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Jouhenjoki-Lautalahti Freshabit –tukiryhmän palaveri 1/2016 

Aika  10.6.2016 klo 14.00 

Paikka  Hotelli Herttua, Kerimäki 

Läsnä Seppo Ollikainen, SMK  koollekutsuja 
Riikka Salomaa, SMK  jäsen 
Reijo Jantunen, Pro Puruvesi ry jäsen 
Kari Lindström, Pro Puruvesi ry jäsen 
Kalle Kaartinen, Etelä-Savon mhy jäsen 
Matti Turtiainen, Maataloustuottajat ry jäsen 
 

Poissa Teemu Tuovinen, ESaEly  jäsen 
 Ari Pitkonen, Aluejohtokunta jäsen 
1 
Palaverin avaus Seppo Ollikainen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi palaverin. 
 
2 
Taustaa   Seppo Ollikainen kertoi Puruveden Freshabit –hankkeen taustoista, 

Puruveden tilasta ja vuonna 2014 tehdystä yleissuunnitelmasta. 

3 
Kohdealueilla tapahtuvia toimenpiteitä 

Reijo Jantunen kertoi viidestä Freshabit kohdealueesta. Alkuun aloite-
taan kolmen kohdealueen (1 Jouhenjoki, 4 Villala ja 5 Ristilahti) valuma-
alue suunnittelu yleissuunnitelman pohjalta. Vaikutusta kalastoraken-
teeseen tutkitaan Jouhenlahdella tekemällä koekalastuksia ennen ra-
kenteiden toteutusta (koekalastus alkaa ennen heinäkuun puoliväliä 
2016). Ristilahdessa aloitetaan hoitokalastukset. Hummonlahdella teh-
dään valtakunnallista mallinnusta. Kohdealueella 1 Matinniemessä teh-
dään luontokartoitus sekä tulossa on ruovikon niittoa, josta Ely-keskus 
tekemässä tarjouspyynnöt. Niittomassa menossa hyötykäyttöön. Jou-
henjoen suistoalueen kosteikon rakennus alkamassa aikaisintaan syk-
syllä 2016 (AVI:n lupamenettely meneillään.) 

 

Seppo Ollikainen kertoi rahoituksen jakautumisesta. Kemera-varoja in-
tegroidaan n. 150 000 €. Toteutuksiin varattu Life-rahaa n. 800 000 € 
koko Puruveden valuma-alueella. 
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4 
Jouhenjoen valuma-alueen suunnitelmat 

Seppo Ollikainen kertoi Jouhenjoen valuma-alueen kuormituksesta. 
Jouhenjoen v-a:lla peltoalaa muita Puruveden valuma-alueita enem-
män. Peltoalan vaikutus ei kuitenkaan näy laskennallisissa (mallinne-
tuissa) kuormitusluvuissa. 

Jouhenjoen valuma-alueella myös metsäojitusalueita. Osa ojituksista al-
le 10 vuotta vanhoja. 

Ely-keskuksen toteutusvastuulla olevan Jouhenjoen suistoalueen kos-
teikon pinta-ala on 0,25% valuma-alueen pinta-alasta. Koska kosteikon 
pinta-ala on suositeltua pienempi, on tärkeää tehdä myös muita toimia 
yläpuolisella valuma-alueella. 

Keskusteltiin maastosuunnittelun tekemisestä ja Matti Turtiaiainen eh-
dotti, että otltaisiin maanomistajiin yhteyttä jo ennen maastosuunnitte-
lua, että maanomistajat voisivat tulla mukaan yksityiskohtaiseen suun-
nitteluun (etenkin peltoalueiden lasketusaltaiden paikkojen suunnittelus-
sa). 

Keskusteltiin maatalouden viljelytekniikan keinoista vesiensuojelussa. 
Hankkeen puitteissa olisi hyvä antaa viljelysuosituksia, jotka edesauttai-
sivat vesiensuojelussa. 

Keskusteltiin metsäojitusalueiden eroosiosta ja mahdollisista keinoista 
eroosion hillitsemiseksi. 

5 
Lautalahden valuma-alueen suunnitelmat 

Lautalahden valuma-alueen purku-uoman kosteikko on katsottu toteu-
tuskelpoiseksi. Reijo Jantunen kertoi yläpuolisten peltojen tuoreesta oji-
tuksesta, joista tulee pääuomaan runsaasti kiintoainesta. Suunnittelua 
jatketaan. 

6 
Töiden aikataulu Jouhenjoki-Lautalahti valuma-alueiden alustava suunnittelu on jo alka-

nut ja tarkempi suunnittelu ja maanomistajayhteydenotot aloitetaan elo-
kuussa. Esitettiin, että rakenteiden tekninen suunnittelu ja toteutus kil-
pailutettaisiin kahdessa osassa syksyllä 2016. Tarkoituksena on, että 
konkreettiset työt aloitettaisiin jo v. 2017. Töiden toteutukset aloitetaan 
valuma-alueen yläpuolisimmista rakenteista. 

7 
Maan arvostaminen korvaustilanteessa 

  Keskusteltiin Freshabit –pilotoinnista, jossa maanomistajalle maksettai-
siin korvaus rakenteen (yleensä kosteikon) alle jäävästä alueesta. Sep-
po Ollikainen esitteli ajatuksia metsä- ja peltoalueiden korvausmallista. 

 Keskusteltiin myös kosteikkorakenteen jatkohoidosta. Rakenteet pyri-
tään tekemään mahdollisimman huoltovapaiksi. Hankkeen ajan 6 vuot-
ta, rakenteet ovat hankkeen vastuulla ja jäävät hyvään kuntoon hank-
keen loputtua. 
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8 

Seuraava palaveri Työryhmän seuraava kokous pidetään loka-marraskuussa 2016 ennen 
kohteiden kilpailutusta. Seppo Ollikainen kutsuu koolle. 

9 
Palaverin päättäminen Seppo Ollikainen kiitti osallistujia ja päätti palaverin klo 16.04. 

 

 
Seppo Ollikainen  Riikka Salomaa 
  muistion laatija 
 
 

Jakelu Työryhmän jäsenet 
 


