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FRESHABIT LIFE IP –  Puruveden aluehankkeen ohjausryhmän kokous  1/2017 

 
Aika: PERJANTAI 20.1.2017 klo 10:00 – (13:00) 

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

LYNC - etäyhteysmahdollisuus (osoite alla) 

 

MUISTIO 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Todettiin osallistujat. Läsnä:  Matti Rautiainen, Marketta Lintinen, Miia Muhonen, Teppo 
Loikkanen, Reijo Jantunen, Pekka Sojakka (siht.), Hannu Ripatti, Teemu Tuovinen (pj.), Seppo 
Ollikainen, Irma Kolari, Antti Leinonen. Uudet ohjausryhmän jäsenet MTK:sta (Hannu Ripatti 
vars. ja Timo Leskinen vara) sekä Puruveden Kalastusalueelta (pyydetään nimeämään 
edustajat). 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Antti Leinonen täsmensi uuden yhteisen työtilan 

olevan tulossa korvaamaan nykyisen kankean Jotta-cloud pilvilpalvelun.  

Huomautuksena toivottiin muistioiden pikaisempaa luonnosversion valmistumista 

kommenttikierroksille (tavoite kaksi viikkoa). Kommentti- ja korjauskierroksen jälkeen muistio 

hyväksytään ja allekirjoitetaan sekä arkistoidaan (ELYssa USPA sekä ProPuruveden 

FRERSHABIT kotisivut). 

 

3. Taloustilanne kumppaneittain ja helmikuun talousraportointi 

 

 

Kaupungit: toimivat hankkeessa osarahoittajina ja vuosittaiset rahoitusosuudet vuodelle 2016 

on maksettu (Savonlinna ESA-ELY:lle 11 000 € ja Metsäkeskukselle 14 000 €, Kitee POK-

ELY:lle 7 333 € ja Metsäkeskukselle 9 333 €). Savonlinnan rahoitusosuus elinkeinotoiminnan 

rahoista eikä Kerimäen aluejohtokunnan rahoista. 

 

ESA-ELY: Kustannuksia kaupunkien rahoitusosuudelle ei ole tullut, rahat on otettu ELY:n tilille 

ennakkomaksuna. ESA-ELY:n 590 000 € kokonaisbudjetista on käytetty n. 10 %, josta 

suurimpana ulkoiset palvelut n. 24 000 € (vesienhoidon toimenpiteet ja analytiikka). Suurin 

poikkeama rahoituksen kohdentamisessa tulee olemaan ensimmäiselle kaudelle Jouhenjoen-

Kirkkorannan kosteikon viivästyminen. Muutkin kulut kuin FRESHABIT-kulut, jotka kohdentuvat 

Puruvedelle kirjataan)14 950 € 
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POK-ELY: Kunnostustoimenpiteisiin liittyviä kuluja ei ole vielä tullut. Järjestelykuluja on 

kertynyt n. 1 500 €. 

 

SMK: Kokonaisbudjetti 600 000 €, josta puolet totetusrahaa. Henkilöstökuluja on kertynyt n. 

50 000 €. Toteutustyöt eivät ole vielä käynnissä, joten ei kustannuksiakaan. Budjetti pysyy ja 

ennakkotiedot kustannustekijöistä ja hintatasosta ovat ennakoidun mukaisia. Kemera-

rahoitusta ei vielä käytetty. 

 

ProPuruvesi: kokonaisbudjetti 125 000 €. Ennakkomaksuna saatu n. 14 960 €. Rahankäyttö 

vuonna 2016 oli 11 100 € mikä vastaa likimain suunniteltua. Vuodelle 2017 rahankäyttö on 

arviolta noin 25 000 €. Ennakosta jäljellä n. 8 200 € mikä ei riitä vuoden 2017 maksuihin. 

Varauduttu käyttämään seuraavaa rahoituskauden EU-rahaa, sillä omarahoitusosuus ei jousta 

kovin pitkälle – väliaikaisesti voidaan maksaa omaosuudesta. Tieto rahoituksen seuraavasta 

osasta pitää saada mahdollisimman nopeasti. Kustannuksista suurimmat olivat 

ympäristökasvatus sekä selvitys 1950-luvulta alkaen, jonka ensimmäinen erä maksoi 5 000 € 

ja loput 10 000 € vuodelle 2017.   

 

Metsähallitus Savonlinna: budjetin mukaan on toimittu, kulut kohdistuvat etupäässä 

kävijätutkimukseen (3 httk palkkakustannus). Kokonaiskustannukset jäävät selvästi alle 20 000 

€. 

 

LUKE: Henkilöstökuluissa on tapahtunut hieman ylitystä (n. 20 000 €). Samoin kalusto- ja 

välinekustannukset. Painopistettä siirretään loppukaudelta kompensointiin. Muilta osin kulut 

vastaavat suunniteltua. 

 

SYKE ja Metsähallitus: Budjettiyhteenveto on valmisteilla. 

 

Todettiin, että on hankala erottaa 40/60 % maksuosuus kaikissa laskuissa ja toimenpiteissä. 

