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FRESHABIT LIFE IP –  2. Puruveden aluehankkeen ohjausryhmän kokous 

 
Pöytäkirja  3/2016 

 

Aika: TORSTAI 22.9.2016 klo 10:00 – (13:00) 

Paikka: Savonlinna, kaupungintalo B-rappu - 2.krs (teknisen lautakunnan kokoushuone)  

LYNC - etäyhteys  

 

 

Läsnä     

Reijo Jantunen  Pro Puruvesi 

Seppo Ollikainen  SMK / Etelä-Savo 

Matti Rautiainen  Savonlinnan kaupunki 

Pekka Sojakka   ESA ELY, projektipäällikkö 

Vesa Rautio  ESA ELY, pj. 

Irma Kolari  LuKe /Enonkoski 

Anni Panula-Ontto-Suuronen ESA ELY, kokouksen sihteeri, etäyhteydellä 

Miia Muhonen  POK ELY, etäyhteydellä 

Seppo Hellsten  SYKE, etäyhteydellä 

Marketta Lintinen  Kiteen kaupunki, etäyhteydellä, yhteys ei toimi 

  

 
Käsitellyt asiat 

 

1. Kokouksen avaus  
Vesa Rautio kokouksen puheenjohtajana avasi kokouksen, todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin edel-

lisen kokouksen pöytäkirja. Sihteeri kokouksessa toimii Lync yhteyden päässä. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
Pöytäkirja on lähetetty kommentoitavaksi kokouksen jälkeen.  Hyväksyttiin. Pöytäkirjat tallennetaan 

ESA ELYn asianhallintajärjestelmään USPAan ja löytyvät myös Pro Puruveden nettisivulta 

http://www.propuruvesi.fi/FRESHABIT/asiakirjat.php 

 

3. Ohjausryhmän kokoonpano: Uudet edustajat.  

 
Ohjausryhmän kokoonpanoa on tarpeen tarkistaa. Päätettiin kutsua Puruveden kalastusalueelta ja 

MTK:lta edustaja ja varaedustaja ohjausryhmään.  

 

Hannu Ripatti Metsä MKT Kouvolasta oli pyytänyt ohjausryhmään MTKn jäsenen nimeämistä. Siitä 

on sovittu 7.10. palaveri. Vesialueiden omistajuus tulisi näkyä jotenkin ohjausryhmässä ja siitä yh-

teydessä on ollut Harri Härkönen Puruveden kalastusalueelta. Pyydetään, että nimeämisissä var-

mistetaan myös Pohjois-Karjalan edustus.   

 

4. Ajankohtaiset asiat 

 
- Tietojen keruu (Coren tiedustelu 10.10.2016 Lync-kokoukseen) 

http://www.propuruvesi.fi/FRESHABIT/asiakirjat.php
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Palaverissa tuodaan esiin onko tullut merkittäviä poikkeamia.  6.10. mennessä kerätään taustoitta-

vaa tietoa. Numeerisen tiedon voi toimittaa Pekka Sojakalle. 

 

- Uusi talousseurannan lomake 

Uusi lomake on saapunut talousseurantaan. Uudet talouslomakkeet tulivat komissiolta yllättäen ja 

ne heti laitettiin eteenpäin hankeosapuolille. Kukin hankekumppani siirtää jo kerätyt talousseurannat 

tiedot tälle lomakkeelle. Metsähallinnon tiedonannon perustella tämä ohje astui nyt voimaan. 

 

Budjetti tarkennuksia taloushallintoon kahden vuoden täsmäytyksenä, sillä yhden vuoden täsmäyt-

täminen on hankalaa. 

  

- Sosioekonominen seuranta (indikaattorit) 

Siitä mitä seurantaa tulee hankkeessa tehdä, on Louhen Pauliinalla lista valmistumassa. Kolmivai-

heinen lista lähetetään kumppaneille ja kukin täyttää sitä omista lähtökohdistaan. Maksuhalukkuus 

kyselyä tehdään opinnäytetyönä. Taulukossa on aika monta kohtaa, joita pitää täyttää, ohjeita ei ole 

vielä. Ensi vuoden loppuun mennessä on tiedossa, mitä ja keneltä kerätään. Tämän vuoden lop-

puun mennessä taulukko on valmiina ja lähetetään hankeorganisaatioille.  

