
Pro Puruveden tilannekatsaus Sisävesi Life IP-hankkeesta 31.7.2015

Sisävesi Life IP-hankkeen johto sai 30.6. EU:lta ilmoituksen siirtymisestä hankkeessa 
revisiovaiheeseen ja siihen liittyvät hankesuunnitelman tarkennuskysymykset. Hankkeen johdon 
arvion mukaan tämä käytännössä tarkoittaa, että kisassa pärjättiin ja hanke varmistui. Suurella 
todennäköisyydellä kuusivuotinen Sisävesi Life IP-hanke alkaa 1.10.2015 tai hieman sen jälkeen. 
 
Vastaukset revisiokysymyksiin laaditaan EU:lle 7.9. mennessä. Hankkeen johtoryhmä (core-ryhmä) 
antaa elokuun alussa kohdealueieille, joista yhtenä Puruvesi, niiden suunnitelmiin liittyvät 
tarkennustarpeet. Etelä-Savon ELY-keskuksen johdolla tehdään tarvittavat tarkennukset Puruvettä 
koskeviin suunnitelmiin. Lähinnä kyse on joidenkin tulostavoitteiden ja kustannusten 
laskentaperusteiden yksilöinnistä. 

Puruveden osalta perusideaan, jonka mukaan selvä painopiste on viiden kohdealueen valuma-
alueiden ja lahtialueiden konkreettisissa vesienhoitotoimenpiteissä, ei ole EU:n 
revisiokysymyksissä mitään muutostarpeita. Pro Puruveden esittämää ja suunnitelman mukaan 
johtamaa Puruveden taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen selvittämistä on pidetty tärkeänä ja se 
on haluttu mukaan ainakin yhdelle muullekin hankkeen kohdevesistölle. Se voi vaikuttaa 
vetovastuuseen. Myös vapaaehtoistoimintaa halutaan tuoda painokkaammin esille muuallakin.  
 
Hankkeen budjettiin ei ole revisiokysymysten perusteella kohdistumassa paineita. Puruveden osuus 
20 milj. euron hankesuunnitelmassa on 2 milj. euroa. Siitä EU:n osuus on 60 %. Lisäksi 
valtakunnallisten osioiden, integroitavien hankkeiden ja hankkeeseen budjetoimattomien 
työpanosten kautta tulee vielä em. 2 milj. euron lisäksi jonkin verran resursseja Puruvedelle.

Pro Puruveden hankebudjetti on 125 000 €, mistä omarahoitusosuus on 50 000 €. Pro Puruveden 
päävastuualueet ovat paikallinen ja seudullinen tiedottaminen, paikallistuntemuksen tarjoaminen 
muille toimijoille, vapaaehtoistoiminnan roolin kehittäminen ja muutama erillinen hankeosio. Pro 
Puruvesi hoitaa vastuunsa ilman palkkakustannuksia ainoana osapuolena hankkeessa. 
Omarahoitusosuuden kokoonsaamiseksi (noin 8300 €/vuosi) tarvitsemme niin jäsenistömme, 
yritysten kuin muidenkin tukea. Pro Puruvesi toimii hankevuosina myös muutoin Puruveden eteen, 
joskin selkeä toiminnan runko muodostuu kuudeksi vuodeksi Sisävesi Life IP-hankkeesta.

Pro Puruveden kotisivut tulevat olemaan yksi osa hanketiedottamista. Myös Puruvesi-seminaarissa 
18.7.2015 julkistettua Puruveden vesienhoidon seurantajärjestelmää kehitetään palvelemaan 
hanketiedottamista. Sinne viedään mm. rakennettavien vesienhoitorakenteiden infoa sitä mukaa, 
kun rakenteiden suunnittelu ja tekeminen edistyy. Jo nyt seurantajärjestelmä tarjoaa monipuolista 
tietoa Puruvedestä ja sen tilasta. Linkit kaikille avoimeen seurantajärjestelmään löytyvät Pro 
Puruveden kotisivuilta.

Hankkeen painottumisella konkreettisiin vesienhoitotöihin monine rakenteineen (mm. kosteikot, 
valuma-altaat, pohjapadot, pintavalutuskentät, kemiallisen saostusmenetelmän rakenteet) on myös 
seutukunnan yrittäjiä välittömästi työllistävää vaikutusta. Puruveden tilan paraneminen tuo pitkällä 
tähtäyksellä elinkeinotoiminnalle monenlaisia myönteisiä vaikutuksia. Niitä tullaan selvittämään 
mm. edellä mainitussa hankeosiossa, jossa arvioidaan Puruveden taloudellista ja sosiaalista arvoa. 

Pro Puruveden kotisivuilta, mm. seminaarijutun yhteydestä, löytyy linkki limnologi Pekka Sojakan 
Puruvesi-seminaarissa 18.7. pitämään esitykseen Sisävesi Life IP-hankkeesta.

Sisävesi Life IP-hankkeen myönteinen eteneminen on loistava osoitus määrätietoisella työllä 
saatavista tuloksista, kun riittävän monet tahot löytävät yhteisen sävelen hyvän asian puolesta. 


