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FRESHABIT 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
– Yhteistyöryhmät, verkostot, kokoukset, projektihallinnan tuki, tekninen- ja 

talousraportointi, integroitavat hankkeet, projektiaikataulu…

• 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

• 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



Organisointi ja ryhmät
Ohjausryhmän kokokoonpano 

Organisaatio  varsinainen jäsen  varajäsen 

FRESHABIT Core Seppo Hellsten Antti Leinonen 

Pro Puruvesi  Reijo Jantunen  Paavo Jantunen 

Metsäkeskus Etelä-Savo  Seppo Ollikainen ilm. myöhemmin 

Kiteen kaupunki Marketta Lintinen Mika Karvonen 

Savonlinnan kaupunki Matti Rautiainen ilm. myöhemmin 

Metsähallitus  Teppo Loikkanen Arto Vilen 

LUKE  Irma Kolari  Esa Hirvonen 

POK ELY  Paula Mononen Miia Savolainen 

ESA ELY, proj.pääl. Pekka Sojakka 

Mukaan toivottaisiin edustus kalastusalueelta 
(tuleva kalatalousalue)

Asiantuntijaryhmät

Kunnostuksen ja hoidon asiatuntijaryhmä 

Ympäristöntilan seurannan asiantuntijaryhmä (pohjavesi, 
mallinnus)

Teemaryhmät

Teemaryhmä 1. viestintä ja ympäristökasvatusta. 
Teemaryhmä 2 seuranta ja monitorointia
Teemaryhmä 3 mallinnus ja valuma-aluekunnostus
Teemaryhmä 4 virtavesikunnostus
Teemaryhmä 5 järvikunnostukset

Alueelliset tukiryhmät

Kunnostuskohteiden neuvottelut



Ympäristötiedon hankinta ja olemassa olevan 
tiedon koostaminen vesistöistä

• Näytteenotto ja mittaukset pinta- ja pohjavedet. Sekä FRESHABIT 
että vesienhoidon seurantaohjelma
– Kaikki 04.81x vesimuodostumat
– 3-4 krt /v
– Fys.kem, kasviplankton, osassa pohjaeläimet ja piilevät

• Olemassa olevan tiedon koostaminen. Näytteenottoa lisätty 
vuodesta 2009

• Ekologisen luokituksen päivitys
• Mittaustulokset ja raportointi

– Kunnostuksen ja vesienhoidon toimenpidevaikuttavuus
– Kohdevaikuttavuus
– Vaikutusalueen laajuuden arvionti
– Yleistila, ekologinen luokitus

• Suunnittelu: ESA-ELY ja POK-ELY
• Näytteenotto: ostopalvelu, ESA-ELY
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Laatutkijä Muuttuja Lukuarvo

