperän, puuston ja toimenpiteiden vaikutus huuhtoumaan ja lisäksi
luonnonhuuhtouman vaihtelu

• tehdään skenaarioita erilaisten toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksista kuormitukseen, niin että
katsotaan koko alueella tehtäviä kaikkia toimenpiteitä ja niiden yhteisvaikutusta samanaikaisesti.

• arvioidaan lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutusta luonnonhuuhtoumaa ja toimenpiteiden
kuormitusvaikutukseen. Eli millainen vesialueen kuormitus on ilmastonmuutostilanteessa ja ovatko
suunnitellut kuormitusvähennystoimenpiteet siinä riittäviä.
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• Latvavesien tilan parantaminen
• Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen

ja toimien kohdentaminen
• Vesiensuojelun, eliöyhteisöjen tilan sekä

ekosysteemien toiminnan parantaminen

VESISTÖJEN HOITO JA KUNNOSTUS
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• Yleissuunnitelma yhdessä muutaman jo
valmistuneen tarkemman kohdesuunnitelman
kanssa antavat hyvän pohjan Puruveden Sisävesi Life
IP -hankkeelle.

• Hyvin valmisteltujen ja toteuttamiskelpoisten
suunnitelmien myötä Puruvedellä voidaan ryhtyä
tekemään hankkeeseen sisällytettäviä konkreettisia
kunnostus- ja vesiensuojelutoimenpiteitä heti, kun
hanke mahdollisesti alkaa lokakuussa 2015.

• Käytännön toimenpiteet ravinnekuormituksen
vähentämiseksi Puruveden valuma-alueilla on
suunniteltu kohdennettaviksi pääosin viidelle
kohdealueelle, joiden merkitys on arvioitu erityisen
suureksi sekä koko Puruveden että varsinkin sen
Natura 2000 -alueen tilan kannalta.
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TOIMENPIDEALUEET



• Kirkkorannan-Jouhenjoen alue, Savonlinna
– Jouhenjoen kosteikon rakentaminen. Rakennussuunnitelma valmis. Toteuttaja

ESA-ELY.
– Jouhenjoen pohjapatojen rakentaminen. Rakennussuunnitelma valmis.

Toteuttaja ESA-ELY (AVIn lupa)
– Muut kosteikot ja rakenteet yläosaan sekä Lautalahden kosteikko. Toteuttaja

Metsäkeskus.
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• Hummonselän pohjoispään valuma-alueet, Kitee
– Hamalonsuon vesiensuojelurakenteet mm. Myllylahteen laskevan uoma (altaiden

rakentaminen ja laajentaminen, vesien ohjaus sekä pohjapadot). Yleissuunnitelma
valmis. Vaatii tarkentavaa suunnitelmaa ja luvitustarve arvioitava. Toteuttaja
Metsäkeskus.

– Ketolanlahden/Suokonlahden pengerrysalueen vesiensuojelutyöt. Yleissuunnitelma
valmis. Rahoitustarpeen arviointi (maatalousavustus). Toteuttaja POK-ELY.
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• Ristilahden, Naaranlahden ja Susiniemen valuma-alueet, Kitee
– Haukonlahden pengerrysalueen kosteikko. Rakennussuunnitelma valmis.

Tarkennettava suunnitelma (laajennus). Toteuttaja POK-ELY / Metsäkeskus.
– Hälvänjoki, Hirsivalkamanjoki, Hanhijoki: vesiensuojeluratkaisut mietittävä.
– Pohjavesialueelta tulevan kuormituksen selvittäminen

• Savonlahden-Kuonajoen valuma-alue, Savolinna
– Kosteikot, pintavalutuskentät, virtaushidasteet, poistokalastus, niitot

• Pajuselän pohjoisosan valuma-alueet, Savonlinna
– Virtaushidasteet, kosteikot, niitot, poistokalastus Puntusen tasalle. Toteuttaja

Metsäkeskus ja ESA-ELY.
– Savonsuon entisöinti ja maisemointi sekä osa pelloksi, kosteikko. Ei enää

turvetuotantoa. Toteuttaja VaPo.
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Yleissuunnitelmassa esitetyt
vesiensuojelurakenteet.

Osa toteutettaisiin Life-
rahoituksella

• Kosteikot 101 kpl, 170 ha

• Pintavalutusalueet 30 kpl, 80 ha

• Tulvitusalueet 1 kpl, 100 ha

• Virtaaman hidastaminen 13 km

• Erilliset pohjapadot 28 kpl

• Putkipato/allas –rakenne 96 kpl

• Laskeutusaltaat 114 kpl

• Suojavyöhykkeet ym.

