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Freshabit Life IP -kokonaisuus
• Kokonaisbudjetti noin 24,3 M€: EU LIFE ~12M€, 

oma LIFE 8€, integroituja hankkeita (muu kuin 
LIFE –rahoitus) n. 4,3 M€

• Kesto 6v 9kk

• Yhteensä 30 hankekumppania/edunsaajaa

• Metsähallitus koordinoi, aluehankkeilla omat 
koordinaattorit

• Hankealueita yhteensä 8, Natura2000 alueita 43, 
joille vaikutukset kohdentuvat 

• Kaikkien aikojen isoin LIFE –hanke!!!

• http://www.metsa.fi/freshabit

http://www.metsa.fi/freshabit


Integroitavat hankkeet kohdealueille tai 
hankkeiden välille

YM/MMM     n. 1,5 milj.€ 
• Esteet Pois/Iijoki?
• Siian poikaset/K-S
• Seos III/K-S
• Vesistökunnostuksia/   K-S, VV
• Villamon pato/Pohjanmaan joet
• Vesistövision esiselvitys/Iij
• Metsätalouden kuormitusseuranta
• LUMO/K-S
• Pohjavesi-indikaattorit
• POSSU I, II
• Kalatien seuranta/ Kiskonj,Karjaanj
• Meritaimenen elinvoimaisuus/Karj

Rakennerahastot  n. 2,3 milj.€
• Kesäsiika/Tornionjoki?
• EMKR?
• Iijoen otva/Iijoki?
• PienvesiGIS/Iijoki
• Kansallispuistojen hyvinvointi/K-S

Kotimainen tutkimus n. 300 000 €
• Järvikartoitus/K-S
• Raakut/K-S
• Vesistökunnostus/Kiskonjoki

Maaseuturahastot  n. 2,3 milj.€
• Kolmen helmen joet/Pirkanmaa?
• Vyyhti II/PPO & Kainuu?
• Luokse/K-S
• Yhteisillä aalloilla/VV
• HOLALAKE/Karjaanjoki
• L-U vesistökunn.verkosto/Karjaanj

EU- ja muu ulkomainen 
rahoitus n. 6 milj. €
• Hydrologia-LIFE?
• BIOWATER (Nordforsk)/OY, LUKE, 

SYKE?
• SOSTPRO (ERA-NET)/OY?

KEMERA    n. 800 000 € 
• Koitajoki,K-S, Pohjanmaan joet, 

Puruvesi, Naamijoki

LIFE-rahoitusta täydentäviä hankkeita eri 
rahoitusmuodoista 4,3 mill € -> 13 milj. €

? Neuvoteltu, mutta ei varmistettu



TAVOITTEET Freshabit Life IP
• Yhteistyön lisääminen erityisesti vesi-luonto-metsäsektorien välillä, valuma-

aluetason suunnittelu
• Pinta- ja pohjavedestä riippuvien luontotyyppien ja lajien tilan parantaminen 

valuma-aluetason toimenpiteiden avulla sekä valtion että yksityisten mailla
– Valuma-alue-, järvi- ja virtavesikunnostuksia

• Sisävesien vedenalaisen luonnon, kulttuurin ja biologisen monimuotoisuuden 
tiedon lisääminen

• Tietoisuuden lisääminen sisävesien monista merkityksistä painopisteenä 
nuoret ja vapaaehtoiset

• Natura 2000 -vesistöalueiden ihmisille tarjoamien aineellisten ja aineettomia 
hyötyjen kokoaminen (ekosysteemipalvelut)

• Hankkeen pitkä kesto mahdollistaa pysyvämpien ja hankkeen päättymisen 
jälkeenkin jatkuvien uusien yhteistyömuotojen ja -käytäntöjen kehittämisen 
sekä vakiinnuttamisen.



