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Marketta Lintinen  Kiteen kaupunki, etäyhteydellä 

Seppo Hellsten  SYKE, etäyhteydellä 

     

   

 

Käsitellyt asiat 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Vesa Rautio kokouksen puheenjohtajana avasi kokouksen, todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin edellisen 

kokouksen pöytäkirja. Todettiin, että ohjausryhmän puheenjohtajana jatkaa Vesa Rautio ja sihteerinä 

kokouksessa toimii Anni Panula-Ontto-Suuronen.  

 

 

2. Projektin nykytilanne – töiden eteneminen 

 

a. Projektiaikataulu 

 

Projektikalenteria on laajennettu ja sitä päivitetään jatkuvasti. Lammin tilaisuudessa projektipäällikön 

pitämä esitys voidaan käydä läpi jossain muussa yhteydessä. Sisäinen tarkastus on tulossa kesäkuus-

sa ennen juhannusta. Pekka Sojakka jakaa tiedon tarkastuksesta niille, joita asia koskee.  

 

Pääasiallisena tavoitteena on löytää kustannustehokkaita vesienhoito- ja kunnostus ratkaisuja sekä 

valuma- että vesialueelle. Nuhrautuminen toimenpidealueilla halutaan saada korjaantumaan ja varmis-

tetaan Puruveden Natura-luonteen säilyminen. Uusia kuormituksen ja vesientilan seurantamenetelmiä 

pinta- ja pohjavesiin kehitetään ja lisätään ympäristötietoisuutta Puruvedestä ja vesiensuojelusta. Alu-

eellista virkistyskäyttöä ja yhteistyötä kansalaisten ja viranomaisten välillä parannetaan.  Yleissuunni-

telma ja kohdesuunnittelu antavat pohjan valuma-aluekunnostuksille Puruvedellä. Puruvedellä tehdään 

kunnostus- ja vesiensuojelutoimenpiteitä (SMK, POK-ELY ja ESA-ELY) ja hoitokalastusta ja vesikasvil-

lisuuden poistoa (Aloitetaan 2 kohdealueella 2016-2017 (ESA-ELY)) 
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Käytännön toimenpiteet ravinnekuormituksen vähentämiseksi Puruveden valuma-alueilla on suunniteltu 

kohdennettaviksi: 

1. Kerimäen kirkkorannan alue (Matinniemi – Jouhenjoki – Lautalahti)  1.vaihe (2015-2017) 
2. Savonlahden valuma-alue 
3. Pajuselän pohjoisosan valuma-alueet Puntusen tasalle saakka 
4. Hummonselän pohjoispään valuma-alueet (Ketolanlahti – Suokonlahti – Myllylahti) 1.vaihe (2015-2017) 
5. Ristilahden, Naaranlahden ja Susiniemen valuma-alueet 

 
 

 

b. Lyhyt katsaus kumppaneittain 

 

Hankkeeseen osallistuvat Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset, Suomen metsäkeskus (Ete-

lä-Savo ja Pohjois-Karjala), Luonnonvarakeskus (MH/RKTL), Pro Puruvesi ry, Savonlinnan ja Kiteen 

kaupungit sekä Suomen ympäristökeskus. 

 

ESAELY: 

 

Etelä-Savon ELY-keskus on hankekoordinaattori, jolle kuuluu vesikemian ja biologisen aineiston ko-

koaminen alueelta ja näytteenoton järjestäminen. Kohdealueen 1 (Kerimäen kirkonkylä) ison kosteikon 

ja pohjapadon rakentamisen käynnistys tapahtuu syksyllä 2016 Itä-Suomen AVIn lupapäätöksen jäl-

keen. Kohdealueiden 1-2 välisen Matinniemen (Kerimäen kirkonkylä) vesikasvillisuuden niitot aloitetaan 

loppukesästä 2016 (lupa ja kilpailutus). Yksityiskohtaisen suunnittelun ja rakentamisen kilpailuttaminen 

