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Puruveden erityispiirteitä

 1932 Hytermän luonnonsuojelualue
– geologia ja maisema
– kulttuurihistoria

 1981 Soiden suojeluohjelma
– Vilkonsuo
– edustava luonnontilainen keidassuokokonaisuus

 1984 Harjujen suojeluohjelma
– Punkaharju



Puruveden erityispiirteitä

 1990 Rantojensuojeluohjelma
– erittäin kirkkaat ja karut selkävedet
– harjusaaret ja –niemet, kasvillisuus
– Punkaharjun kansallismaisema

 1991 Punkaharjun luonnonsuojelualue ja arvokas 
maisema-alue 1992

 1992 Valkoselkätikan suojeluohjelma
– Häkävuori, Miklinsalmi, Varpaniemi



Puruveden erityispiirteitä

 1992 Erityistä suojeluvaativat vesistöt
– Huippuoligotrofinen suurallas

 1993 Metlan metsälehmuksen ja männyn 
geenireservimetsät

 2001 Kansallisesti arvokas linnustoalue



Puruveden erityispiirteitä

 2005 Natura 2000
(Vilkonsuo, Puruveden valkoselkätikkametsät, Punkaharju, 
Puruvesi)

 Puruvesi
– huippuoligotrofinen nuottaruohotyypin järvi
– alhaiset ravinne- ja humuspitoisuudet
– runsas pohjaversoiskasvillisuus, jonka valtalajeina ovat 

nuottaruoho ja lahnaruoho
– soveltuu saimaannorpan elinympäristöksi



Puruveden erityispiirteitä

 Luontotyypit:
– Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset 

vedet
– Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

 Lajit
– kaakkuri, kalatiira, kuikka, laulujoutsen, metso, 

pikkulokki, vesipääsky, härkälintu (lintudirektiivi liite I)
– isokoskelo, selkälokki, tukkakoskelo (muut linnut)
– harjus 
– kanervisara, punakoiso, 

punalatva



Natura 2000 -verkosto

 Euroopan yhteisön Natura 2000 –verkosto Suomessa 
koostuu:

– lintudirektiivin perusteella ilmoitetuista 
linnustonsuojelualueista

– alueista, jotka hyväksytty tärkeinä pidettäviksi alueiksi 
luontodirektiivin perusteella



Hankkeiden ja suunnitelmien arviointi

 Jos hanke tai suunnitelma yksistään tai yhdessä muiden 
hankkeiden kanssa todennäköisesti merkityksellisesti 
heikentää Natura 2000 –verkostoon kuuluvan alueen 
luontoarvoja, on hankkeen tai suunnitelman vaikutukset 
arvioita asianmukaisella tavalla

 Lupaa hankkeen tai suunnitelman toteuttamiseen ei saa 
myöntää, jos arviointi osoittaa luontoarvojen heikentyvän

 Valtioneuvosto voi päättää toteuttamisesta erittäin tärkeän 
yleisen edun kannalta pakottavasta syystä jos vaihtoehtoa 
ole



Puruveden rantayleiskaavan vaikutukset 
arvioitiin

 Keskeisimmiksi ympäristövaikutuksiksi todettiin
– Vesistöön kohdistuvan jätevesikuormituksen 

lisääntyminen
– Luonnontilaisen rantavyöhykkeen ja 

pohjaruusukekasvillisuuden pirstoutuminen ja 
häviäminen

– Eläimistöön ja erityisesti linnustoon kohdistuvan häiriön 
lisääntyminen



Haitallisten vaikutusten lieventäminen

 Loma-asuntopaikkojen määrän vähentäminen
 Rakennuspaikkojen poistaminen tai siirtäminen tietyillä 

alueilla
 Maihinnousukieltojen asettaminen lintujen pesintäajalle
 Liikkumisen ohjaaminen

 Johtopäätös: Kaavaehdotus ei todennäköisesti 
merkityksellisesti heikennä kaava-alueella tai sen 
läheisyydessä sijaitsevien Natura-alueiden luontoarvoja



Natura 2000 –verkoston toteuttaminen

 Suojeluohjelmien toteuttaminen
– rantojensuojelu, soidensuojelu, valkoselkätikka, 

maakuntakaava
 Hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 (Punkaharju ja Puruvesi)

– vesiluonnon osalta tavoitteena on turvata alueen 
pintavesien erinomainen tila ja vesiluontotyyppien 
edustavuus

– vyöhykejako
– kalastustoimijoiden yhteistyö tiivistäminen





Puruveden vesienhoito

 Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma vuoteen 
2015
– Pieni Vehkajärvi, Iso Vehkajärvi, Kuonanjärvi, 

Sorvaslahti
– tehostettu vesiensuojelun suunnittelu ja 

luonnonhoitohankkeet
– vesistökunnostukset

 Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tarkistus 
2016 –
– vesien tilan luokittelu valmistumassa, suunnitelmien 

tarkistus alkamassa







Ilmastonmuutos haastaa vesienhoidon – esimerkkinä 
vesistöjen fosforipitoisuus





http://slnsvesienhoito.wordpress.com/
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