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KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA SEN MUUTOSTA KOSKEVA
ASEMAKAAVALUONNOS
Pro Puruvesi ry:n hallitus on perehtynyt asemakaavaan ja muutosluonnokseen ja edustajat ovat
keskustelleet kaavasta kaavoittaja Timo Leskisen kanssa Kerimäen kunnanvirastossa 27.3.2012. Pro
Puruvesi ry on jättänyt jo 28.1.2012 mielipiteensä kaavasta.
Pyydettynä lausuntona ilmoitamme seuraavaa:
Jouhenlahti liittyy osana laajaan Lautalahti – Jouhenlahti - Matinniemi ongelmaaluekokonaisuuteen. Lautalahden tasalta Mölsänselällä alkaa Natura 2000 alue. Suurin osa
Puruvettä on valittu Naturaan edustamaan poikkeuksellisen karua sekä puhdas- ja kirkasvetistä
suurta vesistöä. Edellä mainitulla ongelma-alueella Natura - alueen välittömässä läheisyydessä on jo
ollut vaikutuksia Natura-alueelle.
Pro Puruvesi ry on lähiviikkoina jättämässä leader-hanketukihakemuksen. Hanke esitetään
alkavaksi 1.5.2012 ja päättymään 31.12.2013. Siinä ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankitaan
suunnitelmat tarvittavista toimista ja rakenteista kolmelle laajalle Puruveden ongelma-alueelle.
Suunnitelmat laaditaan sekä valuma-alueille että vesialueille. Yksi kolmesta suunnittelun
kohdealueesta on Lautalahti – Jouhenlahti – Matinniemi alue.
Pro Puruvesi ry:n mielestä kaavapäätöksiä koskien Jouhenlahden vesialuetta ja valuma-aluetta ei
saa tehdä erillisenä, koska alue littyy laajempaan kokonaisuuteen ja vaikutukset ulottuvat paljon
Jouhenlahtea kauemmaksi.
Pro Puruvesi ry esittää, että Jouhenlahden vesialue rajataan Kirkkorannan asemakaavan
jatkovalmistelussa kaava-alueen ulkopuolelle. Jouhenlahden vesialueen ja valuma-alueen
ratkaisut jätetään tehtäväksi osana laajempaa aluekokonaisuutta.
Tätä lausuntoa täydentää Pro Puruvesi ry:n 28.1.2012 jättämä mielipide. Pro Puruvesi ry on otettu
viralliseksi osapuoleksi kaava-asian käsittelyssä. Tuomme jatkossakin auliisti näkemyksiämme ja
osaamistamme kaavahankkeen monipuoliseen vaikutusten arviointiin ja hyvien ratkaisujen
löytämiseen myös Puruveden puhtauden kannalta.
Liite 1: Pro Puruvesi ry:n mielipide 28.1.2012
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KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Puruvettä on pidetty Suomen puhdas- ja kirkasvetisimpänä suurena vesistönä. Noin
kolmeneljäsosaa Puruvedestä kuuluu omien erityispiirteittensä perusteella Natura 2000 alueeseen.
Viime vuosikymmenten aikana suuria lahtialueita on rehevöitynyt pahoin. Myös muualla on selvästi
nähtävissä rehevöitymisen merkkejä. Tilanne näyttää heikkenevän koko ajan.
Erityisen huono tilanne on kuudella suurella eri puolilla Puruvettä sijaitsevalla ongelma-alueella.
Niistä yksi on Lautalahti-Jouhenlahti-Matinniemi alue. Siten Kirkkorannan asemakaava vaikuttaa
erityisen huonossa kunnossa olevaan Puruveden osaan. Jouhenlahti on ollut vielä 1950-luvulla
hiekkarantojen ympäröimä kristallikirkkaine vesineen sekä niukkoine kasvillisuuksineen ja sen
mukaisine eläimistöineen..
Pro Puruvesi ry:n hallitus tuo mielipiteensä seuraaviin asioihin
1. Luontoselvitys
Suunnitelmassa on käsitelty varsin perusteellisesti nykyistä Jouhenlahden ja sen rantojen
kasvillisuutta ja eläimistöä. Ne ovat lähes täysin Jouhenlahden alkuperäiseen luontoon
kuulumattomia ja Jouhenlahden rehevöitymisen seurausta. Suunnitelmasta puuttuu kokonaan
selvitys millainen Jouhenlahden alkuperäinen kasvillisuus ja eläimistö on ollut ja mitä sille on
tapahtunut ja miksi.