vesienhoitorakenteista alkaa 2016-. Kohdealueen 5 (Ristilahti) hoitokalastukset alkavat 2016 (lupa ja 

kilpailutus).  Muut hoitokalastuskohteet ajoittuvat myöhemmin. ESA ELY osallistuu kaukokartoituksen, 

kuormitusmallinnuksen ja habitaattiselvitysten suunniteluun ja tiedon hankintaan. ESA osallistuu tär-

keimpien pohjavesialueiden tunnistamiseen ja huomioi pohjaveden purkautumisen: pohjavesien pur-

kautumisalueiden mittaukset: geologia, morfologia ja hydrologiset mittaukset sekä kuormitusvaikutuk-

sen arviointi. 

 

Menossa mallinnuksen ja kaukokartoituksen käyntiin saattaminen ja talous- ja työajanseurannan KIE-

KUn käyttöönotto. Virkatyön kirjaaminen ja projektityön kirjaaminen tapahtuu eri numeroille. Yhteistä 
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työtilaa TAIMIa ei saada käyttöön mm. oikeuksien hallinta on hankalaa. CORE:lla on mahdollisesti koko 

hankkeelle sopiva yhteinen työtila, mutta asia on päättämättä. Uusi avoin järjestelmä on tulossa.  

 

Hanke aineiston kokoaminen on menossa mm. biologiset aineistot ja yhteenvetoja Puruveden yleistilas-

ta ja maastotehtäviä. Lisäsi tulee koordinoinnin haasteet, jonkin verran hitautta siinä. 

 

Vesienhoitotoimien hoitokalastus-  ja lintuvesikunnostushankkeita: 

-Ristilahden hoitokalastus toukokuussa, syksyllä nuottaus 

-Lahnan kudun aikaan saaliin hyötykäyttö ongelma on, että minkkitarha ei ota yli kilon lahnoja. Itä-

Suomen kalatalousryhmä on ilmaissut kiinnostuksensa särjensukuisten kalojen (Särki ja Lahna) hyö-

dyntämiseen, heillä on 7 kalastajaa tiedossa. Kyse on siis ihmisravinnon ja eläinravinnon yhteensovit-

tamisesta poistokalastuksessa. Tarvitsee jatkoselvittelyä. 

Savonlahden suunta tehdään toisen vuoden aikana ja Kuonajärvi särkikalojen pyyntiä. 

Voidaan toteuttaa lintuvesien vesikasvien poistoa Matinniemi, Kerimäen kirkonkylä 11 ha alalta. Luon-

toselvitys (tarjous/ suoratilaus) Natura-alueen liepeillä niittokohteilla (luontokartoittaja Mikko Suonio).  

Aikataulu Mato&Multa ottaa vastaa järviruo’on kesältä 2016. Vuosina 2017-2018 hyödyntäminen mietit-

tävä uudelleen. 

On  tarpeen tehdä ennen ja jälkeen näytteenotto kasvukauden puolivälissä. Jaettu seurantataulukko 

vaikuttavuudesta, valuma-alueen kunnostus ja parannuskohteista. Kirkkorannan koekalastusseuranta 

jokaisella vastuutaholla.  

Pohjavesien purkualueiden selvittämiseen 2 työntekijää kartoittamaan morfologisia piirteitä. 

 

Pro Puruvesi: 

 

ProPuruvesi Ry:n tehtäviin hankkeessa kuuluu erityisesti tiedottaminen ja ympäristötietoisuuden lisää-

minen ja ympäristökasvatus: FRESHABIT Life Puruveden kotisivut avattu 1.4.2016 osana ProPuruve-

den kotisivuja. Iso kokonaisuus on osallistuminen Puruveden seutukunnan tapahtumiin (6-8/vuosi) 

osastolla.  Tapahtumia vuonna 2016: Kesälahden Messut 14.-15.5.; Kesälahden Muikkumarkkinat 2.-

3.7.; Punkaharjun Kesäraitti 9.7.; Kerimäen Muikunpäivä 6.8. ja myöhemmin päätettävät 2-3 tapahtu-

maa loppuvuodesta), osallistuminen seminaareihin ja messuihin FRESHABIT-infolla (useita). 