Tärkeintä on, että jakosuhde näkyy vuositason kuluyhteenvedossa. EU-ennakkomaksun käyttö 

kirjataan taloustaulukkoon. Taloustaulukkoon merkitään kustannukset toimenpiteittäin. 

 

Kululuokka luokasta toiseen saa poiketa 20 % suunnitellusta ilman komission erillistä 

käsittelyä. Suurista kululuokkapoikkeamista tai toimenpidepoikkeamista pyydetään hyväksyntä 

MH:lta (suositus yli 1000 € poikkeama). Kululuokan sisällä voi tapahtua suurempiakin 

muutoksia toimenpiteiden välillä. Oleellista on, että actionit toteutuu, jolloin kustannukset (esim. 

henkilökustannukset) voivat vaihdella toteutuksen osalta melkoisestikin. Pauliina Louhelta saa 

tarkemman tiedon. Väärät ja kirjattavaksi tulevat actionit korjataan perustellusti vasta hankkeen 

loppuraportissa.  

 

Kukin hankekumppani valmistelee talousraportoinnin MH:n ohjeiden mukaisesti ja toimittaa 

vaaditut dokumentit MH:lle. Talousraportti toimitetaan vuosittain 15.2 mennessä. Samaan 

aikaan toimitetaan myös tarvittavat tositteet ja asiakirjat, joista on yksityiskohtaisempi lista 

(paperikopiot, muistitikku). Myös selostus kumppanin taloushallintajärjestelmästä on 

toimitettava. Paperiversiot koettiin työläiksi ja kustannuksia aiheuttaviksi. Antti Leinonen pyytää 
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lisätäsmennystä mitä asiakirjoja todella tarvitaan paperiversiona. Arkistoinnista huolehdittava 

vielä vuosia hankkeen päättymisen jälkeen. 

 

 

4. Tulevat toimenpiteet ja tapahtumat kumppaneittain 

 

ESA-ELY: Jouhenjoen-Kirkkorannan kosteikkoalueen (pohjapato, kosteikko, kampaniitto) 

kilpailutus käynnistyy keväällä. AVI myöntänyt uuden luvan joulukuussa. Kilpailutus voidaan 

tehdä kaksivaiheisena 1) Kosteikkoalue yksin (arvio n. 140 000 €), alv 0%). 2) Kosteikko 

yhdessä ruoppauksen kanssa, jolloin ruoppausosuuden rahoittaja olisi Savonlinna (yhteensä n. 

300 000 €, alv 0%). Synergiana mm. maamassojen käyttö. 

 

 Huomioitava, että hankebudjetti sisältää alv-osuuden. Hankebudjetit, tiliöinnit, asiakirjat ja 

tositeet eriteltävä tarkasti. Arkeologiset arviot tehtävä ennen hankkeen urakointia 

(museovirasto, Savonlinna Martti Koponen). Huomioitava luvituksen mukaiset luontoarvot mm. 

direktiivilajit, jotka säätelevät rakentamista sekä ovat mukana jälkiseurannassa. Huomioitava 

myös öljyonnettomuudesta aiheutuvat lisäkustannukset mm. maamassojen siirrossa sekä 

rakentamisajankohdan vedenkorkeus.  

 

Matinniemen niitot jatkuvat vuonna 2017 (koko toimenpiteen arvo 27 000 €/kolme v.) 

laajennetulla alueella. Hoitokalastus jatkuu syysnuottauksella loka-marraskuussa. Keväisen 

rysäpyynnin kilpailutus alkukeväällä. Niitot ja hoitokalastus kokonaisuutena on 

kustannuksiltaan 57 500 €) mikä säätelee toteutusta. Tilaseurannan suunnittelu käynnistettävä 

kumppanien kanssa pian (ns. seurantataulukko). Kaukokartoituksen ja mallinnuksen 

tiedonhankinnan tarve arvioitava. 

 

SMK: Seppo Ollikainen toimittaa tiedot jälkeenpäin (siirtyi toiseen tilaisuuteen) 

 

POK-ELY: Kaksi toimenpiteiden suunnittelun kilpailutusta, jotka päättyneet 1) Haukolanlahden 

pengerrysalueen yleissuunnitelman päivitys, jossa vaihtoehtoisena ratkaisuna fosforin 

saostamisratkaisu 2) Puruveden kolmen osavaluma-alueen kunnostusten suunniteluohjelma 

(alueet 4 ja 5 – Kuolemanlamminjoen alue, Haukolanlahdenalue sekä Myllypuro-Särkänjoki). 

Mörköjoen alue ei vielä mukana. Lisäksi Hamalonsuon yläpuolisten rakenteiden suunnittelun 

tarkennusta maanomistajien kanssa. Toteutus olisi mahdollista käynnistää vuonna 2017 

kilpailutuksen jälkeen. Yleisötilaisuus Ristilahden alueella (mukaan myös 4.alueen 

maanomistajia. Seurannan järjestäminen näille alueille (hankerahalla ja vesienhoitorahoista) 
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ProPuruvesi: Taustaselvitys 1950-luvulta lähtien viidellä kohdealueella. Kilpailutettu (Pöyry 

Finland Oy voitti). Kuvamateriaalin hankinta alueilta käynnistyy ja kestää alkukesään saakka. 