AIKATAULUTUSTA

Huhtikuu Kesäkuu Lokakuu

2015

• Hakemus jätettiin komissiolle 17.4.2015
• Revisiovaihe kesä-marraskuu 2015
• Hanke alkoi 1.1.2016
• Hanke päättyy 30.09.2022
• Toteutetaan 2 vuoden sykleissä (maksatukset ja 

hakemuksen päivittäminen)
• Tekninen ja talouden raportointi vuosittain
• EU-tarkastuksia

Revisio Revisio…

Syyskuu

2022x

x

x

x

x

2+2
2+(1)

Hanke päättyy



HANKKEEN HALLINNOINTI

Project Steering
Committee

Life Monitoring
Team

PAF Monitoring
Group

Regional Steering
Committees (8 pcs)

Management of 
Integrated projects

Project Management 
Core Team

European
Commission

• Communication and education

•Models and monitoring

•Mapping

•Stream restoration

•Water basin restoration

Thematic Working
Groups

1. Naamijoki 
MH

2. Pohjanmaa 
EPOELY

3. Kiskonjoki 
VARELY

4. Karjaanjoki 
LUVY

5. Vanajavesi
VVK

6. Keski-Suomi 
SYKE

7. Puruvesi 
ESAELY

8. Koitajoki
POKELY

Regional Management 
Teams (8 pcs)

CORE-team

MH, SYKE, LUKE, SMK



Organisointi ja ryhmät – Puruveden aluehanke
Asiantuntijaryhmät (Kumppanit)

Kunnostuksen ja hoidon asiatuntijaryhmä 

Ympäristöntilan seurannan asiantuntijaryhmä (pohjavesi, 
mallinnus)

Teemaryhmät (Kumppanit)

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

Alueelliset tukiryhmät (Metsäkeskus)

Kunnostuskohteiden neuvottelut



FRESHABIT LIFE ip PURUVESI - Rahoitus
• Hankebudjetti on 2 milj. euroa, josta 60 % on EU-rahoitteista Life-osuutta 

ja loput 40 % mainittujen osapuolten omarahoitusosuutta

• Kaikilla kumppaneilla omat budjetit

• Savonlinnan ja Kiteen kaupungit ovat osarahoittajia, joiden 
rahoitusosuudet kohdennetaan valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä vesienhoitoon

-> Suomen metsäkeskukselle 210 000 €

-> Etelä-Savon ELY-keskukselle 165 000 €

-> Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle 110 000 €

• Suurin osa rahoituksesta kohdennetaan konkreettisiin vesiensuojelun ja –
hoidon toimenpiteisiin

• Budjetin ulkopuolisen virkatyön ja vapaaehtoistyön osuus hankkeessa 
huomattava

• Muita rahoituksen kohdentamismuotoja mm. KEMERA ja 
vesienhoitoavustukset

8

€ 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



Kohdealueet FRESHABIT Puruvedellä

Natura-alue



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

PYSÄYTETTÄVÄ NUHRAUTUMISEN ETENEMINEN KAIKILLA KAIKILLA KOHDEALUEILLA

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 PINTA-
JA POHJAVESIIN

LISÄTTÄVÄ YMPÄRISTÖTIETOISUUTTA PURUVEDESTÄ, VESIENSUOJELUSTA JA 
KULTTUURIPERINNÖSTÄ

PARANNETTAVA ALUEELLISTA VIRKISTYSKÄYTTÖÄ JA NATURA-ARVOJA

KEHITETTÄVÄ YHTEISTYÖTÄ KANSALAISTEN JA VIRANOMAISTEN VÄLILLÄ

Pääasialliset tavoitteet Puruvedellä



Hankkeen tuotoksia (lupauksia)
Esimerkiksi:
• Valuma-aluekunnostukset (useita rakenteita)

– Hajakuormituksen (erityisesti metsätalouden) ravinne- ja humuskuorman 
vähentäminen , vaikutusalue kohdealueiden vesistöalueelle 

– Vesiensuojelurakenteita yhteensä 12 ha kosteikkoja, 55 muuta rakennetta 
(pintavalutuskentät, laskeutusaltaat, putkipadot, putkipadot, 
eroosiosuojaukset jne.)

– Sovellettu korvausmenettelykäytäntö (maa-alueiden kompensaatiot) 
31.5.2021

• Vesiensuojelusuunnitelmat (toimenpideohjelmat) Puruvedelle ja 
viidelle kohdealueelle (pinta- ja pohjavedet) 2016/2017 

• Virkistyskäytön ja virtausolosuhteiden parantaminen niittämällä
– Ylitiheän vesikasvillisuuden poisto luontodirektiivi huomioon ottaen (2 

kohdealuetta) 30.9.2020

• Ravintoverkkokunnostus
– Hoitokalastus 2 kohdetta (Ristilahden ja Savonlahden seutu), kuormituksen 

vähentäminen ja kalaston tilan parantaminen 40-50 tn , 30.9.2020



• Kuormitusmallinnukset
– Vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutus kuormitukseen, ilmaston muutoksen 

vaikutus, tarkennettu kokonaiskuva kuormituksesta 31.12.2020

• Vesiluonnon kartoitus ja elinympäristön mallinnus, vaikutusten arviointi ja 
ympäristön tilan seuranta
– Vaikutukset Natura2000 tilaan   2021
– Ekologisen ja vesikemiallisen tilan arviointi 2018 ja 2021
– Sosioekonomiset vaikutukset 2021
– Monimuotoisuuden ja vesiluonnon kartoitus 2019-2020