Vuosittaisen FRESHABIT Puruvesi –seminaarin järjestäminen tulossa (Kerimäki syyskuussa 2016, Ke-

sälahti 2017) Kerimäen Kirkonkylän koulun kuudesluokkalaisten ja Kesälahden koulun viidesluokkalais-

ten kanssa Puruvesi-päivät pidetty toukokuussa ja tulossa Punkasalmen koulun kuudesluokkalaisten 

Puruvesi-päivä elo-/syyskuussa. Teetetään selvitys muutoksista viidellä kohdealueella 1950-luvulta 

lähtien (2016-2017). 

 

Kesän ohjelma on suunniteltu täyteen ja sovittu aluejohtokunnassa, enempään ei juuri mahdollisuuksia. 

Hummonlahden pohjoisosan osalta pidetty lehdistötilaisuus, jossa Freshabit oli vahvasti esillä. Kerimä-

en toukotohinat, Kesälahden messulle laitetaan oma osasto ja valmisteltu Puruvesiseminaaria. On osal-

listu kokouksiin. Kotisivuja on päivitetty.  Hoitokalastusten valmisteluissa on oltu mukana.  

 

Metsäkeskus: 

 

Metsäkeskuksen osuuteen kuuluu vesiensuojelurakenteiden suunnittelu ja toteutus. Paikallistason tuki-

ryhmien luominen kohdealueilla on menossa. Toteutuskohteiden suunnittelu, neuvottelut ja sopimukset 

maanomistajien kanssa aloitetaan (kohdealueet 1, 4 ja 5) keväällä 2016. Ensimmäisten kohteiden kil-

pailutus hankehakumenettelyllä 2016, toteutukset alkavat viimeistään 2017. Kosteikkojen teko käynnis-

tyy syksyllä 2016 kohdealueen 5 pohjoisosassa. Loppusuunnittelun ja rakentamisen toteuttaa OTSO 

Metsäpalvelut. Otetaan käyttöön korvausmahdollisuus maanomistajille vesiensuojelurakenteiden sijoit-
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tamisesta heidän mailleen. Toteutetaan metsätalouden tarkennettu vesiensuojelun suunnittelu Puruve-

den valuma-alueella metsänkäsittelymenetelmiin turvemaametsien ojitus- ja uudistusaloilla sekä pohja-

vesialueilla, 2016 – 2017 

- Hummonlahden pohjoisosa, Kitee: 2016-2018 

- Ristilahden, Naaranlahden ja Susiniemen valuma-alueet, Kitee: 2017- 

- Savonlahden-Kuonajoen valuma-alue, Savolinna 2018- 

- Pajuselän pohjoisosan valuma-alueet, Savonlinna 2019- 

 

Osallistuvat toimihenkilöt nimetty (Antti Heinonen, Riikka Salomaa (3 kk), Seppo Ollikainen (8-9 kk). 

Tukiryhmien perustamisessa muutamia keskeisiä tahoja puuttuu. Paikallisryhmiin osallistujatahot määri-

tetty kolmelle alueelle, joissa toimenpiteitä tehdään. Jouhenjoen osalta nimet ovat jo kasassa, muilla 

alueilla puutteita. Vesiensuojelurakenteista vaikuttavimmat ovat kosteikot ja pintavalutuskentät. Rajattu 

noin 10 kohteen maanomistajat, joiden puhuttaminen aloitetaan kesän aikana. Työt kilpailutetaan syk-

syllä talvea varten. 

Kemeralla on kaksivuotinen hanke metsätalouden vesiensuojelutöistä valuma-alueen Putkiniemessä. 

On osallistuttu CORE valuma-alue mallinnukseen keskittyen Puruveteen (Antti Leinonen).   Pieksämä-

ellä oli kaksi päiväinen valuma-alue suunnittelutilaisuus. Tiedotuskirje tiloille ja maanomistajille on 

suunnittelussa tietyille osille kohdealueista. Prioriteetti listalla Jouhenjoki, Hummonlahti, kaakkoiskulma. 

