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Jouhenjoki-Lautalahti –tukiryhmän palaveri 1/2017 

Aika  24.1.2017 klo 9.00 

Paikka  Hotelli Herttua, Kerimäki 

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

 Teemu Tuovinen, ESaEly  jäsen 
 Juha Maaranen, ESaEly  jäsen 
  
1 
Palaverin avaus Seppo Ollikainen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi palaverin. 
 
2 
Tilannekatsaus   Juha Maaranen kertoi Kirkkorannan kosteikon rakentamisesta ja ruop-

pauksesta. Ympäristöluvat on saatu, kosteikon rakentaminen mahdolli-
sesti talvella 2017-18. Rakentaminen riippuvainen Saimaan vedenpin-
nankorkeudesta sekä talven säätilanteesta. Ruoppaus ja kosteikko to-
teutetaan kahtena eri hankkeena. Kosteikko toteutetaan Life-
rahoituksella ja ruoppaus Savonlinnan kaupungin rahoituksella. Ruop-
pauksen rahoituksesta ei ole vielä päätöstä. Ruoppaus ja kosteikko olisi 
hyvä toteuttaa samanaikaisesti, mutta ruoppauksesta ei ole vielä pää-
töstä tehty. 

Seppo Ollikainen kertoi Lautalahden kosteikon suunnitelmasta. Tarjous-
kilpailu on pidetty ja kilpailun voitti Vesistö- ja Luontokunnostus Janne 
Raassina. 

Seppo Ollikainen kertoi Jouhenjoen aiemmasta FSG:n tekemästä yleis-
suunnitelmasta.  Matti Turtiainen sanoi, ettei kaikki altaiden paikat eivät 
ole suunnitelmassa järkeviä. Keskusteltiin mihin rakenteita voisi ja kan-
nattaisi sijoittaa. Seuraavassa vaiheessa otetaan maanomistajat mu-
kaan suunnitteluun. Seppo Ollikainen kertoi, että joitain suunnitelmassa 
ehdotettuja kosteikoita ja pohjapatoja esitetään jätettäväksi pois. Näistä 
tehdään lyhyt perustelu ProPuruvesi sivuille (rakenteiden yhteyteen). 
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Matti Turtiainen ehdotti, että Jouhenlahden peltojen vesiensuojelun ra-
kenteiden suunnittelun maastotarkastelun yhteyteen otettaisiin toimittaja 
mukaan tekemään juttua maatalouden suojavyöhykkeistä ja viljelytek-
niikasta. 

Keskusteltiin myös Jouhenniemen viime kesän niitoista sekä mahdolli-
sista uusista niitoista. 

3 

Tiedotus Tiedotustapahtumaa suunnitellaan huhti-toukokuulle kirkonkylän ku-
peessa olevalle peltoalueelle. Työryhmän seuraava kokous pidetään 
maastossa, kun urakat ovat alkaneet. Seppo Ollikainen kutsuu koolle. 

4 
Palaverin päättäminen Seppo Ollikainen kiitti osallistujia ja päätti palaverin klo 10.50. 

 

     
Seppo Ollikainen  Riikka Salomaa 
  muistion laatija 
 
 

Jakelu Työryhmän jäsenet 
 




