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PRO PURUVESI ry:n LEHDISTÖTIEDOTE 

Puruveden kristallinkirkasta jäätä pääsee ihailemaan ja ihmettelemään niin Tiedekeskus Heurekassa 
Vantaalla kuin Jäälinna Spektaakkelissa Savonlinnassa. Pro Puruvesi ry vastaa jään nostosta sekä 
toimittamisesta perille. Jäälinna ry vastaa jään sahauksesta. Jäät nostetaan Sammalselältä 
Pääkannasta.

Pro Puruvesi ry:llä on jääprojektille kolme päätavoitetta
- teemme Puruveden jäällä Puruveden erityislaatuisuutta laajalti tunnetuksi
- hankimme omalla talkootyöllä varoja Puruvesi-työlle ja
- haluamme tukea tapahtumien järjestäjiä – erityisesti upeaa työtä tekevää Jäälinna ry:tä – 
loistavalla jäällä

Jääprojekti tähtää Puruveden erityislaatuisen loistokkuuden korostamiseen. Tuomme eri tavoin 
esille myös Puruveden ongelmat. Tällaista kristallista jäätä ei valitettavasti enää löydy kaikilta 
lahtialueilta kuten vuosikymmenet sitten. Ilman mittavia toimenpiteitä niin kirkkaan veden kuin 
jään alue supistuu koko ajan. Tämä kehitys on saatava pysähtymään ja erityislaatuisuutensa 
perusteella valtaosin Natura-2000 alueeseen valittu Puruvesi palautetuksi pääosin entiseen 
loistokkuuteensa tuleville sukupolville. Mahdollinen ilmaston lämpeneminen tuo lisää ongelmia.

1. Jään toimitus Heurekaan

Tiedekeskus Heurekassa on 18.2.2012 – 27.1.2013 Klima X – näyttely. Siinä teemana on 
ilmastonmuutos ja elämä lämpenevässä maailmassa. Jäälinna ry rakentaa näyttelyyn Puruveden 
jäästä 2x2x2 jääkuution. Jääkuution annetaan sulaa ja sitten rakennetaan uusi.

Pro Puruvesi nostaa Heurekaan jäätä yhteensä noin 80 000 kg. Jääpalat ovat kooltaan 1x1x0,5 m. 
Ensimmäinen erä ( noin 35 000 kg) nostettiin 9.-10.2. ja toimitettiin Heurekaan 14.2. Toinen erä 
(noin 45 000 kg) nostetaan helmi-/maaliskuun vaihteen aikoihin.

Puruveden jäästä tehdyn jääkuution ja siihen liittyvän julkisuuden uskomme antavan Puruvedelle 
valtakunnallista – jopa kansainvälistäkin – tunnettuvuutta.  

2. Jään toimitus Jäälinna Spektaakkeliin

Jäälinna ry järjestää Jäälinna Spektaakkelin 2012. Se koostuu kahdesta jäänveistotapahtumasta. 
Ensimmäinen on Mäntässä 17.-19.2. ja toinen Savonlinnassa Olavinlinnassa 21.-25.2.
Jäänveistokilpailuun osallistuu tasokkaat joukkueet Kiinasta, USA:sta, Venäjältä, Singaporesta, 
Espanjasta, Mongoliasta ja Suomesta.

Pro Puruvesi toimittaa Savonlinnan tapahtumaan noin 45 000 kg Puruveden jäätä. Osa jääpaloista 
on kokoa 1x1x0,5 m ja osa 1x0,5x0,5 m. Jäät nostetaan 15. - 17.2. ja toimitetaan ainakin pääosin 
Savonlinnaan 17.2. Nämä jääpalat muotoutuvat taitavien jäänveistäjien käsissä ooppera-teemaan 
sopiviksi taideteoksiksi.



3. Valmistelut ja yhteistyökumppanit

Talven tulo oli poikkeuksellisen myöhäinen. Jäännostoalue jäätyi vasta vuodenvaihteessa. 
Muutaman sentin paksuisen teräsjään päälle satoi alkuvaiheessa lähes päivittäin lunta. Osa lumesta 
hyyhmäytyi. Teimme suuren työn pitämällä nostoalueen sellaisissa olosuhteissa lumettomana ja 
mahdollisimman pitkälti hyyhmättömänä. Jään ohuudesta johtuen koneellinen puhdistus ei ollut 
mahdollista. Vietimme useita päiviä lumikolien ja lapioiden kanssa jäännostoalueella. Viime 
viikkojen pakkaset palkitsivat työn. Pääsimme nostamaan puolimetristä jäätä, jossa kohvaa on 
pinnassa vain muutamia senttejä. 

Näin mittava jääprojekti vaatii monipuolisia valmisteluja ja yhteistyötahoja. Valmisteluista on 
vastannut Pro Puruvesi ry:n hallitus. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat olleet Jäälinna ry, Kerimäen 
kunta, Saimaan Rahtikuljetus ja Pentti Malkki.

Jäälinna ry on hoitanut jäitten sahausta ja ollut yhteistyössä monin tavoin. Kerimäen kunta on 
tukenut jäitten lastauksessa rekkaan, aurauksissa ja antamalla talkooväen käyttöön taukotilan. 
Saimaan Rahtikuljetus hoitaa kuljetukset sekä Vantaalle Heurekaan että Jäälinna Spektaakkeliin 
Savonlinnaan. Pentti Malkki traktoreineen on ollut oleellinen logistiikkaketjussa jääpalojen 
saamiseksi vedestä kuormalavoille.

Muita tukijoita ovat olleet mm. Sahakuutio Oy, Tuote Savonlinna Oy ja Carlsson Savonlinna.
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