Fys-kem kok.P 5,4 µg/l E

kok.N 223 µg/l E

E

Kasviplankton a-klorofylli 2,1 µg/l E

Kokonaisbiomassa 0,225 mg/l E

Haitallisten sinilevien prosenttiosuus 2,72 % E

TPI kasviplankton trofiaindeksi -0,69 H

E

Makrofyytit Tyyppilajien suhteellinen osuus, Etelä-Suomi 0,64 E

Prosenttinen mallinkaltaisuus, Etelä-Suomi 63,6 PMA E

Referenssi-indeksi, Etelä-Suomi 55 RI E

E

Piilevät Tyyppiominaiset taksonit, suuret > 40 km2 17,8 lkm H

Prosenttinen mallinkaltaisuus, suuret > 40 km2 0,392 H

H

Pohjaeläimet Tyyppiominaiset taksonit 30 lkm E

litoraali Prosenttinen mallinkaltaisuus 0,4937 E

E

Pohjaeläimet Syvännepohjaeläinindeksi 0,945 E

prof. Prosenttinen mallinkaltaisuus 0,4466 E

E

Kalat Biomassa, suureneva 430,37 g/verkkoyö E

Yksilömäärä, suureneva 9,375 kpl/verkkoyö E

Särkikalojen biomassaosuus 25,66 % E

Indikaattorilajien esiintyminen 0,9 ELS (lajiryhmä) E

E

Biologinen luokka E

Fs.kem luokka E

HyMo luokka E

Ekologinen luokka E

Kemiallinen luokka E

Kokonaisluokitus E



Fysikaalis-kemiallinen analytiikka sekä virtaamamittaukset 2016-2021

Järvet
Määritys DB-KOODI

Ryhmä LW_A
lämpötila TEMP;;
happi O2D;;TI
happi-% O2S;;TI
ryhmä LW_B
Sameus, Hach TURB;;TUA
sähkönjoht. COND;;CNA
alkalinit. Gran ALK;;TIH
pH PH;;EL
väri CNR;;CM
CODMn CODMN;;TI
kok. N NTOT;D11;SP
NO2-N+NO3-N NO23N;;SP
NH4-N NH4N;;SP
kok. P PTOT;D11;SP
PO4-P PO4P;;SP
Fe** FE;D11;SP
ryhmä LW_C
Al AL;;AAG
K K;;AAF
Ca CA;;AAF
Mg MG;;AAF
Na NA;;AAF
Org.C/TOC TOC;;IR
SiO2 SIO2;;SP
Cl CL;F;IC
SO4 SO4;F;IC

Mn** MN;D11;SP
ryhmä LW_D
a-klorofylli CP;E12;
ryhmä LW_E
liuk. PO4-P * PO4P;F6;SP
Kaukokartoitus LW_F
absorptiokerroin 400nm ABSC4;F4;SP
absorptiokerroin 750 nm ABSC75;F4;SP
kiintoaine SS;F4;GVS

Virtavedet

Määritys DB-koodi

ryhmä RW_A

Lämpötila TEMP;;

Happi O2D;;TI

Happi % O2S;;TI

Sameus, Hach TURB;;TUA

Sähkönjoht. COND;;CNA

Kiintoaine SS;F6;GVS

alkalinit. Gran ALK;;TIH

pH PH;;EL

Väri CNR;;CM

CODMn CODMN;;TI

Kok.N NTOT;D11/D12;SP

NO2-N+NO3-N NO23N;;SP

NH4-N NH4N;;SP

Kok.P PTOT;D11;SP

PO4-P PO4P;;SP

Fe FE;D11;SP tai FE;D1;PLO

ryhmä RW_B

Al AL;;AAG/PLO

K K;;AAF/PLO

Ca CA;;AAF/PLO

Mg MG;;AAF/PLO

Na NA;;AAF/PLO

Org.C/TOC TOC;;IR

Epäorg. C/TIC TIC;;IR

SiO2 SIO2;;SP

Cl CL;F;IC

SO4 SO4;F;IC

Mn MN;D11;SP tai MN;D1;PLO

liuk. Kok.P PTOT;F6D11;SP

liuk. PO4-P PO4P;F6;SP



Kuormituksen laskenta, VEMALA

42 %

4 %

19 %

5 %

0,1 %

2 %

28 %

Peltoviljely

Metsätalous

Luonnonhuuhtou
ma

Haja-asutus

Hulevedet



Vesikasvillisuuskartoitukset ja kasviplanktonmittaukset toimenpidealueilla

Vesikasvillisuus
• Ennen kunnostuksia ja kunnostusten jälkeen
• Päävyöhykelinjamenetelmä, indeksien vertailu
• Kasvillisuuden määrällinen levittäytyminen 

(ulkorajat)
• Kasvilajiston muutokset sekä indikaattorilajit 

(peittävyys, yleisyys, esiintymissyvyys)
• 2015 Kirkkoranta, Hummonselän pohjoisosa
• 2016 Hummonselän pohjoisosa, Ristilahti

Kasviplankton
• Lajistonäytteet kaikilta toimenpidealueilta
• Fluorometrimittaukset (rehevyyslinjat)
• Sinilevät (linjamittaukset ja mikroskopointi)
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Kaukokartoitus, SYKE 2016->

• Sentinel2 ja Landsat –satelliitit:

– Vedenlaadun karttoja satelliitti-instrumenteilla tulkittuna ennen ja jälkeen toimenpiteiden –
vaikutusten arviointi. Alustava muuttujalista: Klorofylli, sameus, näkösyvyys.

– Makrofyytit (erityisesti pinnan päällä olevat) mukana esim. ruovikot – kasvipeitteisyyden 
arviointi

– Satelliitti-instrumentien kyvykkyyden arviointi koko muodostuman tilan arvionnissa, 
alueellinen ja ajallinen vaihtelu – SVH tyyppi

– Mittaustulokset mahdollista kytkeä muihin kaukokartoitustutkimuksiin ja kenttämittauksiin

– ESA-ELY, kalibraationäytteenottoja toimenpidealueiden lähivesiltäsateliittien ylientopäivinä



Ravinnemallinnus, SYKE _ Luke 2016->

• Arvioidaan nykytilassa miten metsien kuormitus jakaantuu ajallisesti ja alueellisesti 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.

