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Jari Silvennoinen
KERIMÄKI

Tiistaina Kerimäellä järjes-
tetyssä kuudennessa Puru-
vesi-seminaarissa saatiin 
Etelä-Savon ely-keskuksen 
ylijohtaja Pekka Häkki-
seltä monen toivoma lu-
paus.

Häkkinen lupasi semi-
naarin päätteeksi, että ely-
keskus selvittää ensi kesään 
mennessä periaatelinjauk-
set ruovikoiden niittämisen 
lupakäytäntöihin.

Asia on noussut näky-
vämmin esille Kerimäen 
Jouhenlahden ruovikoiden 
niittohankkeissa, joissa 
EU-direktiivillä suojellut 
viitasammakko ja pari ko-
rentolajia ovat rajoittaneet 
niittoaikeita.

Paikallisia niittohank-
keita on alkanut nousta ve-
sienhoidon yleistyessä yhä 
enemmän niin yksityisiltä 
vesialueen omistajilta kuin 
osakaskunnilta ja järjestöil-
täkin.

Tähän asti on ollut epä-
selvyyksiä rajanvedosta, 
miten suuri hanke tarvit-
see lupamenettelyn ja sitä 
varten tehtävät luontosel-
vitykset. Ylijohtaja lupasi 
tähän lisäselvyyttä.

Pro Puruvesi -yhdistyksen 
järjestämä Puruvesi-semi-
naari liikkui tämän vuo-
den alussa käynnistyneen 
FRESHABIT Puruvesi 
-hankkeen ympärillä.

Satakunta henkeä kerän-
neeseen seminaariin oli 
saatu lähes kaikkien kes-
keisten hanketoimijoiden 
edustajat valottamaan tu-
levia toimenpiteitä.

Vesienhoitosuunnitelmi-
en toteuttamisesta puhu-
nut Pekka Häkkinen näki 
lähitulevaisuuden suurena 
haasteena, miten metsien 
kasvava käyttö ja hakkuut 
sovitetaan yhteen vesien-
hoidon kanssa.

Pelkästään Etelä-Savossa 
hakkuita on tarkoitus lisätä 
seitsemästä kahdeksaan 
miljoonaan kuutiometriin 
vuodessa.

– Freshabitin ytimessä 
on, miten samaan aikaan 
hoidetaan Suomen parhai-
ta vesiä.

Häkkinen peräsi tiiviim-
pää yhteistyötä eri toimi-
joiden välillä. Hän näki ka-
lakantojen hoidon ja vesien 
kunnostuksen tukevan toi-
siaan.

Puruveden osalta Häk-
kinen nosti erikseen esiin 
pohjavesien merkityksen, 
koska valtaosa järven ve-
destä tulee pohjavesisuo-
datuksena. Pohjavedet 
ovatkin yhtenä erityisenä 
tutkimuskohteena Fresha-
bitissa.

– Pohjavesiyhteyden ta-
kia toisaalta rantojen ih-
misten tekemisten merki-
tys korostuu. Puruvedellä 
ei voi syyttää muualta tule-
vien vesien likaavan, huo-
mautti Häkkinen.

Valtiovallan tervehdyk-
sen tuonut kansanedustaja 
Heli Järvinen vertasi Pu-
ruveden kehitystä ilmas-
tonmuutokseen.

– On tapahtunut paljon 
sellaista, mihin emme voi 
itse vaikuttaa, mutta toi-
saalta ihminen on omilla 
toimillaan myös pahenta-
nut tilannetta. Metsäojia on 
saanut tehdä vuosikymme-
net ilman lupamenettelyä 
ja ne kuormittavat järveä 
edelleen. Myös loma-asu-
tus on kasvanut.

– Puruveden kehitys-
tä ja ilmastonmuutosta ei 
kumpaakaan saada korjat-
tuakaan ilman ihmisten 
toimia. Pro Puruvesi tekee 
tässä juuri oikeaa työtä, ke-
hui Järvinen.

