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Paikka: ESAELY, nh Vuoksi 

Läsnä:  

Seppo Pöyry  Puulan kalastusalue 

Kalevi Puukko Puulan kalastusalue 

Jouko Häkkinen Puulan kalastusalue 

Vesa Rautio  ESAELY 

Teemu Hentinen ESAELY 

Juho Kotanen ESAELY 

 

 

1. Kokouksen avaus 
 

ESAELYn Juho Kotanen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 

Puulan kalastusalueen puheenjohtaja Seppo Pöyry valittiin puheenjohtajaksi ja ESAELYn Juho 

Kotanen sihteeriksi. 

Muistioon on kirjattu myös kokouksen jälkeen ESAELYssä selvitettyjä asioita. Ne on merkitty 

kursiivilla. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Esityslista hyväksyttiin. 

 



 2/7 

 

 

4. Puulaa koskevat suunnitelmat: vesienhoitosuunnitelma, toimenpideohjelma sekä 
Puulan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

 

Todettiin, että vesienhoidon suunnitelmat on saatavilla internetistä: 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo. Esiteltiin erityisesti Etelä-Savon vesienhoidon 

toimenpideohjelmaa. Todettiin pintavesien tyypittely ja ekologinen luokitus. Laajaan aineistoon 

perustuvaa luokitusta on tehty lähinnä suurimmista järvistä, muutoin on ollut käytössä suppea 

ekologinen luokitus, vedenlaatuluokitus tai vähäisen tiedon osalta asiantuntija-arvio. Puulalla 

ekologinen luokitus on perustunut laajaan (pääallas) tai suppeaan (muut osa-altaat) aineistoon 

sekä Kotalahdella vedenlaatuluokitukseen. 

Kemiallinen tila sisältää Etelä-Savossa lähinnä kalaelohopean, joka on mittausten perusteella 

hyvää huonompi mm. Suonteessa. Pohdittiin mahdollisia syitä tähän. Elohopea tulee vesistöihin 

laskeuman kautta ja erityisesti turveperäisemmiltä valuma-alueilta. Todettiin, että keskinen Puula 

on mittausten perusteella hyvässä kemiallisessa tilassa. Kalastusalueen väki toimitti ahvenia 

analyysejä varten myös Ryökäsvesi-Liekuneelta, mutta kartassa tämä on asiantuntija-arvion 

mukaan hyvä vaikka mitattuakin dataa olisi ollut. Kokouksen jälkeen Antti Haapala selvitti asiaa. 

Hän on pyytänyt näytteenottolaitosta eli Luonnonvarakeskusta (ent. RKTL) purkamaan 

kalaelohopeatieto (kerätty kolmelta eri alueelta) nykyisen pääaltaan lisäksi myös Ryökäsvedelle ja 

Ruovedenselälle eli myös näille tulisi kemialliseksi tilaksi hyvä perustuen suppeaan aineistoon. 

Todettiin, että kemiallisessa luokituksessa käytettävät laatunormit ovat tiukemmat kuin kalojen 

syöntisuositusten raja-arvot ja kaloja kannattaa edelleen syödä vaikka kemiallinen tila olisikin 

ahvenelohopean osalta hyvää huonompi. Hitaasti eliöstöön kertyvää elohopeaa kartoitetaan 

jatkossakin käytettävissä olevien resurssien puitteissa Etelä-Savon järvistä. 

Käytiin läpi riskivesimuodostumia, joita Puulan alueella ovat Kälkäjoki, Kotalahti sekä Emäpaju ja 

Iso Jouhtjärvi. Niissä vesien tila on hyvää huonompi tai vaarassa heikentyä nykyisestä 

erinomaisesta tai hyvästä. 

Käytiin läpi toimenpideohjelmassa esitettyjä vesiensuojelutoimia Puulan alueella. Yhdyskuntien ja 

haja-asutuksen osalta hajajätevesiasetuksen ohella viemäröintihankkeita on alueella kaksi. 