• Ympäristötietoisuuden lisääminen, ympäristökasvatus, vapaaehtoistyö
– Www, tiedotus ja julkaisut, yleisötilaisuudet, koululaisten teemapäivät, 

mediadokumentit, kulttuurihistoriallisten arvojen kartoitus   6/2016 alkaen

• Kestävän luontomatkailun kehittäminen – virkistyskäytön parantaminen
– Retkeilypolkuverkosto Punkaharju (1,5 km) ja Hytermä (5 km), 

käyttökokemustutkimukset 2016/2017 sekä 2020



FRESHABIT Life IP 

Puruvesi 
TEHTÄVIÄ JA TULOKSIA, ESA-ELY

Puruvesi-seminaari

Kitee 29.7.2017

Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-Keskus

Juha Maaranen, Etelä-Savon ELY-keskus



Vesien tilan seuranta ja vaikutusten 
arviointi hankkeessa (Puruvesi) 



Seurannan pääperiaatteet
Seurantatoimi kohdistetaan kunnostustoimelle

• Mihin asiaan kunnostuksella pyritään vaikuttamaan? -> Seurannan mittarit

• Mittakaava: oikea toimenpiteiden arvioidun vaikutusalueen suhteen

• Frekvenssi: ennen – jälkeen, jotta vaikutukset voidaan todeta, määrää riippuu 
toimenpiteestä ja vastemuuttujista

• Käytännössä seuranta on jatkuvaa huomioiden mallinnuksen ja kaukokartoituksen tarpeet

• Hyödynnetään kaikki olemassa oleva seuranta aikaisemman tilan sekä vertailuolojen 
(luonnontilaiset/kunnostamattomat; esim. metsätalouden ja soiden ennallistamisen sekä 
vesienhoidon seuranta)

• Seurannalla on osoitettava toimenpiteiden vaikutus jollakin tavalla Natura2000 –alueilla
• Suora; esim. todettu kohdelajien tai yhteislajien tilan parantuminen
• Epäsuora; esim. kunnostustoimien tekninen onnistuminen + yleistys että myös tilan pitäisi silloin 

parantua



Seuranta järven valuma-aluekunnostuksessa

• A: toimenpiteet valuma-
alueella

• a1: tekninen seuranta 
rakenteet

• a2: kuormitusparametrien 
seuranta lasku-uomassa

• a3: tekninen seuranta 
suistossa

• a4: vedenlaadun ja 
biologisten muuttujien 
seuranta järvessä

A+a1

a4
a3

a3
a2

a2

A+a1

A+a1



Ympäristötiedon hankinta ja seuranta

• ESA-ELY:n vastuulla

• Olemassa olevan tiedon koostaminen 

• Näytteenotto ja mittaukset pinta- ja pohjavedet. Sekä 
FRESHABIT että vesienhoidon seurantaohjelma 2016-
2021

• Kaikki 04.81x vesimuodostumat
• 2-4 krt /v      1-3 vuoden välein
• Fys.kem, kasviplankton, osassa pohjaeläimet ja piilevät
• Virtaamamittaukset uomista mallinnukseen ja vaikutusten 

arviontiin

• Mittaustulokset ja raportointi, 1. raportti 2018
• Kunnostuksen ja vesienhoidon toimenpidevaikuttavuus
• Kohdevaikuttavuus
• Vaikutusalueen laajuuden arviointi
• Yleistila, ekologinen luokitus 2018-2021

• Suunnittelu: ESA-ELY ja POK-ELY

• Näytteenotto: ostopalvelu, ESA-ELY

• Vapaaetoistyön mittaukset (ProPuruvesi)
• Näkösyvyys, sinilevät ja muut havainnot
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Laatutkijä
Muutt
uja