Metsäkeskuksen projek-
tipäällikkö Seppo Ollikai-
sen mukaan  Puruveden 
valuma-alueella on noin 
9000 hehtaaria soita, joista 
on ojitettu 7200 hehtaaria.

Kunnostusojituksia teh-

dään parisataa hehtaaria 
vuodessa ja ojitusten vai-
kutus on noin kymmenen 
vuotta.

Konkreettiseksi ykkösesi-
merkiksi nousseen Jouhen-
lahden ruovikon kohtelu 
otti esiin myös yleisön jou-
kosta Kauko Rauhansalo. 
Hän kysyi Häkkiseltä, mikä 
olisi oikea ajanjakso jolle 
lahti pitäisi ennallistaa, kun 
ihmisen toimenpiteiden ta-
kia levinneet sammakot ja 
korennot nyt estävät kun-
nostuksen.

Ylijohtaja myönsi kysy-
myksen kahden EU-sää-
döksen välillä vaikeaksi, 
mutta uskoi sovittelurat-
kaisun löytyvän, kun asiaa 
tarpeeksi jumpataan.

Heli Järvinen kannusti 
testaamaan oikeasti, kumpi 
on vahvempi EU:ssa, eliöitä 
suojeleva direktiivi vai vesi-
puitedirektiivi.

Toisena keinona hän esit-
ti Haminan mallia, jossa 
viitasammakolle luotiin so-
piva elinympäristö toisaal-
le. Kolmantena hän peräsi 
kaikkien osapuolten yhteen 
hiileen puhaltamista.

Metsähallituksen erikois-
suunnittelija Jari Ilmonen 
valotti Puruveden pääsyä 
Suomen suurimpaan LIFE-
rahoitushankkeeseen. Pu-
ruvedellä täyttyivät kaikki 
hankkeen edellytykset eli 
Natura 2000 vesienhoito-
tarpeet, alueellinen koor-
dinaattori ja rahoitus.

– Bonuksena Puruvedellä 
oli vahva alueellinen tahto 
ja toimijaverkosto. Täällä 
on ”hyvä pöhinä”, kehui Il-
monen.

Hankekoordinaattori Pek-
ka Sojakka kertoi Puruve-
den olevan tutkimusmie-
lessä lähivuosina varsinai-

nen temmellyskenttä, jolla 
työskentelevät lukuisten 
eri alojen tutkijat.

Uutta tietoa ja tutkimus-
menetelmiä kehitetään 
aina pohjakerrostumien 
tutkimisesta satelliittiku-
vauksiin.

Fr e s h a b i t-  h a n k k e e n 
olennainen osa on vesien-
suojelurakenteiden teko 
oikeisiin kohtiin valuma-
alueille. Seppo Ollikaisen 
mukaan nyt alkavat hah-
mottua maanomistajille 
maksettavien haittakorva-
usten perusteet.

Haittakorvauksia ar-
vioitaessa otetaan huo-
mioon muun muassa 
metsämaapohjan arvo, 
taimikon kustannusarvo, 
puuston odotusarvo sekä 
peltomaan arvo ja viljely-
kelpoisuus. Euromääristä 
Ollikainen ei vielä voinut 
sanoa mitään.

�Ylijohtaja: metsien kasvava käyttö ja vesienhoito sovitettava yhteen. Viitasammakko kiinnosti Puru-
vesi-seminaarissa.

ELY linjaa ruovikoiden 
niittoperiaatteet

 Puruveden ke-
hitystä ja ilmas-
tonmuutosta ei 
kumpaakaan 
saada korjattu-
akaan ilman ih-
misten toimia.
Heli Järvinen

Hankekoordinaattori Pekka Sojakka Etelä-Savon ely-keskuksesta esitteli Matinniemen rantojen ruovikoiden niiton tulok-
sia, jotka jäivät tavoitteista suojeltavien eliölajien vuoksi.

Kauko Rauhansalo kyseli, mille aikakaudelle Jouhenlahti 
pitäisi ennallistaa. 

Puruvesi-seminaari veti Kerimäelle Herttuaan satakunta ihmistä.
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