Syväsmäen vesihuoltohanke valmistui 2015. Arviolta noin 10 kiinteistöä liittyi viemäriin. Kirkonkylän 

eteläpuolen suunnitelma liittyy siihen, että jossain vaiheessa tehdään viemäröinti Uutelan suuntaan 

ja vesijohtoverkosto yhdistetään Hintikan vesiosuuskunnan kanssa. Hanke on tällä hetkellä lähinnä 

yleissuunnitelmatasolla. 

Todettiin, että Kangasniemellä on vanha kaatopaikka, joka toimii lumen kaatopaikkana, 

Hepolammen kosteikko on rakennettu osittain puhdistamaan sen valumavesiä. Alueen asukkaiden 

näkemyksen mukaan vanhalta kaatopaikalta tulee edelleen vesistökuormaa järveen. 

Turvetuotannon osalta todettiin, että nykyisin kaikki turvetuotanto on luvanvaraista. Olemassa on 

tuore turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. Turvetuotannon vaihemaakuntakaava Etelä-Savossa 

on valmisteilla maakuntaliiton toimesta. Puulan alueella turvetuotantoa on nykyisin Kälkäjoen 

alueella sekä Korpijärven valuma-alueella sekä Kyyveden kaukovaluma-alueella. 

Metsätalouden vesiensuojelusta todettiin, että Pohjois-Puulalla ja Kälkäjoella on merkitty valuma-

alueita vesiensuojelun painopistealueiksi. Näillä kohteilla tarvittaisiin mm. Metsäkeskuksen 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo
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laatimaa tehostettua vesiensuojelusuunnittelua ja vesiensuojeluratkaisuja. Asiaa käsitellään 

enemmän kohdassa 5.  

Puula on keskeisesti esillä toimenpideohjelmassa vesistökunnostusten osalta. Niitä ovat mm. 

Pohjoisen Puulan poistokalastus, Voikosken kalatie, Vuojakosken luonnonmukainen kalatie ja 

koskikunnostus, Synsiön reitin koskikunnostukset sekä Korpikosken kunnostus. Asiaa käsitellään 

enemmän kohdassa 5. 

Keskusteltiin uuden kalastuslain mukaisista kalojen alamitoista ja mm. verkkojen 

silmäharvuuksista. Todettiin, että kalastusalueella tehdään viralliset päätökset kun alueelta on 

saatu kannanotot asiasta. 

Puulan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa (http://www.puula.fi) on mainittu Puulan osa-

alueille monenlaisia tavoitteita. Niitä lähdetään edistämään ja osaa niistä käsitellään kohdassa 5. 

 

5. Mahdollisten osahankkeiden suunnittelu- ja toteutustilanne 
 

Ruovedenselän poistokalastus 

Vesimuodostuma on ollut hyvässä ekol. tilassa sekä 1. että 2. vesienhoidon suunnittelukaudella. 

Rehevöityminen on keskeisin vesiensuojeluongelma. Vesistöä vaivaa ajoittainen hapenvajaus. 

Typen pitoisuus on jonkin verran koholla. Kasviplanktonin kokonaisbiomassa ja a-klorofylli ovat 

tyydyttävää tasoa. Trendien perusteella vedenlaatu on joiltakin osin lievästi heikkenevä.  

Poistokalastustarpeen arviointiraportin (Pulkkinen 2014) mukaan Ruovedenselkä on mukana 

listassa. Vedenlaadussa fosfori/a-klorofyllisuhde, kalastorakenne ja merkittävyys virkistyskäytön 

näkökulmasta puoltavat poistokalastusta. 

Todettiin, että avustushakemus on tullut ELYyn Salmenkylän osakaskunnalta. 