Peilataan metsätalouden menneitä ja tulevia tapahtumia ja kuormitusta sekä kuinka paljon on suositel-

tuja vesiensuojelutoimenpiteitä. 

 

 

Metsähallitus: 

 

Metsähallitus, Itä-Suomen puistoalue hoitaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön edistämisen. 

Menossa on kävijätutkimus virkistyskäytöstä Metsähallituksen hallussa olevilla alueilla. Haastattelut 

2016, valmistuu vuonna 2017. Hytermän saaren (Kerimäki) ja Punkaharjun luonnon-/kulttuuripolkujen 

suunnittelu syksyllä 2016. Työ valmistuu vuonna 2017. Ympäristökasvatuspaketteja kouluihin 2017 -> 

NATURA 2000 tila-arviointi tapahtuu 3.jaksolla. 

 

Punkaharju kokonaisuuden kävijätutkimuksen tekijä on Mia Tolvanen: käynnit, vetovoimaiset kohteet 

(paikallisten ja matkailijoiden erottelu). COREn Metsähallituksen kartoituksen ja monimuotoisuuden 

arvioinnin maastotöitä tekee Mervi Laakso, Ympäristökasvatuspaketteja yhteistyössä Pro Puruveden 

kanssa.  

Keskustelussa nousi esiin Puruveden Natura-alueet, tapahtumat ja virkistyskalastajien huomioiminen 

kävijätutkimuksessa. 

 

LUKE: 

 

LUKE, Enonkoski/Jyväskylä tekevät kalastoselvitykset ja habitaattimallinnuksia. Selvittää vesienhoito-

toimien vaikutusta kalayhteisöjen rakenteeseen lahtialueilla. Koekalastukset alkavat loppukesästä 

2016. Vapaaehtoisia kaivataan verkkosaaliin käsittelyyn. Hoitokalastuksen ohjaus. Tekee arvion poh-

janlaadultaan erityyppisten, harjukselle potentiaalisten ranta-alueiden sijainnista ja pinta-aloista, järviku-

tuisen harjuksen kutu- ja poikashabitaattien kartoitus ja harjukselle sopivien poikaspyyntimenetelmien 

testaamista (LUKE Enonkoski). LUKE Jyväskylä ja Jyväskylän yliopisto keskittyvät muikun ja siianpoi-

kastuotantoalueisiin. 

 

Järvikutuinen Harjus ja Puruveden mallinnus kaukokartoituksessa kiinnostava. Miten laajoja alueita ja 

missä on kutualueita? Pyyntimenetelmiä siianpoikasille Joensuun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston 
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kanssa menossa. Haavittavat siian ja muikun poikasia ja kunnostukseen liittyvät koekalastukset heinä- 

elokuussa Kirkonranta, Jouhenlahti, Hummonlahti VPD kalastuksen aikatauluun yhdistettynä. Luonnon-

varakeskus osallistuu mallinnus työhön. Liittyvätkö Harjuksen kutualueet pohjaveden purkauksiin, Pu-

ruveden muikku erityispiirteet.  

Pohjavesialueiden purkautumisalueiden tarkasteluun kaksi asiantuntija ryhmää. 

 

SYKE: 

 

Sampsa ja Markus ovat mallinnuksen ja kaukokartoituksen edustajia. Seppo on COREn edustaja. Mal-

linnuksen työryhmä on kokoontunut Pieksämäellä Tattarin Sirkan vetämänä.  Yhteistyö Jyväskylän yli-

opiston ja metsähallituksen kehittäminen alkaa vesikasvikartoitus kurssilla. Maastotyöt, kaikuluotaus 

vesikasvikartoituksessa, satelliittikuvien keruu, ilmakuvat joista saadaan mallinnusohjeita. Seuranta 

taulukko tullut kaikille Pauliinalta, mutta vain harvat ovat täyttäneet. Jyväskylän yliopiston edustajaa ei 

ole nimetty. Kristiina Nyholmin väitöskirja on tulossa Puruveden siian poikasten kasvuun liittyen. 

