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Vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttaminen Etelä-Savossa 2010–2015 

 

 

Savonlinnan seudun vedet - toimintaryhmän 3. kokous 

 

 

Aika: perjantai 9.12.2011 klo 10.00–12.00 

 

Paikka: Savonlinna, Savonlinnan kaupungintalon Tiiliputka, C-rappu 2. krs. 

 

Läsnä: Huttunen Risto Punkaharjun kunta 

Hyvärinen Asmo Metsäkeskus Savonlinna 

Kokkonen Mikko ProAgria Etelä-Savo/ Mikkelin kalatalouskeskus 

Luostarinen Timo Suur-Savon luonnonsuojelupiiri 

 Jantunen Reijo Pro Puruvesi Ry 

Petäjä-Ronkainen Anne Etelä-Savon ELY-keskus 

Pulkkinen Paula Kerimäen kunta 

Rautiainen Matti Savonlinnan kaupunki, pj. 

Räsänen Pekka Rantajärven mökkiyhdistys, Punkaharju 

Sipinen Jyri  Savonlinnan kaupunki 

Tuovinen Teemu Etelä-Savon ELY-keskus, siht. 

Tynkkynen Ossi Puruveden Harjus Ry 

 

Poissa: Kiema Ilpo  MTK Savonlinnan tuottajayhdistys 

Jaakkonen Janne Metsänhoitoyhdistys, Kerimäki 

Parkkinen Aki  Metsänhoitoyhdistys, Itä-Savo 

Partanen Jukka Sulkavan kunta 

Vilska Pekka  Etelä-Savon maanmittaustoimisto  

Vilén Arto  Metsähallitus 

 

 

1. Puheenjohtaja Matti Rautiainen avasi kokouksen klo 10.00.  

 

2. Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjaan (6.5.2011) ei ollut huomauttamista. 

 

4. Vuoden 2011 toimintasuunnitelman toteutuman läpikäynti 

Käytiin läpi vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja sen toteutumisen tilanne. 

Todettiin, että Kerimäen messuja ei järjestetty 2011, eikä niitä järjestetä myöskään vuonna 

2012. Pro Puruvesi ry järjesti yhdessä Kerimäen ja Punkaharjun kunnan kanssa 29.6.2011 neu-
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vontatilaisuuden sekä Punkaharjulla että Kerimäellä Puruveden rannalla omien rantojen kun-

nostajille. Asiantuntijoina olivat Etelä-Savon ELY-keskuksesta DI Varpu Rajala ja Etelä-Savon 

luonnonsuojelupiiristä toiminnanjohtaja Timo Luostarinen.  

Pro-Puruvesi Ry ei saanut rahoitusta (SYKEn tutkimusapuraha) Puruveden olemassa olevien 

tutkimustietojen kokoamiseen. 

Teemu Tuovinen kävi läpi pintavesiä koskevat vuoden 2011 toimet. 

Puruveden Sorvaslahti: vesialueiden omistajia paljon, mikä on vaikeuttanut toimiin ryhtymis-

tä. Tarvitaan omistajatahon tahto kunnostusten aloittamiseen. 

Kuonajärvi: Järven veden selittämätön kirkastuminen syksyllä 2011 samalla kun vesistössä 

ilmeni kohtalainen sinileväkukinto. Asiaa tulee seurata. 

Savonlinnan/Kerimäen Suurijärvi: Vesialueen omistajat haluavat pitää järven kunnossa. Pe-

rustettu ohjausryhmä (kunnat, omistajat, ELY). Tehty niittotarveselvitys, koekalastus, analysoi-

tu vedenlaatu järvestä sekä siihen laskevista puroista ja tehty kuormitusselvitys. 

Ylä-Enonvesi: Metsäkeskus kartoittanut valuma-alueet (6 kpl). Alueelle on suunniteltu pohja-

patoja virtaamanopeuden pienentämiseksi, minkä toteuttaminen on kohteessa vaikeaa koska 

korkeuseroja ei juuri ole. Jatkossa myös maanmuokkausten suunnittelussa valuma-alueen ala-

vuus tulee huomioida; ei tulisi ojittaa eroosioherkkiä alueita. Enonkosken kunta yrittää aktivoi-

da omistajatahoja sekä asukkaita. Mm. Pahkajärven tila on heikentynyt, johon ei ole nähtävissä 

selkeää yhtä syytä. 

Puruvesi: kuormitusselvitys tehty, 3 näytteenottokierrosta. Internet-sivuilla kohdassa Tausta-

aineistot löytyy tulokset karttakuvina (http://slnsvesienhoito.wordpress.com/tausta-aineistot/). 

Teemu kävi läpi tulokset. Puruvedellä poikkeuksellinen leväkukinto kesällä 2011. Jatkoselvi-

tyksiä tarvitaan. 

Suuri Vehkajärvi: Kalaston tehopyynti toteutettiin keväällä 2011. Paunettipyynti keskeytet-

tiin, kun ilmeni, että saaliista yli puolet oli kuhaa. Suuri-Vehkajärven kunnostustyöryhmä päät-

ti, että tehopyyntiä ei toistaiseksi jatketa. Tilannetta seurataan. 

 

Anne Petäjä-Ronkainen kertasi vuoden 2011 pohjavesiä koskevat toimenpiteet. 

Punkaharjun Punkasalmen pohjavesialue: torjunta-aineselvitykset jatkuneet yksityiskaivo-

jen kartoituksella ja näytteenotolla. Torjunta-ainejäämiä löytyi yhdestä yksityiskaivosta otta-

mon itäpuolella. 2012 selvitykset jatkuvat maaperäkairauksilla sekä havaintoputkien asentami-

sella. Kunta selvittää suodatuslaitteiston rakentamista raakaveden puhdistamiseksi torjunta-

ainejäämistä. 