Luonnonvarakeskuksesta Eija Pouta on tekemässä kyselyä Metsähallituksen kyselyyn liittyen Puru-

veden virkistys käytöstä ja vedenlaadun kokemisesta. Pro Puruveden jäsenille laitetaan siitä jakelu.  

 

Hankeen johdolle haasteena se, että erilaisia kyselyitä ja hallinnollisia raportointeja tulee lisää koko 

ajan. Jos Projektiorganisaatio voisi määräaikaisista raporteista poimia tiedon ja muulta osin vasta li-

sättäisiin, mitä ei muuten tule tietoon. ProPuruvedellä ei ole palkattua henkilöä, vapaa-ajalla teh-

dään työt. Hallinnollisten kuvioiden päällekkäisyydet halutaan pois. Hallinnon raskautta on koettu 

Coressakin, iso ongelma integroitu hanke ja jopa kokenut talouspuoli kokee haasteellisena. 

 

Puheenjohtaja totesi, että hankkeen koordinaatiota varmistellaan. Eija Poudan kysely merkitään tie-

doksi. Indikaattoritaulutukko merkitään tiedoksi ja mahdollisesti kommentoitavaksi lokakuun puolivä-

liin mennessä. 

 

- LIFE hankinnat, kilpailutussäännöt 

 
On laitettu 104:lle viestin saajalle tietoa hankinnoista ja kilpailutussääntöjä. Tässä kohtaa on organi-

saatiokohtaista variaatiota. Hankintoihin ja kilpailuttamiseen tulleita ohjeita ja puitesopimuksia nou-

datetaan. Kun sisäinen tarkastus kysyy, kilpailuttamisperiaatteista on löydyttävä dokumentti ja ohje, 

jota noudatetaan. 

 

Hankinnan arvo vaikuttaa, esim. 130 000 arvoiseen hankintaan tulee EU tasoinen kilpailutus.  On 

olemassa hankkeen pilkkomista koskeva ohje. Huomioitavaa on, että hinta ei ole ratkaisevaa vaan 

lopputuotteen kannalta kokonaisuuden kannalta käytetyn rahan paras vastine.  Pienemmissä han-

kinnoissa jo noin 1000 euron hankkeissa, kilpalutus voidaan tehdä sähköpostikyselyllä niin, että jää 

dokumentti. 

 

EU-hankkeissa on paljon muotoseikkoja, esim. hankelogon on näyttävä tarjouspyynnöissä ja muis-

sa asiakirjoissa liitteineen. Hankekumppaneiden palveluiden tilaaminen toisiltaan ei lähtökohtaisesti 

tule kysymykseen, paitsi läpilaskutus tilanteet tai jos ei löydy vastaavia toimijoita. On olemassa es-

teellisyys säädökset hankinnoista kuten sukulaisuussuhteet. 
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Kaikki asiakirjat ovat virallisia asiakirjoja ja ne tulee säilyttää hankkeen jälkeenkin. Laitetaan siis 

muotoseikat kuntoon ja pieniinkin hankintoihin on pyydettävä tarjoukset. 

 

 

5. Tilannekatsaus kumppaneittain 
Puruvesiseminaarissa kaikki toiminta on ollut esillä. Kokouksessa käydään läpi muutokset tiiviisti: 

Muutoksia ensivuoteen, aikataulukysymykset ja mitä on ensivuonna ajateltu tehtävän. Lisätään esi-

tykset muistioon liitteeksi. Käsitellään projektiaikataulu, taloustilanne yleisellä tasolla ja toimenpiteet 

2016 ja alustavat 2017. 