Hankesuunnitelmassa Ruovedenselällä tehtäisiin poistokalastusta 2016-2018. Vuositavoite on 30-

35 t, yht. tavoite 100 t. Pääosa kalasta pyydettäisiin nuottaamalla syksyllä ammattikalastajan 

toimesta, osa talkootyönä kevätpyynnillä (nuotat, rysät). Kokonaiskustannus on 61 000 €. ELY-

keskuksen rahoitusosuudeksi esitetään 50 % hoitokalastuksen kustannuksista. Osakaskunnan 

osuus vastaisi osakaskunnan talkootyönä nuotalla, pauneteilla ja katiskoilla nostettavaksi laskettua 

kalan määrää samalla kilohinnalla, mitä maksetaan hankkeessa ulkopuoliselle nuottaajalle. 

Todettiin, että muuna osallistuvana tahona olisi joko kunta, kalastusalue, muut osakaskunnat tai 

korvaus saaliskalan myynnistä. Muu taho selvitetään yksilöidymmin ennen hankkeen aloittamista. 

Todettiin, että Kangasniemen kunnalta ei asiasta ole vielä kysytty. Kunta on jo mahd. 

osallistumassa osakaskuntien yhdistämishankkeeseen sekä virtavesien kunnostushankkeeseen, 

mikä nähtiin myös tärkeänä. Osakaskunnan kokouksessa keskustellaan vielä hoitokunnan mahd. 

rahallisesta tai yleisesti muista osallistumiskeinoista. Todettiin yleisesti, että kalaistutuksia tulee 

tarkastella kriittisesti. Rahaa voitaisiin ohjata myös vesistökunnostushankkeisiin, jolloin lopputulos 

voisi olla parempi. Nykyistä suuremmat osakaskunnat saisivat suuremman potin 

kunnostushankkeisiin. 

Hankehakemusta pidettiin huolellisesti tehtynä ja kannatettavana. Hanke tukisi vesienhoidon 

toteuttamista ja olisi osaltaan jatkumoa alueella aiemmin tehdylle vesiensuojelutyölle. ELYn 

mahdollisuudet osallistua hankkeeseen päätetään tammi-helmikuussa kun on paremmin tutustuttu 

http://www.puula.fi/
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muihin hankehakemuksiin ja tiedetään paremmin käytettävissä olevat varat. Todettiin, että 

maakunnassa on olemassa joitakin useampivuotisia poistokalastus- ja muita hankkeita, joihin on 

sitouduttu. 

 

Puulan Kotalahti (Otava) 

Kotalahti oli 1. vesienhoitokaudella hyvässä tilassa ja 2. kaudella tila on laskenut tyydyttäväksi. 

Keskeisenä vesiensuojeluongelmana on pohjan läheisen hapen vähyys kerrostuneisuuskausina. 

Lahden sulkeutuneisuus korostaa ongelmia. Jätevedenpuhdistamon lopetettua toimintansa 1997 

lahden tila on selvästi parantunut. Ajoittain suuret a-klorofyllipitoisuudet (esim. v. 2012) ovat 

heikentäneet luokitusta. Pidemmällä aikavälillä esim. näkösyvyydet ovat kasvaneet Kotalahdella 

mutta vuosien välinen vaihtelu on suurta. 

Syvänteiden happikadot ovat tod.näk. vaikuttaneet lahden tilaan ja aiheuttaa sisäistä kuormitusta. 

Tätä kannattaa kuitenkin vielä tarkastella olemassa olevien vedenlaatutietojen perusteella. 

Merkitystä voi olla myös hajakuormituksella (esim. maatalous, hulevedet jne.). Todettiin, että 

sahalla voi olla merkitystä mm. orgaanisen aineksen kuormituksen osalta. Viimeisimmät 

vesinäytteet on otettu vuonna 2015 (velvoitetarkkailu) ja seuraavat tod.näk. vuonna 2018 (ELYn 

seuranta). Mikkelin vesilaitoksen velvoitetarkkailu on alueella loppumassa.  

