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Savonlinnan seudun vesienhoidon toimintaryhmän työnyrkin 5. kokous 
 
 

Aika: maanantai 14.11.2011 klo 10.00–12.00 

 

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

 

Läsnä:  Hyvärinen Asmo Metsäkeskus Savonlinna 

Jantunen Reijo Pro Puruvesi Ry 

Kiema Ilpo  MTK Savonlinnan tuottajayhdistys  

Sipinen Jyri  Savonlinnan kaupunki 

Tuovinen Teemu Etelä-Savon ELY-keskus 

Poissa: Petäjä-Ronkainen Anne Etelä-Savon ELY-keskus 

 

 

1. Edellisen kokouksen muistio 

Edellisen kokouksen muistioon ei ollut huomauttamista. 

 

2.  Puruveden kuormitusselvityksen esittely 

Teemu Tuovinen esitteli kuormitusselvityksen. Siinä on teemakartoittain esitetty 
fosforin, typen ja värin (COD:n) kuormitukset Puruveteen laskevissa tärkeimmissä 
uomissa. Pystypalkit kuvaavat uoman veden ainepitoisuuksia ja vesistössä olevat 
keltaiset ympyrät kuvaavat vesistöön tulevaa ainevirtaamaa vuorokaudessa. Lisä-
kartta kertoo, millaiset ovat selvitysuomien valuma-alueiden pinta-alat ja keskivir-
taamat. 

Selvästi erottuva seikka on Kuonajärvestä lähtevän uoman runsas kuormitus. Toi-
saalta valuma-aluekin on kaikkein suurin. Toinen merkittävä seikka on, että Ristlah-
desta ulapalle päin tapahtunut sinileväkukinta ei näy millään tavoin puronäytteissä. 
Johtopäätös tästä on, että leväkukinnan liikkeelle paneva voima on todennäköisesti 
peräisin järven sisäisistä olosuhteista ja siellä vallinneista tilanteista.   

Reijo Jantunen kertoi asiaan liittyen, että Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen luon-
nonhoitohankkeeseen liittyen Pohjois-Karjalan ELY-keskus on ottanut vesinäytteitä 
Kesälahden alueella Puruveteen laskevista joista ja Ristlahden pumppaamon pump-
pausvedestä. 
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3. Pro-Puruvesi Ry:n strategia 

Strategia on tarkemmin nähtävänä yhdistyksen nettisivuilla. Punaisena lankana siinä 

on, että tulee saada Puruveden tiimoilta koolle eri organisaatioiden johtoporras si-

ten, että syntyy yhteinen tahtotila asioiden eteenpäinviemiseksi Puruvesi-

kysymyksissä ja saada taloudelliset resurssit selvittämistyöhön ja toimenpiteisiin. 

Mahdollisina toteutuskanavina yhdistys näkee Lieder- tai Life- tyyppisen projektin 

aikaansaamisen.  

4. Ylä-Enonveden asiat 

Asmo Hyvärinen kertoi, että Metsäkeskus tekee ko. alueella toimiessaan riskikartoi-
tusta, jotta voidaan välttää eroosioherkkien alueiden riskitoimia ja varmistaa esim. 
riittävän leveät suojavyöhykkeet vesimuodostumien kohdalle. 

5. Muut asiat 

Todettiin, että Pohjois-Karjalan metsäkeskuksella on käynnissä Kesälahden alueella 
luonnonhoitohanke. Hanke painottuu Haudanlahden, Ristlahden ja Suurenkylän-
lahden valuma-alueille. Mm. Myllyjokeen, Haukolanjokeen ja Kuolemanlammenjo-
keen on suunniteltu kosteikot ja muita tilannetta korjaavia rakenteita. 

Haukolanlahden pengerrykseen liittyen rantapeltojen (noin 50 ha) valumavedet on 
pumpattu 1980-luvun alusta alkaen suoraan Ristlahteen. Pohjois-Karjalan ELY-
keskus selvittää suunnittelurahojen saamista uusien ratkaisujen löytämiseksi. 

Jyri Sipinen kertoi, että EU-projekti Varmavesi on lähtenyt liikkeelle. Selvittelyyn tu-
lee alkuvaiheessa pohjavesialueista Lähteelä ja Keplakko. Hankkeeseen sisältyy 
myös muita Savonlinnan seudun pohjavesialueiden tarkasteluja. Niiden käsittelystä 
kerrotaan myöhemmin.  

Esitettiin toive, että Puruveden sinileväselvityksestä saataisiin nettiin tietoa. Samoin 

haluttiin kuormitusselvityksen perusteita ja johtopäätöksiä yleiseen jakeluun blo-

gimme kautta. 

Aikataulu- ja toimenpidesuunnitelmaksi vuodelle 2012 käy nykyisen tyyppinen ex-

cel-taulukko. 

6.  Seuraava kokous 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 17.2.2012 Tiiliputkassa Savonlinnan kaupun-

gintalolla. Alkamisaika on klo 10.00. 

 

Teemu Tuovinen päätti kokouksen klo 12:00. 

 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 Ympäristöinsinööri  Teemu Tuovinen 