* ESA-ELY, lisänäytteenotot mallinnuksen tarpeisiin 2016-2017



Pohjavesitutkimukset 2016-2017, ESA-ELY, GTK, OY 
Anne Petäjä-Ronkainen / Vesa Toivola

Tutkimusongelmat
• Mikä on suoraan järveen purkautuvan pohjaveden määrä ja laatu sekä 

niiden vaikutus Puruveden ravinnekuormitukseen? Onko pohjaveden 
”puhdistava” vaikutus vähentynyt?

• Mikä on Puruveteen purkautuvan pohjaveden laadun vaikutus kalastoon ja 
esim. Harjuksen kudun onnistumiseen? Mikä on muuttanut pohjaveden 
laatua/purkautumismääriä?

• Kuinka paljon toiselta Salpausselältä tai pohjoispuolen harjuilta on 
saatavissa hyvälaatuista pohjavettä yhdyskuntien vedenhankintaa varten?

• Miten Puruveden ympäristön pohjavesialueiden luokittelussa huomioidaan 
pohjavedestä riippuvaiset maa- ja vesiekosysteemit? Luokitus 1, 2, 1E, 2E ja 
E-luokkiin, III-luokan pohjavesialueista luovutaan.



Tutkimusmenetelmät

• Pohjaveden purkautumiskohtien suora 
havainnointi Puruvedellä huhtikuun alussa 2016

• Pohjavesiputkien asentaminen sekä 
seurantamielessä että vedenhankintatutkimuksia 
varten. Pohjavesinäytteenotto.

• Perinteiset vedenhankinnan pohjavesitutkimukset 
II Salpausselän ja Kulhankankaan alueilla: 
antoisuuspumppaukset, pohjavesinäytteiden 
analysointi ym.

• Purkautuvan pohjaveden laatu. Näytteenotto 
rantavedestä, rantakaivoista, sadevesimittarista. 
Isotooppitutkimukset.

• Lämpötilamittaukset In-Situ (sukeltamalla). 
Heinäkuu 2016. Jos pohjavesi purkautuu syvään 
veteen, lämpötilaeroja ei saa kovin hyvin näkyviin. 



Pohjaveden purkautumisalueiden tutkimuslinjat



Tulevia tutkimuksia

• Purkautuvan pohjaveden määrä järven pohjasta 
suotautumismittarilla (Seepage-meter).

• Pohjaveden lämpötilan ja pinnankorkeuden automaattiset 
seurannat Raikuunkankaan lisäksi: mahdollisesti Viinavaara-
Tahvananmäen ja Hälvän pohjavesialueet.

• Puruveden vedenalaisten harjujen maaperän kerrosjärjestyksen 
selvittäminen luotaamalla. Kalla-vene Geo Pulse Boomer-
luotaukset 1-2 pv kesä 2016.

• Pohjavedestä riippuvaisten indikaattorilajien inventoinnit 
(kasvillisuus ja pohjaeläimet). Oulun yliopisto yht.

• Pohjaveden mukana purkautuvan kuormituksen arviointi 
olemassa olevilla malleilla. (VEMALAn versiot). Miten näissä 
huomioidaan pohjavesivalunta? Miten puhdistava vaikutus on 
muuttunut? Metsätaloustoimien eri skenaariot laskentaan 
mukaan.



• Latvavesien tilan parantaminen 

• Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen ja toimien 
kohdentaminen

• Vesiensuojelun, eliöyhteisöjen tilan sekä ekosysteemien toiminnan 
parantaminen 

• Vesikasvillisuuden poisto (niitot), hoitokalastus, vesiensuojelurakenteet

VESISTÖJEN HOITO JA KUNNOSTUS, ESA-ELY
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Kohdealueet FRESHABIT Puruvedellä



Kerimäen Jouhenjoen-Kirkkorannan kosteikot, 
pohjapato ja niitot 2016-> ESA-ELY, Savonlinnan kaupunki

Monitavoitekosteikko: 
• Osa Jouhenjoesta tulevasta vedestä ohjataan alueelle Jouhenlahteen rakennettavan

kosteikon kautta. Tavoitteena on pidättää joen veden mukanaan kuljettamaa kiintoainesta ja 
ravinteita ja tällä tavalla vähentää Puruveteen kohdistuvaa kuormitusta.
• Tavoitteena on lisätä alueen maiseman ja eliöyhteisön monimuotoisuutta tarjoamalla 

kosteikkokasveille ja –eläimille uutta elinympäristöä.