 

 
SYKE Seppo Hellsten  

Puruveden aktiviteetteja kesällä oli vesikasvillisuuskartoitus (MH ja JyU) Hummonselällä. Lisäksi on 

järjestetty koulutus maastomiehille.  SYKEssa on seurattu kaikuluotaimilla vesikasvillisuuden bio-

volyymia. Saadaan syvyyskarttaa ja pohjanpehmeystietoja sekä kuinka paljon vedestä löytyy kasvil-

lisuutta. Näin saadaan arviota vesistön tilasta biovolyymi mittauksilla. 

Kaukokartoitusosio on aikalailla alussa. Satelliittien ylilentoennusteet ja maaston erotuskyky eli re-

soluutio sekä päivittäinen tiedon saatavuus merkitsee. Puruvesi- mallintaminen integroi metsien ra-

vinnekuormituksen, metsätaloustoimenpiteiden ja kuormitusta vähentävien toimenpiteiden vaikutuk-

sen sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksen(Esitys liitteenä)  

 

LUKE Irma Kolari  

Puruvesiseminaarin esityksessä on keskeisin toiminta. Kunnostustoimien vaikutukset kalayhteisön 

rakenteeseen kahdella lahtialueella käsillä, neljällä kohteella yökalastettiin heinäkuun puolessa vä-

lissä kaksi viikkoa. Saatiin vapaaehtoistoimijoita mukaan kiitettävästi. Habitaatti vesiluonnon kartoi-

tusta tehtiin ja harjuksen poikaspyyntimenetelmiä ja erilaisia haaveja testattiin, aineistoa ei ole vielä 

tarkastettu. Sopivaa ravintoa rannoilla oli mutta lupaavimpia poikasia tutkittaessa ei harjuksen poi-

kasia ei haaveihin jäänyt. Talven mittaan tallennetaan koe kalastusaineistot ja näytteet.  

Kahteen alueeseen on varauduttu ensikesänä. JyU on tehnyt siian ja muikun poikasarvioita 42 alu-

eella. Seminaarissa oli esillä alustavia tuloksia. Muikun poikasia oli ja siikaa oli paljon vähemmän. 

Ensi kesänä jatketaan. 

 

Pro Puruvesi Reijo Jantunen 

Koekalastus toteutettiin Savonlahdella toteuttajina Karelia ammattikorkeakoulu ja Pro Puruvesi haki 

luvat, 50 % kuluista maksaa ESA ELY. LUKEn kahteen koekalastukseen verrattuna Savonlahdella 

kalastorakenne oli aivan kokonaan erinäköinen hyvin särkikalavaltainen.  Paikallisten ihmisten ha-

vainnot on yhdistettävä. Avoimilla lahtien suualueilla on kokonaan eri maailma kuin lahtien perukoil-

la. Hoitokalastuksessa lähtötietoa saatava lisää siitä, mitä jo tämän hankkeen aikana ja rinnalla 

kannatta tehdä. 

 

Pekka Sojakka: Tulokset olivat yllättävän särkikala valtaisia. Lahtialueet olisivat poistokalastettavis-

sa. Ravinteikas pohjasedimentti ruokkii, selvitettävää mitä pitää tehdä heikkenevillä lahtialueilla. 

 

Matti Rautiainen: Poistokalastus tehokas keino vaikuttaa vanhoihin synteihin, ruovikon poisto jonkin 

verran, petokalojen istutus myös. 

 

Irma Kolari: Suhteellisen suljetuilla alueilla käytettävissä pitkäjänteistä työtä, ravintoverkkokunnos-

tuksessa on tarkoitus palauttaa entiseen kuntoon. Poistokalastusta järjestetään tulosten pohjalta. 

http://www.propuruvesi.fi/cms-assets/documents/253490-162617.puruvesi-seminaari-2016luke.pdf
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Isoja summia ei ole käytettävissä. Harjusten poikasten pyynnin kartoitusta jatketaan ensivuonnakin. 

Harjus on vaikea kala todentaa, että on siellä, oltava oikea aikaisesti liikkeellä.  