Seppo Ollikainen, Suomen Metsäkeskus



• Uusien sisävesien arvoon perustuvien tuote- ja palvelukonseptien, elinkeinojen ja
verkostojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioiminen

- ProPuruvesi: Puruveden taloudellisen arvon määrittäminen
• Kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön edistäminen

- MH LP Luonto- ja kulttuurillisesti arvokkaiden kulkuväylien rakentaminen
Punkaharjulle (2016) ja Hytermän saarelle (2017)

• Lasten ja nuorten sisävesiluonto- ja siihen liittyvän biotaloustietoisuuden parantaminen
luontokasvatuksen keinoin

- ProPuruvesi: Koulujen Puruvesi-päivä
• Vapaaehtoistyön kehittäminen ja toteuttaminen sekä kansalaisten osallistaminen

- Luke (RKTL): vapaaehtoistyön organisointi kalastoselvityksissä (kalastus)
- ProPuruvesi, SYKE, ELYt: Vesien tilan havainnointi ja mittaaminen (Monitor2020)

• Hyvinvointivaikutusten mittaaminen ja arvottaminen
• Tietoisuuden lisääminen

- MHLP ja ProPuruvesi: Ympäristökasvatuspaketteja kouluihin
- ProPuruvesi: Osallistuminen suuriin tapahtumiin ympäri Puruvettä, Puruvesi-seminaari,

ProPuruveden kotisivut

ELINKEINOT JA HYVINVOINTI
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VALTAKUNNALLINEN TOIMINTA

• Hankkeen keskushallinnon järjestäminen
• Hankkeen ohjausryhmä
• Alueiden hankkeiden hallinnointi
• Hankkeen temaattiset työryhmät
• LIFE-hankkeen raportointi
• Integroitavien hankkeiden kytkeminen
• Yhteistyöverkostot ja toimintamallit, integroidun valuma-aluetason suunnittelun

kehittäminen (koordinaatiotiimin organisaatiot)
– Sovelletaan alueilla

• Kartoitus, seuranta, menetelmien kehittäminen (koordinaatiotiimin organisaatiot)
– Menetelmiä testataan kohdealueilla

• Tietoisuuden kehittäminen, ekosysteemipalvelut ja elinkeinotoiminta
– Demonstroidaan soveltuvilla kohdealueilla

• Koko hankkeen koordinointi

• ALUEELLINEN TOIMINTA PITÄÄ SISÄLLÄÄN LÄHEA KAIKEN MUUN
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AIKATAULU – MISSÄ MENNÄÄN

Toukokuu Kesäkuu Elokuu Lokakuu Joulukuu

2014

Huhtikuu Elokuu Lokakuu

2015

- ELY (alue) kierros
valmiina

- Looginen viitekehys
- Alue hankkeiden

suunnittelua

- 18.6. haku julkaistiin
- Koulutukset (Bryssel

ja YM)

- Alueet valittiin 22.8.
- Integroitavien

hankkeiden
konseptointia ja
markkinointia,
hakemista

- Konseptin ja alustavien
budjettien laatimista

- 10.10. vaiheen 1. DL
- Konsepti +

rahoitussuunnitelma
- Vain koordinoivan

edunsaaja sitoutus

- Päätös vaiheesta 1

- Vaiheen 2. DL (15.4.)
- Tarkempi hakemus

jakso +
rahoitussuunnitelma

- Rahoittajien  ja
kumppaneiden
sitoumukset

- Revisio - 1.10. Hanke alkaa…

Syyskuu

2021 (2)x

x
x

x

x
2+2
2+(1)

- Hanke päättyy.
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SISÄVESI LIFE IP:N TAVOITTEITA PURUVEDELLÄ

TOTEUTETTAVA KUSTANNUSTEHOKKAITA VESIENHOITO- JA KUNNOSTUS
RATKAISUJA SEKÄ VALUMA- ETTÄ VESIALUEELLE

PYSÄYTETTÄVÄ NUHRAUTUMISEN ETENEMINEN KAIKILLA VIIDELLÄ
KOHDEALUEELLA

SAATAVA TILANTEEN KORJAANTUMISTA JO HANKKEEN AIKANA JOILLAKIN
KOHDEALUEILLA JA VARMUUS MYÖNTEISESTÄ KEHITYKSESTÄ MYÖS MUILLA
KOHDEALUEILLA

VARMISTETTAVA TOIMENPITEIDEN RIITTÄVYYS JA TARVITTAVAT JATKOTOIMET
PURUVEDEN NATURA-LUONTEEN SÄILYMISEKSI

KEHITETTÄVÄ UUSIA KUORMITUKSEN JA VESIENTILAN SEURANTAMENETELMIÄ
LISÄTTÄVÄ YMPÄRISTÖTIETOISUUTTA PURUVEDESTÄ JA VESIENSUOJELUSTA
PARANNETTAVA ALUEELLISTA VIRKISTYSKÄYTTÖÄ JA NATURA-ARVOJA
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