LIFE Vuoksen alkuperäisaineistot hävinneet muutoissa mm. maastolaput olisivat olleet hyödylliset. Mal-

linnuksen kannalta harmillista, että kevät näytteenotto on menetetty, on odoteltava syksyn huippua. 

 

POKELY: 

 

Pohjois-Karjalan ELYn toimintaan kuuluvat alueellaan vesiensuojelurakenteet ja ympäristön tilan moni-

torointi. Valuma-alueille suunnitellaan vesiensuojelurakenteet, joiden tarkoituksena on vähentää ravin-

ne- ja kiintoainekuormitusta. Kunnostustoimet valuma-alueella käsittävät uomien ennallistamista, vir-

taamahuippujen tasaamista sekä kuormituksen vähentämistä. Kohdealueilla 4 ja 5. rakentamisedelly-

tysten mukaan vesienhoidon rakenteiden rakentaminen alkaa 2017 (kilpailutus).  Tekee ympäristön 

tilan seurannan suunnittelu kohdealueilla ja vesienhoidon seurantakohteissa ja osallistuu kaukokartoi-

tuksen, pohjakartoituksen ja habitaattiselvitysten käynnistämiseen alueellaan. 

 

Kohdealueille 4 ja 5 valmisteltu tarjouspyyntöjä kilpailutusta varten Ketolanlahden ja Ristilahden alueel-

le vesiensuojelurakenteista. Ovat niin pieniä, etteivät mene Hilmaan vaan voidaan käynnistää minikil-

pailutus. Työaika ei ole kirjattu ja laskujakaan ei juuri ole. Muutama on koodien takia palautettu.  Toteu-

tuksen kannalta alueellinen osallistumien tärkeää. Kilpalutus vie aikaa ja syksyllä voidaan aloittaa 

suunnittelu.  

  

Kitee: 

 

Rahoittajan ominaisuudessa tiedustelee joko laskuja on tullut?  Yksittäisiä laskuja joita ei ole kohden-

nettu. Mennyt EU-osuudesta. Miten Kiteen osuus maksetaan, laskutetaanko? Erissä vai könttänä tai  

vuosirahoituksena?  

 

Savonlinna: 

 

Olimme varautuneet alkuvuoden maksuun, mutta maksu näyttää menevän loppuvuoteen, se, että onko 

käytössä enää sitä rahaa, josta se suunniteltiin maksettavaksi, ei ole varmaa. 

Osallistutaan kunnostushankkeiden seurantaan.  

 

Yleistä: 

Keskustelussa painotettiin kohdealueiden numeroinnin pysyvyyden merkitystä. Pro Puruveden esitteet 

ja kotisivut perustuvat numerointiin, jota on syytä käyttää kattavasti, vaikka EU-raportoinnissa joudutaan 

käyttämään hakemuksen numerointia. Maksuosuudet on suunniteltu vuosirahoituksena. Niitä ei lasku-
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teta vaan maksaminen toteutetaan muuten (summa/ tilinumero/erät) esim. sopimuksen liitteenä maksu-

suunnitelma.   

 

LIVI on tilannut virallisen syvyyskartoituksen. Siihen liittyen on kyselty vedenkorkeusaseman tietoja. 

  

c. Tulevat toimenpiteet 2016 

 

Savonlahdesta on tullut ELYlle esitys 50% tuesta yhteistyössä Karelia ammattikoukun kanssa toteutet-

tavasta hankkeesta, joka tukee Freshabit tavoitteita. Tukipäätöstä odotellaan. Jouhenlahti ja Hummon-

lahti hoituu jo nyt suunnitellun mukaan, mutta näin saataisiin myös Savonlahti kuntoon. Todettiin hyväk-

si hankkeeksi. Hankkeelle esitetään vihreää valoa, mutta päätös ELYssä syntyy vasta myöhemmin. 