 

Reijo Jantunen: Tiedottamisessa kotisivu tärkeä. Hanketiedottaminen on sen varassa, mitä materi-

aalia saatetaan valmiina. Käytännön toiminnan tulisi jo alkaa näkymään kotisivulla painopisteessä.  

konkreettisissa vesiensuojelutoimissa.  Toivottavaa on, että ELYt  ja SYKE tuottaisivat materiaalia 

kohdekartoille. 

 

Tiedottaminen tapahtuu samoin puitteissa jatkossakin. Ympäristökasvatukseen liittyen kolmen kou-

lun Puruvesipäivät järjestettiin ja ensi vuonna uudet ikäluokat käydään läpi ja tarkennetaan. Saa-

daan matkoista korvausta, ei päivärahoja tai muita korvauksia. Vapaaehtoisuuteen perustuvaa toi-

mintaa, on pystytty tukemaan koekalastusta. Tarjouspyyntöjen laittaminen edessä. Muutoshavain-

noista kohdealueilla kerätään paikallisilta tausta-aineistoa, mitä on saavissa ja on kartoitettu. Haas-

tateltavia löytyy runsaasti, mutta valokuvia ei muita kuin vähän 50-luvun kuvia. Lokakuun alussa on 

lähdössä tarjouspyyntö ulkopuoliselle tahoille. Ketkä voisivat olla sopivat tahot? Vuonna 2017 pitäisi 

olla valmis. Neljäs osa budjetista menee tähän. Kansalaishavaintojen yhdistäminen tieteellisiin nä-

kökohtiin on esim. jatko-opiskeluaihe. 

 

ESA ELYn budjettiin varattu muutamia päiviä yleisötilaisuuksiin, voidaan tulla omaehtoisen kunnos-

tuksen tai vesikasvillisuus selvityksen puitteissa tai tuoda esille erilaisia laitteita. Tämä katsotaan 

ensivuoden toimintasuunnitelmaan. 

 

SMK Seppo Ollikainen  

Esitys oli Puruvesi-seminaarissa. 

Kolmella maa-alueelle on kartoitettu vesiensuojelurakenteita ja hyviä vaikuttavia kohteita löytyi usei-

ta.  Yhteydenotot maanomistajiin on alkanut. Valuma-alueen kosteikkorakenteilla tulpataan maape-

rän kuormitusta. Kun on isot valuma-alueet ja kosteikot sijoittuvat suistoalueille, ala aiheuttaa koolle 

ja toimivuudella haastetta. Päästään alkuun syksyllä, jolloin on ensimmäinen kilpailutuskierros kos-

teikko rakenteesta. Työ jatkuu vaikuttavien kohteiden hakemisella tänä syksynä. 

 

Maaomistajien maapohjakorvauskysymyksestä tuli sivujuonne.  Sopimuksessa, että tilaajalla met-

säkeskuksella on kolmenkymmenvuoden aikana oikeus korjata rakenteita.  Onko vuosimäärä hyvä, 

mutta muutoin sopimusmalli on käynyt arvioitavana. Tulevaisuudessa on paineita vesiensuojeluun 

ja monimuotoisuuteen on panostettava, metsänhoidon varoilla voidaan tehtyjä rakenteita kunnossa 

esim. kymmenen vuotta. Malli tulee testattavaksi tänä syksynä. Paikallisista tukiryhmistä on kaksi 

kokoontunut. MTKn edustusta eivät ole sähköpostit ole tavoittaneet. Kolmas tukiryhmän kokoontuu 

myös.  

 

Valuma-alue suunnittelu liittyy vesistökuormitusmallinnukseen. On kerätty historia tietoa ja arvioi-

daan tulevia toimenpiteitä tässä alueellisessa hankkeessa. Ollaan aikataulussa. Tänä vuonna piti 

toteuttaa myös integroitava kosteikkohanke, mutta Saimaan vedenkorkeus on estänyt aloittamisen. 