Lukua
rvo

Fys-
kem kok.P

5,4 
µg/l E

kok.N
223 
µg/l E

E

Kasviplankto
n 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

Piilevä
t

Tyyppiominaiset taksonit, 

suuret > 40 km2

17,8 

lkm H

Prosenttinen mallinkaltaisuus, 

suuret > 40 km2 0,392 H

H

Pohjaeläimet Tyyppiominaiset taksonit

30 

lkm E

litoraa
li Prosenttinen mallinkaltaisuus

0,493

7 E

E

Pohjaeläimet Syvännepohjaeläinindeksi 0,945 E

prof. Prosenttinen mallinkaltaisuus

0,446

6 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



Vesikasvillisuuskartoitukset ja biologiset näytteenotot 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)

18



Kuormituksen laskenta (SYKE, LUKE, ELYt)

42 %

4 %

19 %

5 %

0,1 %

2 %

28 %

Peltoviljely

Metsätalous

Luonnonhuuhtou
ma

Haja-asutus

Hulevedet

Valuma-alue noin 1000 km2
Maapinta-ala 550  km2
•metsää 90 %
•peltoa8 %



Kuormitusmallinnus, 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.

Puruvesi - mallintaminen

• FEMMA ja VEMALA + KUHA integrointi:

* ESA-ELY ja POK-ELY, lisänäytteenotot mallinnuksen tarpeisiin 2016-2019



Kaukokartoitus, SYKE 2016-> 2018

• 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, POK-ELY:  kalibraationäytteenottoja toimenpidealueiden lähivesiltä sateliittien
ylientopäivinä



Pohjavesitutkimukset 2016-2018, ESA-ELY, GTK, OY, JYU 
ESA-ELY, POK-ELY, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, SYKE, GTK

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 2017-2018.

• Perinteiset vedenhankinnan pohjavesitutkimukset 
II Salpausselän ja Kulhankankaan alueilla: 
antoisuuspumppaukset, pohjavesinäytteiden 
analysointi ym. 2016-

• 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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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. 27



28

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 AVISta saatu 2016 joulukuussa
• Suunnitelmaa tarkennettu keväällä 2017
• Kilpailutus 2017; hankintailmoitus julkaistu 5.7.2017, tarjousaika päättyy 2.8,2017
• Toteutus 2.10.2017 – 2.3.2017
• Kustannukset n. 150 000 € (mahd. integrointi ruoppaushankkeen kanssa)
• Viitasammakon seurantaohjelma; rakentamisvuonna sekä 2 v. päättymisen jälkeen

• Toteutuksen käynnistyttyä arvioidaan ja suunnitellaan kohdealueiden 2, 3 ja 5 
vesiensuojelurakenteiden toteutuskelpoisuus hankesuunnitelman mukaisesti
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Kerimäen Matinniemen niitot, kohdealue 1. 

• 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 (niittoala 10 ha), jonka mukaisesti tehtiin kilpailutus ja vapaaehtoisten talkoolaisten 
informointi (ProPuruvesi)

• Toteutus 2016 elokuun alussa
• Luontoselvityksen lisäykset (direktiivilajiston sudenkorennot) sekä urakoitsijan niittokaluston 

toteutusmahdollisuus muuttivat alkuperäistä toteutussuunnitelmaa
– Tiheää lähellä ranta-aluetta olevaa osaa (luhtaa ja matalaa rantavyöhykettä) ei voitu niittää
– Vain osa keskitiheästä ruovikosta voitiin niittää (lajit ja elinympäristö huomioiden)
– Harvat alueet kyettiin pääsääntöisesti niittämään

• Lopputulos n.120 kuutiota kasvimassaa (märkämassa), yksi läjityspaikka niittoalueen keskellä 
sijaitsevan niemekkeen sivussa.

• Jäätiin selvästi tavoitteista sekä ELY:n - että kansalaisten odotusten että maisema-arvojen osalta.
• Niittojätteen loppukäyttäjä Mato & Multa, Kitee (kompostointi, viherrakennus, maanparannus) on 

hoitanut niittojätteen poiskuljetuksen







Jatkotoimet:
– Niitot toteutetaan kesällä 2017-2018 myös osa-alueilla 2 ja 3 mukaellen

luontoarvoselvityksen niittosuositusta
– Niitot toteutetaan elokuun alussa
– Osa-alueiden 2 ja 3 niitoille mahdollinen lisäläjityspaikka 
– Poikkeusluvan mahdollisuus keskitiheän/tiheän ruovikon niitolle selvitetään 

tai vaihtoehtoisesti luontoarvion heikkenemisen lieventämismahdollisuus 
kompensaationiitoilla