Euroopan komission erikoisryhmän kaksipäiväinen vierailu juhannusviikolla tulossa ja hankeorganisaa-

tion eri tahojen tulee olla läsnä tarkastuksessa tai puhelimella tavoitettavissa. 

 

d. Keskustelua riskikartoituksesta, öljyonnettomuus 

 

Savonlinna: 

Puruveteen kohdistuvien riskien osalta mm. öljyvahinkojen toruntaan olisi panostettava ja ELYn johdolla 

voisi selvittää miten voitaisiin sellainen selvitys käynnistää, kun ei ole rahaa siihen. 

 

ESAELY: 

ESAELYn valvomien kohteiden tiedot on kartoitettu. Kuntien valvontakohteiden osalta on varmastikin 

puutteita. Sopisiko selvitys jollekin opiskelijalle selvitystyöksi?  Ehdotus ei ole hankesuunnitelman mu-

kainen, mutta sitä voisi selvittää sopisiko liitännäishankkeeksi. 

 

3. Työryhmät ja organisoituminen 

 

Ohjausryhmä: 

 

Ohjausryhmään varajäsenien nimien täydentäminen on osittain vielä kesken. Kiteeltä varajäseneksi 

nimettiin rakennustarkastaja Mika Karvonen. COREn varajäsen on Antti Leinonen. Luken varajäsen on 

Esa Hirvonen ja POKELYn Miia Savolainen. Kutsut lähetetään myös varajäsenille suoraan ja kokouk-

siin voi osallistua vaikka varsinainenkin jäsen osallistuisi. Muita voidaan kutsua tarvittaessa. Ympäristö-

kasvatus ja viestintäasiat käsitellään ohjausryhmässä. 

 

Ohjausryhmän kokokoonpano 

Organisaatio  varsinainen jäsen  varajäsen 

FRESHABIT Core Seppo Hellsten Antti Leinonen 

Pro Puruvesi  Reijo Jantunen  Paavo Jantunen 

Metsäkeskus Etelä-Savo  Seppo Ollikainen ilm. myöhemmin 

Kiteen kaupunki Marketta Lintinen Mika Karvonen 

Savonlinnan kaupunki Matti Rautiainen ilm. myöhemmin 

Metsähallitus  Teppo Loikkanen Arto Vilen 

LUKE  Irma Kolari  Esa Hirvonen 

POK ELY  Paula Mononen Miia Savolainen 

ESA ELY, proj.pääl. Pekka Sojakka 

ESA ELY, puh.joht. Vesa Rautio  Teemu Tuovinen 

ESA ELY, siht. Anni Panula-Ontto-Suuronen  
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Paikalliset toimintaryhmät eli tukiryhmät 

Kunnostuksen ja hoidon paikalliset toimintaryhmiä eli tukiryhmiä on 5 kpl. Tukiryhmät ovat itsenäisiä, 

mutta periaatteessa ne ovat linkitettynä hoidon ja kunnostuksen asiantuntijaryhmiin. 

 

Asiantuntijaryhmät, jäsenet 

1. Kunnostuksen ja hoidon asiatuntijaryhmä  

POK: Tiina / Miia 

ESA: Teemu, Vesa, Pekka, Maaranen 

+? 

 

2. Ympäristöntilan seurannan asiantuntijaryhmä (pohjavesi, mallinnus) 

POK: Tiina / Miia 

Pro Puruvesi: Reijo Jantunen 

ESA: Pekka Teemu Vesa Maaranen 

muut: Syke, Metsähallitus, Luke, Core 

+? 

 

Kunnostuksen ja hoidon asiantuntijaryhmään kutsut ja pöytäkirjat lähetetään tiedoksi (cc.) myös sovi-

tuille (Luke, Reijo, kaupungit, Core (tarvittaessa erikseen kutsu) ohjausryhmän jäsenorganisaatiolle 

lähetetään toiminnan synkronointia varten. Metsähallitus ei osallistu kunnostuksen ja hoidon asiantunti-

jaryhmään. 