Kapasiteetti riittää rakenteiden suunnitteluun. Metsäkeskus käy neuvottelun, rajaa alueet ja suu-

ruusluokkana suunitelee massat ja pinta-alan, tuloksena raakasuunnitelma. Sen jälkeen pyydetään 

tarjousta teknisestä suunnitelmasta ja urakasta. Tarjoajina ovat olleet mm. Otso, Vapo ja metsän-

hoitoyhdistykset. Hinta laatukriteerein valitaan toteuttaja, tarjouspyyntöasiakirjat ovat teon alla. Tänä 

vuonna saataisiin muutama kohde kilpailutettua. Selvitettävää toimenpidevaikuttavuus, rakenteelli-

nen kohde vaikuttavuus vesiensuojelullisesti, minkälaisella alueella toimitaan ja keväällä ylivaluma-

kauden aika.  

 

http://www.propuruvesi.fi/cms-assets/documents/253489-524475.puruvesiseminaari.2016smk.pdf
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POK ELY Miia Muhonen  

Paula Monosella oli Pro Puruvesiseminaarissa esitys. Käen Tiinan Hamalosuon valuma-alueen 

kunnostuksesta esittely paikallisille yhdistyksille.  Laskutusten osalta selvitettävä miten prosessi ta-

pahtuu kaupunkien kanssa.   

 
ESA ELY Pekka Sojakka 

ESA ELY koordinointiin liittyvät työt isossa roolissa, kuten yhteistyöryhmiin liittyvää pyörittämistä. 

Jokainen hankeosapuolihan vastaa omasta taloushallinnostaan laajasti. Osallistutaan temaattisiin 

työryhmiin, lisäksi mukana oikeata tekemistä, muutamia vesiensuojelurakenteita: suurin Jouhenjoen 

kirkkorannan kosteikko, joka on ollut käymistilassa, koska luontoselvityksen kautta tullut tietoon vii-

tasammakko ja lampikorentoja. Ne ovat muuttaneet toteuttamista.  Vesiensuojelurakenteita koskeva 

lupa viipyy AVIssa. Sitä on koitettu kiirehtiä, jotta päästäisiin töihin, luvan esittelijä on vaihtunut. 

Odotellaan lupaa alkusyksystä ja kun lupa saadaan, viedään kilpailutukseen. Kiire ja vedenpinnan 

korkeustilanne ei ole hyvä hankkeen toteuttamiseen. Vaikka korkeus on alimmillaan kuin koko ke-

sän ja syyskuussa vedenpinta on laskenut 10-15 senttiä, mutta ei vieläkään ole kovin alhaalla. Odo-

tellaan, että laskisi vielä parikymmentä senttiä vuoden loppuun mennessä. Niitoissa lintuvesikun-

nostuksen ensimmäinen työpaketti kohdistui Matinniemen alueelle. Saatiin toimi tehtyä, mutta ei ta-

voitteen mukaisesti ja niittojätteen vastaanottaja Mato ja Multa ei ole voinut ottaa sitä enempää vas-

taan.  

 

Niitettävä alue osoittautui  uhanalaisten ja suojeltujen lajien osa-alueeksi, osa teknisesti helposti to-

teuttavissa, osaa lajiston vuoksi ei voitu toteuttaa. Lisäksi 10 ha alalla niitossa päästiin vain 40 sen-

tin niittosyvyyteen. Niitto on kolme vuotinen, niitettävää aluetta laajennettaisiin alueille 2 ja 3. (vaatii 

jatkoselvittelyä luontoarvoista). Vuodeksi 2017 pohditaan uutta niittoaluetta. Poistokalastusta teh-

dään kahden vuoden aikana. Hilmassa on tarjouspyynnöt esim. koeluotauksesta syyskauden aika-

na, ym. jatkokäytön osalta selvittelyä.  Maastomittauksista vesikasvillisuuskartoituksia on jatkettu. 

ravinneaineen mallinnuksesta lähtötiedot ajantasolle, vesiensuojelurakenteiden vaikuttavuuden seu-

ranta järjestetään. Pohjavesitutkimukset on aloitettu (Anne Petäjä-Ronkainen), selvitetään pohjave-

den vaikutusta Puruveden rehevöitymiseen, pohjavesikaivot tehty.  Mielenkiintoista tutkimusta, jota 

ei aiemmin ole tehty. 