2. Kaavan vaikutus Jouhenlahden ongelmia korjaaville toimille
Jouhenlahden tilanteen heikkenemisen pysäyttäminen 1.vaiheessa ja tilanteen parantaminen
2.vaiheessa edellyttä mittavia toimenpiteitä sekä valuma-alueella että itse Jouhenlahdessa. Nyt
tehtävissä kaavapäätöksissä tulee ottaa huomioon, ettei tämä työ vaikeudu tai pahimmassa
tapauksessa tärkeiltä osin esty. Parhaimmillaan Jouhenlahden kunnostustöitä voitaneen sisällyttää
alueen tulevaan kehittämissuunnitelmaan.
Pro Puruvesi ry suunnittelee leader-hanketta, joka alkaisi 1.6.2012. Tasokkailla asiantuntijoilla
laaditutetaan muutamalle Puruveden pahimmalle ongelma-alueelle yksityiskohtaiset
toimenpidesuunnitelmat tilanteen parantamiseksi. Yhdeksi kohteeksi on alustavasti kaavailtu
Lautalahti-Jouhenlahti-Matinniemi aluetta valuma-alueineen. Suunnitelmasta aikanaan selviää mitä
toimenpiteitä Jouhenlahdella ja sen valuma-alueella tarvitaan. Pidämme tärkeänä, ettei tehdä
sellaisia päätöksiä, jotka vaikeuttavat tai pahimmillaan estävät suunnitelmissa esitettävät korjaavat
toimenpiteet.

3. Kaavan aiheuttama mahdollinen lisärasitus Jouhenlahdelle
Jouhenlahden rannalle ja sen tuntumaan on suunniteltu uusia toimintoja ja nykyisten muuttamista.
Suunnittelussa tulisi arvioida tarkoin mitä vaikutuksia rakentamisella ja toiminnan muutoksilla on
Jouhenlahteen ja ottaa se ratkaisuissa tärkeänä tekijänä huomioon.Tulisi myös tarkastella mitä
nykyisiä asutuksesta ja Jouhenlahden ranta-alueen käytön kielteisistä vaikutuksista voidaan siinä
yhteydessä vähentää.
4. Sinilevävaara
Vuoden 2011 syksyllä Puruvedellä Ristlahden-Putkiniemen suunnalla oli massiivinen (noin 10
km2) ja pitkäkestoinen sinileväesiintymä. Vastaavaa ei ole koskaan aiemmin Puruvedellä ollut.
Perussyyksi on arvioitu viime vuosikymmenten aikana pohjaan kertynyt pohjaliete ravinteineen.
Ravinteet purkautuivat joittenkin tekijöitten seurauksena. Syitä tutkitaan edelleen. Alueen järvivettä
ei voinut käyttää kuukausiin ja näky oli hätkähdyttävä.
Jouhenlahteen on entisen hiekkapohjan päälle kertynyt samoin hyvin paksu pohjalietekerros
ravinteineen. Olosuhteet Jouhenlahdella ovat siltä osin samantyyppiset kuin viimesyksyisellä
sinileväalueella. Mikäli Jouhenlahdelle tulee sinileväesiintymiä, se vaikuttaa hyvin negatiivisesti
alueen suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Parhaat mahdolliset toimenpiteet tällaisen tilanteen
syntymisen estämiseksi olisi tehtävä.
5. Pro Puruvesi ry:n osallistuminen
Pro Puruvesi ry tekee työtä Puruveden puhtaan tulevaisuuden puolesta – myös Jouhenlahden.
Yhdistyksessä on jo noin 700 jäsentä. Edustamme Puruvesi-asioissa jäsenmäärältään merkittävintä
yhdistystä. Meitä ei ole toistaiseksi kuultu millään tavoin kaavan valmisteluvaiheessa. Tulemme
hyvin mielellämme selvittämään yhdistyksellä olevaa tietoutta Puruvedestä ja Jouhenlahdesta ja
muullakin tavoin osallistumaan kaavahankkeeseen sen edistyessä.
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