Pohjapato 
• Rakennetaan Jouhenjokeen Kerimäentien alittavan rummun yläpuolelle nostamaan padon yläpuolista 

alivirtaaman aikaista vedenpintaa. Tällöin veden virtausnopeus pienenee joessa ja kiintoainetta 
laskeutuu uoman pohjalle. Samalla myös uomaeroosio vähenee. 

• Tavoitteena Puruveteen kohdistuvan kuormituksen vähentäminen. 
• Alivirtaaman aikana ja Puruveden pinnan ollessa alhaalla on uomassa ollut hyvin vähän vettä ja tällä 

toimenpiteellä saadaan luotua uomaan vesipintaa ja vesimaisemaa.

Niitot  (Optio FRESHABIT)
• Jouhenlahdesta on tarkoitus niittää ruovikkoa kampamaiseen muotoon, jolloin alue toimii 

kampakosteikkona.
• Kampakosteikon avulla vaikutetaan virtaukseen ja sitä kautta tehostetaan ravinteiden pidättymistä. 

Ruovikon niitto myös vähentää järven sisäistä kuormitusta, kun happea kuluttavat kasvijäännökset 
poistetaan. 17
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Kohdealue 1



Jouhenjoen-Kirkkorannan kosteikko ja pohjapato 2017-> 

• Rakennussuunnitelma valmistui 2014
• Luontodirektiivi (liite IV laji, viitasamakko)-> Luonnonsuojelulaki 49 § kieltää lajin 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen tai heikentämisen.
• Ei ole uhanalainen, mutta rauhoitettu. Kanta elinvoimainen Suomessa.
• Kartoitus 2015 keväällä
• Luontoselvityksen tarkennus muutti toteutussuunnitelmaa
• Uusi lupa hyväksyttävänä AVIssa. Päätöstä odotetaan loppusyksystä 2016, jonka jälkeen 

hankekilpailutus
• Toteutus mahdollisesti alkutalvesta 2017
• Kustannukset n. 150 000 €
• Viitasammakon seurantaohjelma; rakentamisvuonna sekä 2 v. päättymisen jälkeen

• Toteutuksen käynnistyttyä arvioidaan ja suunnitellaan kohdealueiden 2, 3 ja 5 
vesiensuojelurakenteiden toteutuskelpoisuus hankesuunnitelman mukaisesti

19



Matinniemen niitot, kohdealue 1. ESA-ELY 

• Ennen niittoja toteutettiin luontokartoitus 
(luontoarvoselvitys)

• Ostopalveluna; toteuttaja Geofield

• Selvitykseen kuuluivat:
• EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajien esiintymät 
• lintudirektiivin liitteen I lajien esiintymät 
• muiden luonnonsuojelulailla suojeltujen lajien 

esiintymät 
• mahdolliset muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat 

kohteet 

• Lajistoselvityksiä tehtiin viitasammakon ja pesivien 
vesilintujen osalta. Suojeltujen lajien lisäksi 
kartoitettiin muukin lajiryhmään kuuluva lajisto. 

Kuva. Mikko Suonio.



Toteutus

• Niittoala 10 ha (hankehakemuksen mukainen resursointi). Vesialueen omistajien lupa.

• Alustavan luontoselvityksen ja maastokatselmuksen perusteella osa-alue 1 päätettiin ottaa 
niittoon (10 ha), jonka mukaisesti tehtiin kilpailutus ja vapaaehtoisten talkoolaisten 
informointi (ProPuruvesi)

• Toteutus elokuun alusta.

• Luontoselvityksen lisäykset (korennot) sekä urakoitsijan niiton toteutusmahdollisuus 
muutti alkuperäistä toteutussuunnitelmaa
• Tiheää aluetta ei voitu niittää (osin luhtaa ja matalaa rantavyöhykettä)
• Vain osa keskitiheästä ruovikosta voitiin niittää (lajit ja elinympäristö)
• Harvat alueet kyettiin pääsäntöisesti niittämään

• Lopputulos 30 kuutiota kasvibiomassaa, jonk läjityspaikka niittoalueen keskellä sijaitsevan 
niemekkeen sivussa.