Gis pohjainen työ. 15 henkilöä haastatellaan alkukesästä. Marraskuussa työ valmis. 

Kumppaneilta toivotaan kuvamateriaalia (mm. ilmakuvia yleiskaava ja Natura-ajoilta sekä 

vanhempia). Kotiseutusäätiö yksi vaihtoehto – Maire Hämäläinen sekä Kerimäki seura). Pöyry 

Oy hoitaa osan kuvista mm. maakunta-arkisto. 

 

23-24.2 DoC Art Ahdinvaltakunta kuvaukset (jäänveisto ja talvinuottausteemat). 

Puruvesiseminaari Ruokkeen lomakylässä, jossa esitetään ensimmäisiä tuloksia hankkeesta 

29.7. Sadevesinäytteiden kerääminen ja toimittaminen osana pohjavesiselvitystä. Jäsenkysely 

tuotti n. 200 kpl vastauksia Eija Poudan Puruveden virkistyskäytön ja vedenlaadun 

kyselytutkimukseen. 5-7 yleisötapahtumaa, koulutapahtumat. 

 

MHLP: Kävijätutkimus valtaosin tehty 2016 kesältä ja osin jatkuu talvikäytön osalta. 

Postilaatikoita kyselyihin on jätetty mm. Punkaharjulle. Haastatteluita tekemään muutama 

koululainen. Rakenteista kaksi polkua n.7 km opasteineen mm. Hytermään. 

Ympäristökasvatusosio valmisteilla (materiaalipaketti valmisteilla mm. vedenlaadusta).  

 

LUKE: Vesiluonnonmallinnus ja kartoitus A6 jatkuu (harjuspoikasnuottaus 2016 tuotti paljon 

poikasia, mutta ei harjuksia). Painopiste ehkä enemmän habitaattikartoituksen puolelle 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa.  Kalastuspaineen vaikutus kalakantoihin D7 jatkuu viime 

vuoden kahdesta kohteesta kahteen uuteen kohteesen 2017 (Kirkkoranta ja Hummonlahti 

tehty). Savonlahdella Savo Karjalan amk tehnyt selvityksen ja tekee helmikuussa 

sedimenttiselvityksen. Hautalahdella, Puntusella ja Majalahdella ei ole tehty vielä 

koekalastuksia (alue 3) eikä Naaranlahdessa (alue 5). Kuonanjärvi tulisi Luken toteuttamana 

koekalastukseen myös VPD-kohteena. Talkoolaisia ja aputyövoimaa kaivataan.  

 

SYKE/Luke mallinnus: Työstettävänä A1 mallinnuspaketti mm. LLR malli kuormituksen 

vaikutuksesta vedenlaadun kehitykseen. Kohdealueena Ristilahden ja Kuonajärven valuma-

alueen metsänkäsittely. Skenaariot eri kuormitustasoilla arvioitavaksi vedenlaadun 

kehitykseen. Luke/SYKEyhteistyönä Vemalan kehitystyö metsätalouden kuormituksen osalta. 

Tarvitaan hyvät lähtöaineistot.  Lisäksi Russle2015 mallin kehitystyö metsätalouden 

kiintoaineen kuormituksen osalta metsän uudistamisalueilta ensi sijaisesti (aluksi Ristilahden 

puolelta vähitellen laajentaen). Pääpaino mallinuksessa kuormitusvaikutusten arviointi 

vesistöön toimenpidealueittain. Metsänkäsittelysuositukset lopputuotteena. Myös 

maastovaurioiden vaikutuksia on mahdollista tarkastella mm. kiintoaineen osalta. Materiaalit 

valtaosin ArcGis alustalla. Integroitavana hankkeena tulossa ’kuormitus kuriin’ hanke Etelä-

Savossa.  

 

Habitaattikartoitus ja mallinnus jatkuu MH:n ja muiden kumppaneiden osalta.                                                   

 

5. Muut asiat 

 

FRESHABIT esiteitä jaetiin kumppaneille, ProPuruvedelle luovutettiin esiteständi (voi lainata), 

oheismateriaalia jaossa.  
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Freshabitin kotisivuille toivotaan materiaalia kumppaneilta soveltuvin osin (suunnitelmat, 

raportit jne, kuvia alussa, rakennusvaiheessa ja valmistuttua) 
 

 

6. Seuraava kokous  

 

Alustavasti sovittiin viikolle 16 (mahd 21.4 aamupäivä). 
Jakelu  Reijo Jantunen  Pro Puruvesi 

  Paavo Jantunen  Pro Puruvesi 

  Marketta Lintinen  Kiteen kaupunki 

  Seppo Ollikainen  SMK  

  Matti Rautiainen  Savonlinnan kaupunki 

Marjukka Kilpeläinen ESA ELY 

Miia Savolainen  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 

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 

  Hannu Ripatti  MTK 

   

   

   

Tiedoksi  Pekka Häkkinen  ESA ELY  

  Pertti Manninen  ESA ELY 

Juho Kotanen  ESA ELY 

 