Savonlinnan Kaamanniemen ja Lähteelän pohjavesialueet: suojelusuunnitelmat valmistu-

neet.  2012 toimintaryhmä seuraa toimenpiteiden toteutumista.  

Sulkavan Rauhaniemen pohjavesialue: (ottamo suljettu kloorifenoleiden vuoksi) pohjavesi-

seurantanäytteet otettu keväällä ja syksyllä: pentakloorifenolin pitoisuudessa on havaittavissa 

laskeva trendi. 

Kerimäen Keplakon ja Rohvostinrinteen pohjavesialueet: suojelusuunnitelma laaditaan 

EU-projektissa vuoden 2012 aikana. Todettiin, että suojelusuunnitelmassa voi edistää alueen 

kiinteistöjen liittymistä jätevesiviemäriin ja sitä voidaan käyttää perusteena alueen kiinteistöjen 

http://slnsvesienhoito.wordpress.com/tausta-aineistot/
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/EtelaSavonELY/Ajankohtaista/Julkaisut/Sivut/Pohjavesialueidensuojelusuunnitelmaluonnoksetjavalmiitsuunnitelmat.aspx
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liittämiseksi yhdyskunnan jätevesiviemäriin (Keplakon alueen jätevedet tulisi johtaa pois poh-

javesialueelta). 

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialue: Kunnat ovat pyytäneet konsul-

teilta tarjouksia alueen maa-ainestenoton yleissuunnitelman laatimisesta. Hanke alkaa 2012. 

Alueelle laaditaan myös suojelusuunnitelma EU-hankkeessa vuoden 2012 aikana rinnan yleis-

suunnittelun kanssa. 

Sora-alueiden suojakerrosselvitys: aloitettu harjoittelijatyönä kesällä 2011. 

Maankäyttöanalyysi pohjavesialueilla: ei ole edennyt, tehdään vuonna 2012.  

 

 

5. Toimintaryhmän ehdotukset vuoden 2012 toimintasuunnitelmaa varten 

Työnyrkki laatii toimintasuunnitelman vuodeksi 2012. Toimintaryhmältä pyydettiin ehdotuksia 

toimintasuunnitelmaan otettaviksi asioiksi. 

Aihealueet: 

Kuonajärven valuma-alueen ongelmat. 

Ylä-Enonveden valuma-alueiden ongelmat: Pursiainen-Hentinen raportti otetaan pohjaksi, 

jonka perusteella mietitään toimenpiteitä. Ylä-Enonveden valuma-alueella kuormitus on vähen-

tynyt, kun Louhen kalkkitehtaan toiminta on hiipunut ja vähenee edelleen, kun Louhen jäteve-

denpuhdistamo korvataan siirtoviemärillä Anttolaan. Seppäjärvi ja Kuhajärvi: Seppäjärven ja 

Kuhajärven valuma-alueella ei ole merkittävää hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta eikä 

asutuksesta. Esiintyneitä sinileväesiintymiä ei voitane osoittaa kuormituksen lisääntymisestä 

johtuviksi. 

Vesistömallijärjestelmää voidaan hyödyntää suunnittelussa. 

Puruvesi: Pro Puruvesi tekee työtä Puruveden ongelmien ratkaisemiseksi. Savonlinnan seudun 

toimintaryhmä ei voi paneutua kovin perusteellisesti pelkästään Puruveden kysymyksiin. Ryh-

mä voi kuitenkin yleisellä tasolla olla mukana. On mietittävä, mitä toimintaryhmän vuoden 

2012 toimintasuunnitelmaan kirjataan Puruveden osalta; kiireellisimmät toimenpiteet on pää-

tettävä, ja otettava mukaan vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan. Reijo antoi Pro Puruvesi ry:n 

toimintasuunnitelman tiedoksi työnyrkille. 

Haapavesi, Varpalan edusta: tulisi suunnitella kunnostustoimia. 

Sorvaslahti: mietittävä keinot omistajatahon aktivoimiseksi. Keskusteltiin vesialueiden omis-

tusmuutosten kustannuksista: yhdistämisistä tulee tuhansien eurojen kuluja, mikä voi vaikuttaa 

halukkuuteen. 

Kuonajärvi: koekalastusten tulokset otettava tarkasteluun. 

Suurijärvi: ohjausryhmä jatkaa ja suunnittelee toimet. 

Mertajärvi: kaupunki jatkaa järven kunnostusta. 

 

Pohjavedet: mahdollinen lämpökuvaus purkautumiskohtien paikantamiseksi. Selvitetään mah-

dollisuudet ja kustannukset. Seurataan suojelusuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamista. 
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VARMA-VESI-hanke: Savonlinnan seudun vedenhankinnan varmistaminen (2011-2013). Ol-

laan kuulolla, mitä hankkeessa saadaan aikaan. 

Keskusteltiin myös peltojen suojavyöhykkeiden toimivuudesta ja niiden toteutumisen valvon-

nasta. Tuen piirissä olevista tiloista tarkastetaan 10-20 %. 

 

 

6. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin keskiviikko 4.5.2012 klo 10.00, paikka Savon-

linna, Savonlinnan kaupungintalon Tiiliputka, C-rappu 2. krs. 

 

 

 

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Matti Rautiainen Sihteeri Teemu Tuovinen 

 

 

 

JAKELU sähköpostitse ryhmän jäsenille 

 Internet-sivut (slnsvesienhoito.wordpress.com) 

 


