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P
URUVEDEN vedenlaadun 

parantamiseksi meneillään 

olevaa Puruvesi Freshabit 

Life IP -hanketta pidetään valta-

kunnallisestikin merkittävänä ve-

sistöhankkeena. Tätä korostettiin 

monissa puheenvuoroissa, joita 

kuultiin tiistaina Kerimäellä pi-

detyssä Puruvesi-seminaarissa.

Samoin korostettiin Puruveden 

ranta-asukkaiden omaa asennetta 

vesiensuojelussa. Etelä-Savon ely-

keskuksen ylijohtaja Pekka Häk-
kinen heitti seminaarissa myös 

uuden haasteen siitä, että Puru-

veden valuma-alueen kalatalous-

alueet saataisiin hitsattua hyvään 

yhteistyöhön hankkeen kanssa.

— Vesistönkunnostus elvyttää 

kalakantoja, ja kalakantojen hoi-

taminen vesistöjä. Kannattaa aset-

taa yhteiset tavoitteet, hän kan-

nusti.

P R VEDEN niin kuin muidenkin 

sisäjärvien vedenlaatua heikentää 

kaksi ilmiötä, joita ei paikallisesti 

voi ratkaista. Toinen on kaukokul-

kemat, ja toinen lämpimien talvi-

en yleistyminen. Kun järvet pysy-

vät talvisinkin sulina, ravinteet ir-

toavat, ja kulkeutuvat vesistöissä 

paljon pidemmän ai-

kaa vuodesta.

— Erityisesti Puruve-

dellä on tärkeä seura-

ta pohjavesien tilaa, ja 

sieltä pääsevien ravin-

teiden määrää ja laa-

tua.

Häkkinen nosti esiin 

myös metsätalouden 

uhat vesistöille erityi-

sesti, kun Etelä-Savossa 

metsien hakkuumää-

rissä tavoitellaan taas 

suurta kasvua metsä-

teollisuuden suurten 

tehdasinvestointien vuoksi.

— Pidän Life IP -hankkeen jat-

kolle tärkeänä sitäkin, että pää-

hankkeeseen saadaan sitoutet-

tua matkan varrella uusia jatko-

hankkeita.

ETELÄ-SAVON ely-keskuksen han-

kekoordinaattori Pekka Sojakka 

sanoo, että tämän vuoden alussa 

alkanut Puruvesi Freshabit Life IP 

-hanke on eri viranomaisiakin aja-

tellen hyvässä nosteessa.

— Meilläkin on hankkeessa kiin-

ni useita ihmisiä kuuden vuoden 

eli hankekauden ajan.

Sojakka kiitti erityi-

sesti Savonlinnan ja 

Kiteen kaupunkeja, 

jotka ovat varanneet 

rahaa Puruveden kun-

nostustöihin.

— Määrärahat eivät 

ole palkka- tai edus-

tuskuluja, vaan niitä 

käytetään aidosti jär-

ven kunnostamiseen.

LIFE IP -hankkees-

sa aiotaan Pekka So-

jakan mukaan seura-

ta myös metsätalouden vaikutuk-

sia. Samoin tiiviissä tarkkailussa 

ovat Puruveden pohjaveden kum-

puamisalueet.

— Puruveden kuormituslähteet 

ovat jo tiedossa. Jatkossa meidän 

tulee selvittää, miltä suunnilta 

kuormitus Puruveteen tulee. Eri-

laista selvitystyötä Puruvedellä 

tehdään myös uusimmilla testaus-

menetelmillä.
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Puruvesi-hanke
hyvässä nosteessa
SEMINAARI | Muun muassa metsätalouden vaikutukset 
jatkossa erityiseen seurantaan.

”Puruvedellä 
tapahtuu 
jatkossa 
monenlaista 
selvitystyötä.
PEKKA 
SOJAKKA

Pro Puruvesi  ry:n puheenjohtaja Reijo Jantunen oli 
iloinen, että Puruvesi-seminaari saatiin pitkien valmiste-
lujen jälkeen koolle.

Etelä-Savon ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen (vas.)  ja saman viraston hankekoordinaattori Pekka Sojakka totesivat Kerimäellä, että Puruvesi Freshabit Life IP -hanke on 
valtakunnallisesti iso ja kunnianhimoinen.

P R VESI-SEMINAARIN yleisö halusi kysyä Puruveden 

Kirkkorannan kunnostustöiden takkuamisesta. Työt ovat 

jumittuneet sieltä tavattujen, EU:n suojeludirektiivillä suo-

jeltujen eläinlajien vuoksi. Kyseessä on eräät korentolajit 

ja viitasammakko.

Eduskunnasta seminaariin tervehdyksen tuonut savon-

linnalainen kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) esitti ti-

lanteen ratkaisuksi muutamaa vaihtoehtoa.

Järvisen mielestä nyt olisi viisasta kylmänviileästi tes-

tauttaa asiantuntijaelimessä kumpi direktiivi, vesipuitedi-

rektiivi vai lajisuojeludirektiivi on Kirkkorannan tapauk-

sessa toistaan vahvempi.

— Tai sitten voitaisiin toimia kuten Haminassa ja siirtää 

suojelulaji toisaalle.

TILANNE SAATTAISI ratketa Järvisen mielestä ehkä 

myöskin vahvalla yksimielisyydellä.

— Esimerkkejä on siitä, että EU:n linjauksiin on voitu vai-

kuttaa niin, kun riittävän iso joukko ihmisiä, ja asiassa mu-

kana olevat toimijat ovat riittävän yksimielisiä kannan-

otoissaan, hän sanoi.

Järvinen myös toivoi, ettei hyvässä vauhdissa oleva Pu-

ruvesi-hanke jatkossa politisoituisi.

Kirkkorantaan
tarjolle muutama
ratkaisumalli
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