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Viite Lausuntopyyntönne 17.1.2011 

Lausunto aloitteesta, jossa Ruokosuolta tuleva uoma muutettaisiin kulke-
maan Puruveden Lautalahteen; Kerimäki 

Etelä-Savon ELY-keskus on tutustunut asiaan. Lausunnon antamista 

varten ei ole tehty maastokatselmuksia eikä muita maastotöitä. 

Karttaan merkityn Ruokosuo -sanan alueelta vedet laskevat luontaisesti 

Jouhenjokeen ja siitä edelleen Jouhenlahteen.  

Aloitteen mukaan vedet johdettaisiin Ruokosuolta Jouhenjoki ylittäen 

Haaraojaan ja siitä Lautalahteen. Jollekin kohdalle olisi tarkoitus tehdä 

vesien puhdistamiseksi kosteikko tai selkeytysallas. 

Tekninen toteutettavuus  

Hanke on vaikea. Ruokosuon pinnan korkeus vaihtelee N60+ 77.50-

80.00 välillä. Jouhenjoen pinta on likimäärin Saimaan tasolla, keskivesi 

N60+ 75.80. Lautalahtea päin edetessä maanpinta taas nousee likimää-

rin tasoon N60+ 82.00. Tämän jälkeen maasto laskee kohti Lautalah-

dessa olevaa kosteikkoa. 

Maankaivutyöt olisivat mittavia, osin tarvittaisiin uoman tekemistä pen-

kereeseen ja vaativaa eritasoon rakennettavaa ojien risteysrakennetta 

Jouhenjoen kohdalla. Vapaana vietto-ojana hanke ei ole realistinen. 

Kantatie 71:n rummun tai sillan korkeutta eikä halkaisijaa meillä ole tie-

dossa, mutta mitä todennäköisimmin sen rakennetta pitäisi hankkeen 

yhteydessä muuttaa. 

Jos taas hankeidea koskee myös Jouhenjoen kääntämistä Lautalah-

teen, on kaivutyön määrä huomattava. Ylämäkeen veden johtaminen ei 

ole helppoa. Leikkaukset olisivat pahimmillaan 6-7 m syviä.  

Kummassakaan vaihtoehdossa ei silti olisi paikkaa, jossa riittävän suu-

relle kosteikolle olisi sijoitusmahdollisuutta. 

Koko Jouhenjoen valuma-alue on 17,2 km2. Toimivan kosteikon mini-

miala on 0,5 % valuma-alueesta eli kosteikon koko olisi vähintään 8,5 

ha. Ruokosuon ja matkalla kertyvien vesien käsittely ei sekään olisi on-

gelmatonta.  
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että hankkeella ei saavutettaisi oikeas-

taan minkäänlaista ympäristönsuojelullista tai vesiensuojelulista etua.  

Teknisesti hanke on hyvin vaikea ja taloudellisesti uhraukset olisivat 

kohtuuttomia. Muutostyöt olisivat lisäksi niin suuria ja mittavia, että han-

ke vaatisi aluehallintoviraston luvan. Ja ainakaan tämän idea-asteen to-

teutuksena ei ELY-keskus tulisi hakemusta puoltamaan. 
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