 

Savonlinna Matti Rautiainen 

Hankkeella tarkoitetun rahoituksen jatko on nyt turvattu aluejohtokunnon rahojen kautta, epäselvää 

on miten jatkossa teknisen toimen kohdalla mahdollisesti. Kaupunki on kuitenkin hankkeen takana. 

Maastopalavereissa on yhteisymmärrys niittojen tekemisestä jatkossa. ELY valmistelee yleisen 

oheistuksen niitosta ensi kevääseen mennessä. Luvitusalueella on seurattu tilannetta. Öljyvahingon 

selvittely jatkuu edelleen, raskaanjakeen jälkiä kosteikkoalueen rakentamisen yhteydessä tullut esil-

le, puomit on vaihdettu, yläpuolinen osa on kunnostettu. Asia on nyt hallinnassa hyvin. 

 
Kaupunkien Kitee ja Savonlinna laskuttaminen ja kustannusosuuden jakautuminen noin viiden toi-

mijan kesken vaatii yhteensovittamista hieman. Laskut pitää laskuttaa tänä vuonna, vaikka ei lasku-

tettavaa ei olisi vielä syntynyt. Savonlinnassa tilit on kiinni 15.1. joten laskujen on tultava ajoissa. 

 

 

Seppo Hellsten: Siirtomäärärahoja ei ole voi laskutta ilman kuluja. Kulun voi laskuttaa etukäteen, jos 

kuluja varmasti syntyy ja ennakkomaksuihin on varauduttu omalla seurantakoodilla.  

 

Pekka Sojakka: Esim. ELYn hankkeen hoitokalastukseen budjetoitu omarahoitusosuus voidaan 

kohdentaa ja laskuttaa etupainotteisesti. Budjettitekninen asia jakaa kulu vuosittain tasan erivuosille 

http://www.propuruvesi.fi/cms-assets/documents/253488-291241.puruvesiseminaari06092016.pdf
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jaettuna, tämän vuoden maksu kun ei tule laskua ja ei ole siirtyvä määräraha. POK ja ESA ELYt se-

kä metsäkeskus sopivat kuntien kanssa tarkemmin, että saadaan laskutettua varattu raha. Kansalli-

sesta rahasta saatu EU-raha on tileillä. Palataan marraskuussa.  

 

6. Integroitavat hankkeet 
 

Kolmesta integroitavasta hankkeesta on ollut jo puhetta. Ohjausryhmä ottaa kantaa niihin. Yksi on 

Savisuon ennallistaminen, kun Vapo on lopettanut toimintansa ja ei ota uutta lupaa käyttöön ja lo-

pettavat turvetuotannon siellä. Lopettamistoimista ei vielä tietoa. Toinen on UAV-hanke miehittä-

mättömät kopterit ympäristömonitoroinnissa. POK valmistelee. TEKES rahoittaa puoliksi. Kolmas 

olisi Maaseudun kulttuuriset ekosysteemipalvelut luontomatkailu kehittämisessä, Eila Seppänen 

LUKE on esittänyt hanketta. Kartoittamisen lisäksi käynnistetään paikallisia matkailun kehittämis-

kohteita luontomatkailussa tms. Ei ole rahoitusta eli haetaan maaseuturahastosta. 

 

Puruvesiseutukunnalla olisi konkreettisempi ajatus integroitavasta hankkeesta ja Puruveden alueen 

toimijoihin sidottu. Selkeä Puruvesi-osio on oltava integroitavassa hankkeessa.  