– Korjuutähteiden hyödyntämisen mahdollisuutta selvitetään
– Niittojen laajentamisen mahdollisuutta selvitetään vesienhoitohankkeina
– Hankehakemuksen toisen niittokohteen valinta 2017



Matinniemen niittoalue 2017

Pohjankorkeuksia
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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/Haudanlahti 2016-2018 (koekalastukset Mehtolanlahdelta

2015 Karelian ammattikorkeakoulu)
• Savonlahti 2018-2020, vaihtoehto (Koekalastus valmistumassa)

– Mahdollinen kiinteä kalastopyydys, jatkuva hoitotarve

• Kuonanjärvi (mahd. vesienhoidon rahoitus)
• Muut integroitavat hoitokalastushankkeet



Ristilahden ja Haudanlahden hoitokalastus

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

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

• Kaikki särkikalojen ikäluokat pyynnin kohteeksi
• Petokalojen vapautus (kaikki petokalalajit + ahven > 16 cm)
• Purujärven ja Vaaran osakaskuntien lupa myönnetty toteutukselle
• Kilpailutus syyskuussa 2016, jatkotoimista päättäminen ja lisäkilpailutus 2017 talvella 

koskien Ristilahden keväistä rysäpyyntiä sekä syysnuottauksen jatkamista
• Julkinen kilpailutus ja tieto paikallisille ammattikalastajille
• Syksyn 2016 hoitokalastus sisälsi syysluotauksen, 

kalastoarvion, syysnuottauksen sekä poiskuljetuksen 
• Saaliin jatkokäsittely ja erilliset sopimukset
(hyötykäyttö ihmisravinnoksi, minkin rehu)
• Vaikutusten seuranta mukaan FRESHABIT
näytteenotto-ohjelmiin



Tulokset

• Pyyntiponnistus 5 vrk sekä kalastoluotaukset, saaliin 
käsittely ja poiskuljetus

• Poistokalastuksen kokonaissaalis n. 32 tn
• Lajistojakauma: lahna/pasuri 65 %, särki 21 %, salakka 11 %, 

ahven (< 16 cm) 3 %, petokalat (hauki/ahven) < 1 %
• Ikäjakaumaa ei selvitetty, mutta pääasiassa nuoria 

vuosiluokkia
• Kok. fosforin poistuma n. 280 kg
• FRESHABIT Puruvesi hankeen osuus kokonaiskustannuksista 

55 % ja ESA-ELY vesienhoidon osuus 45 %
• Saalis pääasiassa Itä-Suomen minkkitarhoille ja pieni osa 

särjistä purkitukseen
• Suunnitteilla nuottauksen toistaminen 2017 loppusyksystä





Rysäpyyntikokeilu Ristilahti-Haudanlahti

• Hoitokalastuskokeilu rysillä 
toteutettiin kahdessa jaksossa 29.5-
2.6.2017 ja 13.6.-25.6.2017

• Kevät oli poikkeuksellisen kylmä. 
Vaikutus kokonaissaalismäärään 
selkeä. Ensimmäisellä jaksolla kalaa 
ei käytännössä tullut ja kalastus 
keskeytettiin.

• 60 kokemiskertaa viidellä rysällä (10 
eri paikkaa)

• Rysät (5 kpl) olivat tiheitä 
korkeudeltaat 2-4m. Aidan pituus 
50-80 m ja aita 10mm ja kalapesä 
8mm.



• Kalatiheys Ristilahdella ja Haudanselällä oli 
luottauksen perusteella melko vähäinen

• Kokonaissaalis koko pyynnin osalta 3900 kg
• Keskisaalis 65 kg / rysä / kokemiskerta
• Haudanlahden osuus kalastosta n. 30 % -> syksyn 

nuottauksen vaikutus ?
• Kalastokoostumus:

Salakka           37 %                keskipaino 8,9 gr
Särki                28 %               keskipaino 12,5 gr
Ahven              23 %                keskipaino 7,7 gr
Lahna/pasuri  11  %               keskipaino 50,5 gr
Säyne              <1 %           suurin yksilö 1500 gr
Hauki < 1%  

• Suuria petokaloja vain vähän.  Yli 500 gr painoisia 
haukia ja ahvenia saatiin saaliiksi 13 kpl

• Yli kilon painoisia lahnoja oli saaliista 47 kpl, joissa 
lähes kaikissa läikkätauti !

• Saalis kompostiin ja biojätelaitokseen. Särjet liian 
pieniä purkitettavaksi