Kalakannoista todettiin, että puhdistamon lakattua kalastajat ovat olleet entistä tyytyväisempiä. 

Kotalahden kalakannat ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Poistokalastustarpeen arvioinnin 

(Pulkkinen 2014) mukaan vedenlaatu ja virkistyskäyttöpaine puoltavat poistokalastusta; tarvitaan 

kuitenkin Nordic-koekalastustietoja mahd. poistokalastustarpeen arvioimiseksi. Kotalahden 

koekalastus tullaan tekemään mahd. 2017, jolloin saadaan lisätietoa ekologiseen luokitukseen 

sekä poistokalastustarpeen arviointiin. Todettiin, että Itä-Puulan osakaskunta voisi ehkä toteuttaa 

koekalastuksen standardin mukaisen ohjeistuksen mukaisesti. Tätä kannattaa kysyä paikallisilta. 

Kotalahdelta on tehty kuormitusselvitys, jossa on arvioitu kuormitusta laskennallisesti vuoden 1998 

velvoitetarkkailun vuosiraportissa. Valuma-alueen (1530 ha) fosforikuormitukseksi arvioitiin 290 

kg/v ja typpikuormaksi 4900 kg/v. Merkittäviä fosforikuormittajia olivat haja-asutus ja peltoviljely 

fosforiosuuden ollessa yht. 50 %. Merkittävä typpikuormittaja oli laskeuma, noin viidennes 

kokonaiskuormasta. Luonnonhuuhtouman osuus fosforin osalta oli vajaa kolmannes ja typellä 

vajaat puolet kokonaiskuormituksesta. Vuosina 1994-96 jätevedenpuhdistamon vuosikuormitus oli 

fosforin osalta n. 175 kg (yli kolmannes kok.kuormasta) ja typen osalta n. 6700 kg (yli puolet 

kok.kuormasta). 

Todettiin, että Kotalahden osalta kannattaa vielä yrittää ensi vuonna selvittää olemassa olevan 

aineiston avulla sisäistä kuormitusta mikäli mahdollista. Tämän jälkeen tehdään johtopäätökset ja 

pohditaan mm. kuormitusselvityksen tarvetta. Myös koekalastus kannattaa kytkeä tähän yhteyteen. 

Ensi vuoden lopulla mietitään mahd. avustuksen hakemista.  

 

Puulaan laskevien virtavesien kalataloudellinen kunnostaminen 

Avustushakemus tuli ELYyn Puulan kalastusalueelta. Hakemuksessa todettiin, että haetaan 

ympäristölupa Puulaan laskevien jokien kalataloudelliseen kunnostamiseen. Hanke sisältää 

lupahakemuksen laatimisen ja asiaan liittyvien yhteistyösopimusten laatimisen. Haettava avustus 

on 8000 €, oma rahoitus 2000 € ja kok.rahoitus 10 000 €. Hakija hakee luvan koskialueiden 



 5/7 

 

kunnostamiseen ja hoitaa asiaan liittyvien yhteistyösopimusten laatimiseen liittyviä neuvotteluja. 

Tavoite on, että saadaan suunniteltujen koskialueiden kunnostusluvat vuoden 2016 aikana. 

Varsinaiset kunnostukset käynnistyvät viimeistään vuonna 2017 

Todettiin, että mikäli kunnan rahoitus saadaan kokoon, alkaa tilanne näyttämään hyvältä. Lisäksi 

kannattanee käydä AVIn kanssa ennakkoon neuvottelu, koska hakemuksessa tulee olemaan 

useita osahankkeita. Vuojakosken velvoitteet säilyisivät padon omistajalla. Padon omistaja 

sitoutuisi 5000 euron osuuteen. ELY toimisi rakennuttajana.  

Pohdittiin myös muiden alueen kuntien ja jopa yritysten mahd. osallistumista hankkeeseen, koska 

kyseessä on koko Puulaa hyödyttävä kokonaisuus. Todettiin, että palataan asiaan kun saadaan 

Kangasniemen kunnan näkemys hankkeesta. 