• Jäätiin kauas tavoitteista: määrällinen, laadullinen, alueen asukkaiden odotukset

• Niittojätteen loppukäyttäjä Mato & Multa, Kitee (kompostointi, viherrakennus, 
maanparannus), poiskuljetus sovittu







Jatkotoimet:

• Niitot pyritään toteuttamaan mahdollisesti myös osa-alueilla 2 ja 3 mukaellen
luontoarvoselvityksen niittosuositusta

• Poikkeusluvan mahdollisuus keskitiheän/tiheän ruovikon niitolle

• Tarkennetut maastoselvitykset, rajaukset ja merkinnät ennen niittoa

• Niittojen laajentamisen mahdollisuutta selvitetään vesienhoitohankkeina

• Hankehakemuksen toisen niittokohteen valinta 2017



Poistokalastus eli hoitokalastus
• Sopivia kalastuskohteita ovat alueet, joilla esiintyy ravinnepitoisuuksien 

voimakasta vaihtelua sekä kohonnut rehevyystaso - viittaa sisäiseen 
kuormitukseen

• Pääsääntöisesti erillisiä vesimuodostumia, mutta myös yksittäisiä 
lahtialueita

• Hoitokalastus on FRESHABIT hankkeessa ravintoverkkokunnostusta

Hoitokalastuskohteet:

• Ristilahti 2016-2018 (koekalastukset Mehtolanlahdelta 2015 Karelian 
ammattikorkeakoulu)

• Savonlahti 2018-2020, vaihtoehto (Koekalastus valmistumassa)
• Mahdollinen kiinteä kalastopyydys, hoitovelvoite

• Kuonanjärvi (mahd. vesienhoidon rahoitus)

• Muut integroitavat



Ristilahden hoitokalastus

• Saalistavoite mitoitettava fosforipitoisuuteen sekä vesistönosan 
pinta-alaan (suositus 50 – 100 kg/ha)

• Poistotarve Ristilahdella vähintään 10 tn /vuodessa kolmen 
vuoden ajan, minkä jälkeen pitäisi havaita vedenlaadun 
muutoksia. Suositus 20+ tn/v 

• Kaikki särkikalojen ikäluokat pyynnin kohteeksi
• Petokalojen vapautus
• Purujärven osakaskunnan lupa myönnetty
• Kilpailutus syyskuussa 2016 sisältäen syysluotauksen, 

kalastoarvion, mahdollisen syysnuottauksen 2016 sekä kevään 
rysäpyynnit 2017-2018

• Julkinen kilpailutus ja tieto paikallisille ammattikalastajille mm. 
Kerimäen Kalatalo ja Kesälahden Kalasatama.

• Saaliin jatkokäsittely ja erilliset sopimukset (hyötykäyttö 
ihmisravinnoksi, minkin rehu)



IP = Integroitavat hankkeet

Potentiaaliset kohteet

1. Maaseudun kulttuuriset ekosysteemipalvelut luontomatkailun kehittämisessä. Luke, ESA-
ELY, muut FRESHABIT aluehankeet

-Maaseudun vetovoimaisuuden lisääminen (verkostoituminen, luontomatkailukohteiden 
esiin nosto, toimintaedellytysten parantaminen

• Kulttuurisilla ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan paikallisia kulttuurin ja luonnon synnyttämiä 
käytäntöjä ja olosuhteita, joita tässä hankkeessa on tarkoitus hyödyntää matkailussa. Hankkeessa 
keskitytään erityisesti kalan ja riistan ympärille rakentuvaan matkailuun (kalastus, metsästys) 
mutta myös muuhun luontomatkailuun (luonto-opastus, eläinten tarkkailu, erityiset 
luontokohteet).

2. UAV-hanke, monitor2020. Kaukokartoitusmahdollisuudet vesienhoitotyössä. TEKES_SYKE_ELYt

3. Savisuon ent. turvetuotantoalueen ennallistaminen ja maisemointi. VAPO, ESA-ELY, Savonlinnan 
kaupunki
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Ilmoita vedenalaisesta lähteestä!  

 
Freshabit-Puruvesi hankkeessa tutkitaan myös pohjaveden vaikutusta Puruveteen.  
Ilmoita havaintosi tiedossasi olevista vedenalaisista pohjaveden purkautumispaikoista  
Anne Petäjä-Ronkaiselle anne.petaja-ronkainen@ely-keskus.fi  

puh. 0400 623 208 tai www.facebook.com/pohjavesi 
 

Ilmoita lähteen sijainti karttapohjalla tai kohteen koordinaatit sekä mahdolliset tarkemmat tiedot.  
Hankkeessa tutkitaan mm. veden laatua valituista lähdekohteista. 