 

ESAELY tai LUKE kutsuvat kokoon jatkovalmisteluihin liittyen matkailu, kala, kaupungit ym. muka-

na, selvitetään miten hanke sopisi integroitavaksi vai oma hanke, joka olisi integroitavissa. Nopeasti 

valmisteltavissa. Maaseuturahasto on keskeinen rahoituslähde.  LUKE rakentaa verkoston hank-

keen valmisteluun.  Koollekutsuja voisi Luke ja hahmotelma hankkeen sisältöön tarkempi. Hanketta 

voitaisiin edistää. Kolme vuotinen hanke, keskustelun pohjaksi esitetty rahoitustarve ei ole vielä esi-

tetty. Rahoittaja tuo mukaan keskusteluun ohjeita siitä miten kannattaa asiaa valmistella. Paikalli-

suus selvitettävä ja mikä on rahoittaja taho. Aikaa integroitavalle hankkeelle on koko hankekausi. 

 

7. Muut asiat 
 

Tuotetilaukset, Viestintätuotteet 

Core valmistelee  

-Roll-up:ja tilaisuuksiin, tarvitaan tietoa siitä missä määrin tarvitaan ja tarvitaanko alueellisia omia?  

-Handout esiteet, tarvitaan tietoon määriä kpl 

 

Reijo Jantunen: Alueella tarvitaan oma roll-up, ei lainattava. Sen kulut noin 1000 euroa. 

Pekka Sojakka: Esitteitä on tilattava jakoon, sisältö mietittävä aluksi 300 ensivuoden tarvetta varten 

ja voidaan tilata lisää, malli nähtävä ensin. Esite on lokakuussa valmis. 

 

-LOGOtilaus T-paidat 

Pekka Sojakka: Saatavissa rajallinen määrä paitoja avain henkilöille yleisötilasuuksiin. Lukumäärä 

on tiedettävä 30.9. Kumppaneilta voi laittaa oman vastauksen Mervi Laaksoselle suoraan. 

-Muut tuotteet kynistä muistitikkuihin tilataan itse omaan käyttöön.  

 

Reijo Jantunen: Pro Puruvedellä on Pro Puruvesipaita pääasiassa, toki hankepaitakin voisi olla jos-

kus tarpeen. 

 

-Logotarrat 

Hankittuihin yli tuhannen euron laitteisiin on laitettava LOGOtarroja. Infotauluista maastossa vastaa 

se, joka niiden hankinnasta on vastuussa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on mainittava infotauluista ja 

logosta. 
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EU LUMO seminaari 

Seminaarikutsu 27.10. ip. on tullut SYKEn seminaariin ”EU-rahoitus luonnonmonimuotoisuuden 

hoidossa”. 

 

Pilvipalvelu 

Ryhmätyötilan saaminen mahdollista saada käyttöön, mutta tarjolla oleva ympäristö on huono, ei 

valmis. Dokumentteja ei voida säilyttää yhdessä paikassa vieläkään. ilmaiseksi ei saada hyvää, pi-

täisi pystyä maksamaan, koska kukaan ei voinut luvata omaa tilaansa. 

 

Luontokartoitukset 

On sovittu joulukuun alkuun kokous valtakunnallisesti YM, SYKE ja ESA ELY arvioivat luotoarvojen 

ja vesistökunnostusten yhteen sovittamisesta. 

 

8. Seuraava kokous  
Torstai 8.12. klo 10 -13 (-14) Savonlinnassa Matti Rautiainen varaa saman tilan. Lync -yhteys jär-

jestyy. 

 

 

Puheenjohtaja  Vesa Rautio 

 

 

 

Sihteeri   Anni Panula-Ontto-Suuronen 

 

 
Liitteet  Seppo Hellstenin pdf- esitys 

 

 
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 Muhonen  POK ELY 

Paula Mononen  POK ELY 

Tiina Käki  POK ELY 

  Pekka Sojakka   ESA ELY 

  Teemu Tuovinen   ESA ELY 

  Vesa Rautio  ESA ELY 

  Laura Liuski  ESA ELY 

  Juha Maaranen  ESA ELY 

  Anni Panula-Ontto-Suuronen ESA ELY 

Anne Petäjä-Ronkainen ESA ELY 

Antti Haapala  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  

  Pertti Manninen  ESA ELY 

Juho Kotanen  ESA ELY 

 