Pekka Sojakka kutsuu ensimmäisen KHAR kokouksen koolle ennen kesälomia 14.6. klo 9 Lyncillä. YT-

SAR kokous pidettä heti perään 14.6. klo 10. Molemmat ovat tunnin kokouksia. (kokous on siirretty pi-

dettäväksi myöhemmin kesällä) 

 

Temaattiset työryhmät 

 

Temaattiset työryhmät ovat ylätason ryhmiä eikä linkitystä ole kuin Puruveden asiantuntijaryhmistä tie-

don kulun kannalta. Lisäksi Puruveden ohjausryhmästä tulee linkki Core:n ohjausryhmään. Temaattis-

ten työryhmien osalta pitää varmistaa niiden nimet, koskapa ovat muuttuneet muutamaan kertaan (vies-

tintä ja ympäristökasvatus, mallinnus ja monitorointi, kartoitus, virtavesien kunnostus, sedimenttien 

kunnostus). 
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Teemaryhmä 1 käsittelee viestintä ja ympäristökasvatusta. Siinä on mukana Pro Puruvesi. 

Teemaryhmä 2 käsittelee seurantaa ja monitorointia. Siinä POK ELY mukana. 

Teemaryhmä 3 käsittelee mallinnusta ja valumallia. Siinä mukana metsäkeskus /Antti ja Luke Irma. 

Teemaryhmä 4 käsittelee virtavesikunnostuksia. Siinä mukana Pro Puruvesi Reijo Jantunen. 

Teemaryhmä 5 käsittelee sedimentti kunnostuksia, Antti Leinonen 

 

 

4. Hankkeen kotisivut, yleisasu ja odotukset kumppaneilta 

 

Paavo Jantunen esitteli hankkeen kotisivut, jotka avattiin 30.3. Rakenne perustuu htlm pohjainen ja 

yksinkertainen käyttää mm. kännykällä ja tabletilla. Logot viestintä käyttöön ym. löytyy sivuilta tarvitsi-

joille. 

http://www.propuruvesi.fi/index.php 

http://propuruvesi.fi/FRESHABIT/index.php 

http://propuruvesi.fi/FRESHABIT/tapahtumakalenteri.php 

http://propuruvesi.fi/FRESHABIT/kohdealueet.php 

Kohdealuejako on 1-5, jonka mukaan yleisö löytää tietoja, ovat paikkatietoon sidottuja  ArgGis aineisto-

ja. Lähtötiedot löytyvät yleissuunnitelmasta. Valokuvia ennen ja jälkeen kerätään. Valuma-aluetietoja. 

Sieltä löytyy asiakirjat, muut toiminta ja yhteystiedot. Facebook-sivu olisi mahdollinen yhdistää, mutta 

Twitter ei tule käyttöön. 

 

5. Puruvesi-Seminaari 2016, järjestelyt 

 

Seminaari olisi kaikille avoin ja maksuton. Ketään ei ole vielä kutsuttu, viikoille 36 tai 37 sijoittuva, klo 9-

15. Hankeorganisaatioiden johtoa olisi toive saada paikalle. Ministeriä (Tiilikainen tai Vehviläinen) pyy-

detään paikalle ja paikallisia kansanedustajia. Mikä olisi ESA ELYn rooli? Kutsuissa ym. aineistossa ja 

seminaarissa, kuka olisi puheenjohtaja? Ministerien kalenteri olisi syytä tarkistaa pian (Pro Puruvesi), 

kutsun voi laittaa paljon myöhemmin. 6.-8.9. ei käy Artolle ja Sepolle, Vesalle ei käy 7.-8.9. 

