
FRESHABIT-TIEDOTUSTILAISUUS 12.7. 
KEVÄTÖSNIEMESSÄ KESÄLAHDELLA 
 

 
Erillinen lehdistötiedote (Metsähallitus 12.7.2016)) vesiluonnon mallinnus- ja 
kartoitusosiosta Hummonselän alueella 
 

Muuta ajankohtaista   
 
1. Paikallisten tukiryhmien perustaminen ja vesienhoitorakenteiden yksityiskohtainen 
suunnittelu valuma-alueilla 

- kohdealueen 1 (Lautalahti – Jouhenlahti – Matinniemi valuma-alueineen) tukiryhmä 
kokoontui 10.6. Kerimäellä 
- kohdealueen 4 (Ketolanlahti – Suokonlahti – Hummonlahti valuma-alueineen) kokoontui 
15.6. Villalassa 
- kohdealueen 5 (Ristilahti – Naaranlahti – Susiniemi valuma-alueineen) tukiryhmä 
kokoontunee elokuussa 
- yksityiskohtainen vesienhoitorakenteiden suunnittelu kohdealueiden 1, 4 ja 5 valuma-
alueilla alkaa loppukesästä Suomen metsäkeskuksen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen 
johdolla, maanomistajat ovat suunnittelussa mukana 
- Kerimäen Kirkkorannan kosteikon muutossuunnitelma odottelee Itä-Suomen 
aluehallintoviraston päätöstä – ratkaisua odotetaan alkusyksystä 

  
2. Koekalastus 

- koekalastuksista vastaa Luonnonvarakeskus, Enonkoski 
- koekalastus kohdealueella 1 Lautalahden – Kirkkorannan – Matinniemen alueella alkoi 
11.7. ja päättyy 15.7. 
- koekalastus kohdealueella 4 Ketolanlahden – Suokonlahden – Hummonlahden alueella 
tehdään 18. – 22.7. 
- koekalastuksilla selvitetään ko. alueiden kalastorakenne hankkeen alkaessa, samalla 
saadaan tietoa hoitokalastuksen tarpeesta 
- kummallakin koekalastusalueella on samanaikaisesti pyynnissä kymmenkunta Nordic-
koekalastusverkkoa 
- Pro Puruvesi tukee vapaaehtoisvoimin kalojen päästelyä verkoista 

 
3. Matinniemen vesikasvillisuuden niitto Kerimäen Kirkonkylän alueella 
 - Etelä-Savon ELY-keskus johtaa  

- tarjouskilpailu niiton toteutuksesta on käyty. Toteuttaja on Juvalainen Terpal Oy. 
 - niittoalue on Kirkonkylän uimarannasta Matinniemen kärkeen päin noin 10 hehtaarin alue. 

Niitot toteutetaan kolmena vuonna peräkkäin.  
 - luontoselvitys on tehty 
 - vesialueen omistajan (Savonlinnan kaupunki) lupa on 
 - Niitot alkavat 1.8 ja työn kesto on arviolta noin 4-5 päivää 
 - niitetty vesikasvillisuus kootaan väliaikaisesti kahteen paikkaan niittoalueen lähelle  
 - Kiteen Mato ja Multa Oy ottaa niitetyn vesikasvillisuuden hyötykäyttöön 

- Pro Puruvesi organisoi paikallisia vapaaehtoistoimijoita niittoon rantavedessä ja kivien 
ympäriltä 

 
4. Ristilahden hoitokalastus 
 - Etelä-Savon ELY-keskus johtaa 
 - vesialueen omistajien lupa saatu 



- tarjouspyynnöt toteutuksesta heinäkuun lopussa, jolloin myös arvio poistokalan 
jatkokäytöstä 
- hoitokalastus alkaa syyskesällä 2016 ja jatkuu vuoteen 2018 pääosin rysäpyyntinä keväisin 
ja osin syysnuottauksella. 
 

5. Maastokartoitukset, mittaukset ja näytteenotot 
- pohjanlaadun ja vesikasvillisuuden kartoitukset ja luotaukset jatkuvat Suomen 
ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja 
Etelä-Savon ELY:n toimesta erityisesti Hummonselän alueella 
- pohjavesien kumpuamisalueita ja pohjaveden laatua selvitetään viikolla 29 (ESA-ELY) 
- näytteenottoja ja hydrologisia mittauksia tehdään toimenpidealueilla 1, 2 (Savonlahti 
valuma-alueineen), 3 (Hautalahti-Pajuselän pohjoisosa-Puntunen valuma-alueineen), 4 ja 5 
sekä Hummonselällä viikoilla 27 ja 28. 

  
6. Puruvesi-seminaari 
- seminaari pidetään tiistaina 6.9. Hotelli Herttuassa Kerimäellä 
- seminaari on kaikille avoin ja maksuton 
- keskeisille Puruveden hanketoimijoille ja sidosryhmille lähetetään myös kutsut 
- seminaariohjelma on liitteenä 
- Pro Puruvesi vastaa seminaarin järjestelyistä  
 
 
 
Etelä-Savon ELY-keskuksen osuudesta tarkempia tietoja Pekka Sojakka (0295024233, 
pekka.sojakka@ely-keskus.fi, Luonnonvarakeskuksen Enonkosken toiminnasta Irma Kolari (  
0295327617, irma.kolari@luke.fi) ja Pro Puruveden toiminnasta Reijo Jantunen (0505937787, 
reijo.jantunen@gmail.com) 
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PURUVESI-SEMINAARI

6.9.2016 klo 09.00 – 15.30

Hotelli Herttua
Veneenniementie 64, 58200 KERIMÄKI

09.00-09.15 Seminaarin avaus
Puheenjohtaja Reijo Jantunen, Pro Puruvesi ry

09.15-10.00 FRESHABIT LIFE IP ja Puruvesi hankkeen näkökulmasta
Erikoissuunnittelija Jari Ilmonen, Metsähallitus

10.00-10.30 Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus

10.30-10.45 Valtiovallan tervehdys
Kansanedustaja Heli Järvinen

Keskeisten Puruvedellä toimivien katsaukset vastuualueestaan

10.45-11.20 Etelä-Savon ELY-keskus
Hankekoordinaattori Pekka Sojakka

11.20-12.10 Lounas

12.10-12.30 Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Johtava asiantuntija Paula Mononen

12.30-13.10 Suomen metsäkeskus
Projektipäällikkö Seppo Ollikainen

13.10-13.30 Luonnonvarakeskus (Enonkoski)
Tutkija Irma Kolari

13.30-13.50 Kahvitauko

13.50-14.20 Vesiluonnon mallinnus ja kartoitus Puruvedellä
Erikoissuunnittelija Jari Ilmonen

14.20-14.35 Metsähallitus luontopalvelut (Savonlinna)
Esityksen pitäjä ilmoitetaan myöhemmin

14.35-15.00 Pro Puruvesi ry
Puheenjohtaja Reijo Jantunen

15.00-15.30 Loppukeskustelu ja seminaarin päätös
Puheenjohtaja Reijo Jantunen, Pro Puruvesi


