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Villala - Hummonlahti Freshabit –tukiryhmän palaveri 1/2016 

Aika  15.6.2016 klo 14.00 

Paikka  Villalan koulu, Kitee 

Läsnä Seppo Ollikainen, SMK  koollekutsuja 
Riikka Salomaa, SMK  jäsen 
Reijo Jantunen, Pro Puruvesi ry jäsen 
Anneli Makkonen, Villalan kyläyhdistys jäsen 
Teemu Tuovinen, Esa-Ely  jäsen 
Atte Salojärvi, Pohjois-Karjalan mhy jäsen 
Mika Timonen, Mtk Keski-Karjala ry jäsen 
Tiina Käki, Pok-Ely  jäsen 
 

Poissa Kari Pennanen, Mtk Keski-Karjala ry jäsen 
 Esa Lahtela, aluejohtokunta jäsen 
 Hanna Kaihoniemi, Hummovaaran kyläyhdistys 
    jäsen 
1 
Palaverin avaus Seppo Ollikainen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi palaverin. 
 
2 
Taustaa   Seppo Ollikainen kertoi Puruveden Freshabit Life –hankkeen taustoista, 

Puruveden tilasta ja vuonna 2014 tehdystä yleissuunnitelmasta. Seppo 
Ollikainen kertoi Puruveden viidestä Freshabit kohdealueesta. Alkuun 
aloitetaan kolmen kohdealueen (1 Jouhenjoki, 4 Villala/Hummonlahti ja 
5 Ristilahti) valuma-alue suunnittelu yleissuunnitelman pohjalta. Life-
rahaa koko Puruveden Freshabit alueelle 2 milj. euroa. 

 Reijo Jantunen kertoi perusteluja tukiryhmien perustamiseksi. Tavoite 
saada maanomistajat ja heidän edustajansa jo suunnitteluvaiheessa 
mukaan suunnitteluun ja tiedonvälitykseen. 

3 
Kohdealueilla tapahtuvia toimenpiteitä 

Reijo Jantunen kertoi kohdealueiden tehdyistä ja tulevista toimenpiteis-
tä. 

Kodealueilla 1, 4 ja 5 alkaa toiminta heti ja kohdealueilla 2 ja 3 vuosina 
2017-18. 
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Kohdealue 1: Jouhenlahden kohdealueella Matinniemessä tehdään 
luontokartoitus. Tulossa myös ruovikon niittoa, josta Ely-keskus teke-
mässä tarjouspyynnöt. Jouhenjoen suistoalueen kosteikon rakennus al-
kamassa Ely-keskuksen toimesta aikaisintaan syksyllä 2016 (AVI:n lu-
pamenettely meneillään). Vaikutusta kalastorakenteeseen tutkitaan 
Jouhenlahdella tekemällä koekalastuksia ennen rakenteiden toteutusta 
(koekalastus alkaa ennen heinäkuun puoliväliä 2016). Metsäkeskus 
vastaa muusta valuma-aluesuunnittelusta. 

Kohdealue 5: Ristilahdella tehty koekalastuksia vuosina 2013-14. Risti-
lahdella aloitetaan Life-hankkeeseen liittyvät hoitokalastukset. Putki-
niemessä alkamassa vesiensuojelurakenteiden toteutustyöt (mm. 
Pökrönsuon kosteikko). 

Kohdealueet 2 ja 3: Näytteenottoa. 

Kohdealue 4: Hummonselän alueella tehdään vesiluonnon valtakunnal-
lista kartoitusta ja mallinnusta. Puruvesi pilottikohteena kartoitus- ja mal-
linnus -hankkeessa. Alkaa heinäkuun alkupuolella ja jatkuu heinäkuun 
ajan ja mahdollisesti vielä syyskuussa. 

4 
Villala-Hummonlahden valuma-alueen suunnitelmat 

Seppo Ollikainen kertoi Villala-Hummonlahden valuma-alueen yleis-
suunnitelmasta ja esitteli suunnittelussa mallinnettuja ja havaittuja eroo-
sioherkkiä alueita ja niille suunniteltuja rakenteita. Kohdealueeseen kuu-
luu Myllypuro-Särkänoja valuma-alue sekä Ketolanlahden valuma-alue. 
Keskusteltiin Mörköjoen valuma-alueen kuulumisesta kohdealueeseen.  

Yleissuunnitelmassa selvitettiin valuma-alueen kuormitusta. Peltoalaa ei 
kohdealueella ole kovin paljoa verrattuna muihin Puruveden valuma-
alueisiin. 

Myllypuro-Särkänojan suistoalueen kosteikkosuunnitelma ei PokEly:n 
mielestä ole toteutuskelpoinen. 

Tiina Käki kertoi Hamalonsuon kosteikon suunnitelmista. Hamalonsuo 
on eroosioherkkää aluetta, jonka ojituksen tarpeellisuutta tulee tarkas-
tella. Kosteikkosuunnitelmia on alettu tehdä jo ennen Freshabitia ja siksi 
suunnittelu on pidemmällä, kuin muilla alueilla. PoKEly toivoo, että kos-
teikkohanketta saataisiin eteenpäin nopeasti. 

Reijo Jantunen kertoi Ketolanlahden tilanteesta; että suunnitellulle kos-
teikolle johdettaisi myös pumppuaseman vesiä. Reijo Jantunen pyysi, 
että selvitettäisiin eri tahojen vastuiden jakamisesta aluella. Seppo Olli-
kainen vastasi, että PokEly vastaa Hamalonsuon rakenteista ja SMK 
Ketolanlahden sekä Myllypuro-Särkänoja yläpuolisista rakenteista. 

Tiina Käki ja Seppo Ollikainen kertoivat miten maanomistajat otetaan 
mukaan suunnitteluun. Maanomistajien kanssa tehdään kirjalliset sopi-
mukset rakenteiden paikoista ja mallista. 
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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. 

Mörköjoen valuma-alueen pinta-ala 1600 ha. Mörköjoen yleissuunnitel-
massa esitetty virtaamanhallintarakenteita. Ojitusalueelle esitetty pado-
tuspaikkoja. 

5 
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. 

  

6 

Töiden aikataulu Elokuussa kenttäsuunnittelu alkuun ja yhteydenotot maanomistajiin. 
Syksyllä ensimmäiset kilpailutukset ja ensimmäiset toteutukset alkaisi-
vat v. 2017. Myös suunnittelu jatkuu toteutusten rinnalla 2017 ja eteen-
päin. 

7 

Tukiryhmän kokoontuminen  

 Keskusteltiin tukiryhmän roolista sekä pienemmistä maanomistajaryh-
mistä. Katsottiin, että maanomistajia voidaan kutsua koolle ”uomakoh-
taisesti”. Maanomistajat otetaan tässä vaiheessa suunnitteluun mukaan. 
Hamalonsuon suunnitelmien osalta maanomistajia voidaan lähestyä 
mahdollisimman pian PoKEly:n toimesta.  

8 

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

9 
Palaverin päättäminen Seppo Ollikainen kiitti osallistujia ja päätti palaverin klo 16.12. 

 

 
  Riikka Salomaa 
  muistion laatija 
 
 

Jakelu Tukiryhmän jäsenet 
 