 

 

6. DocArt alustavat aiheet ja kohteet Puruvedellä 

 

Keskusteltiin kohtaista ja aiheista.  Olisi tulossa kuusi 30 minuutin jaksoa. Kahdeksalta kohdealueelta 

pitää löytää kiinnostavia kohteita. Puruveden ominaisuuksia ovat veden kirkkaus, nuottakalastus, Puru-

veden muikku, Käräjäkallio, jää, vapaaehtoistoiminta mm. Lisäksi keskustelussa nostettiin esiin biota-

lous, lähiruoka, harjuluonto, veden alainen harjun, Natura-arvot vedenalaisine ruohikkoineen, pohjaruu-

sukekasvillisuus (Littorilla unifomis), joka esiintyy huippukarussa ravinteikkaassa ympäristössä. Doku-

mentti tulisi TV1;ssä vuonna 2019 joulukuussa. Menee myös kansainväliseen markkinointiin. Teemoit-

tain kuuteen osaan tulisi olla tarjolla kuhunkin osaan aiheita.  

 

7. Muut asiat 

 

Työtila on perustettava muuhun kuin TAIMI ympäristöön. 

-Avustusasia Savon lahden osalta selvitettävä 

-Mitä voisivat olla Freshabit hankkeeseen integroitavat hankkeet? 

-Tarvittaessa sähköpostikokous juhannusviikolla (valmisteleva), kun sisäinen tarkastus tulee.  

-Hakeosapuolien pitää olla silloin puhelimien päässä vastaamassa tehtäviin kysymyksiin. 

http://www.propuruvesi.fi/index.php
http://propuruvesi.fi/FRESHABIT/index.php
http://propuruvesi.fi/FRESHABIT/tapahtumakalenteri.php
http://propuruvesi.fi/FRESHABIT/kohdealueet.php
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-Harjoittelija on valittu, tulee tekemään tietojen päivitystä ja maastotöitä. 

-Pekka on hankkinut 20 vapaaehtoistoimija liiviä hankeen logoilla. 

 

Esityslistaa ja muuta kokousmateriaalia toivotaan jatkossa noin viikkoa aikaisemmin, jotta kerkeää tu-

tustua siihen. Kokous on niin pitkä, että lounastaukokin olisi paikallaan. 

 

8. Seuraava kokous  

 

Seuraava kokous pidetään torstaina 25.8.klo 10 Savonlinnassa. Matti varaa saman kokoustilan. Savon-

linnan kaupungintalon 2. krs. B-rappu. Tilaan voidaan saada Lync -yhteydet. 

 

Seminaari Hotelli Herttuassa on viikolla 36 tai 37 syyskuussa, päivät 6.-8.9. tai 14.-15.9. ovat ehdolla. 

 

 

 

 

Puheenjohtaja   Vesa Rautio 

 

 

Sihteeri   Anni Panula-Ontto-Suuronen 

 

 
Jakelu  Reijo Jantunen  Pro Puruvesi 

  Paavo Jantunen  Pro Puruvesi 

   

  Marketta Lintinen  Kiteen kaupunki 

  Seppo Ollikainen  SMK / Etelä-Savo 

  Matti Rautiainen  Savonlinnan kaupunki 

Marjukka Kilpeläinen ESA ELY 

Miia Savolainen  POK ELY 

Paula Mononen  POK ELY 

  Pekka Sojakka   ESA ELY 

  Vesa Toivola  ESA ELY 

  Teemu Tuovinen   ESA ELY 

  Vesa Rautio  ESA ELY 

  Laura Liuski  ESA ELY 

  Anni Panula-Ontto-Suuronen ESA ELY 

  Teppo Loikkanen  MH /ESLP 

Arto Vilen  MH/ESLP 

   

Irma Kolari  LuKe /Enonkoski 

  Seppo Hellsten  SYKE 

  Sampsa Koponen  SYKE 

  Markus Huttunen  SYKE 

   

   

Tiedoksi  Pekka Häkkinen  ESA ELY  

  Antti Haapala  ESA ELY 

  Pertti Manninen  ESA ELY 

Juho Kotanen  ESA ELY 

Anne Petäjä-Ronkainen ESA ELY 
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Liite 1. Hahmotelma hankkeen organisoinnista, versio 0.2. 

 

 

 

 

 