 

Osakaskuntien yhdistäminen 

Hankkeen rahoitusneuvotteluista on sovittu hakijan eli Metsähallituksen kanssa tammikuun lopulle. 

Myös kuntien rahoituspäätöksiä odotellaan, jotta hankehakemus saadaan viimeisteltyä. Puulan 

kalastusalueelle on kaavailtu 5000 € omarahoitusosuutta. Hankehakemus pyritään saamaan 

helmikuun loppuun mennessä maaseuturahastoon. Päätös saadaan ehkä toukokuussa tai 

kesäkuun alussa.   

Todettiin, että osakaskuntien kevätkokouksissa yhdistämishanketta ei kannata kovin laajasti 

käsitellä vaan hankkeen toteutuessa tästä järjestetään omat tilaisuutensa. Todettiin, että Puulan 

alueella aiemmin tehdyt yhdistämiset toivottavasti toimivat hyvinä esimerkkeinä mahd. hankkeen 

toteutuksessa. 

Osakasluetteloita on selvitetty ELYssä, mikä helpottaa työtä hankkeen mahd. toteutusvaiheessa. 

Muutenkin ELYn työmäärä on tähän mennessä ollut suuri hankkeen kokoamisessa. 

 

Metsätalouden vesiensuojeluasiat 

Pohjois-Puulalla ja Kälkäjoella on merkitty valuma-alueita vesiensuojelun painopistealueiksi. Näillä 

kohteilla tarvittaisiin mm. Metsäkeskuksen laatimaa tehostettua vesiensuojelusuunnittelua ja 

vesiensuojeluratkaisuja. Todettiin, että Puruvedellä on tehty vastaavaa suunnittelua ja Life-

hankkeessa alueella lähdetään toteuttamaan suunnitelmassa esitettyjä vesiensuojeluratkaisuja. 

Suunnittelussa otetaan ojien eroosioriskien ja mahd. vesiensuojelurakenteiden lisäksi kantaa myös 

soihin, joita ei kannata jatkossa kunnostusojittaa. Nykyisin varsinainen toimistossa tapahtuva 

suunnittelutyö on melko kustannustehokasta tarkentuneiden ja ajantasaisten aineistojen 

(laserkeilausaineisto, metsävara-aineisto, korkeusdata) ansiosta. 

Myös Kyyveden pohjoisilla valuma-alueilla on juuri valmistunut em. suunnittelu ja asiasta 

järjestetään lähipäivinä palaveri ELYn kanssa. ELY on osittain osallistunut hankkeen 

kustannuksiin. Sovittiin, että Juho K. ottaa palaverissa esille Puulan metsätalouden 

vesiensuojeluasiat ja pyritään tiedustelemaan mahdollisuutta voisiko Puulan keskeiset 

metsätalouden painopistealueet olla jatkossa mukana suunnittelussa. Todettiin, että 

metsätalouden vesiensuojelun painopistealueet ovat vesienhoidon suunnitelmien lisäksi mukana 

myös alueellisen metsäohjelman laatimistyössä. Metsäohjelma ja luonnonhoidon alueellinen 

toteutusohjelma todennäköisesti hyväksytään lähiaikoina. 
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Keskusteltiin myös koulutuksen ja neuvonnan tärkeydestä metsätaloudessa, koska 

todennäköisesti osa vahingollisista toimista tehdään tietämättömyyttä. Puulan alueella voisi olla 

tarvetta järjestää metsätalouden suunnittelijoille ja toimijoille (MHYt, urakoitsijat jne.) kohdennettua 

koulutusta. Todettiin, että koulutus ja neuvonta on myös yksi metsätalouden toimenpide 

vesienhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa ja mainittu myös em. asiakirjoissa. Koulutusta ja 

neuvontaa ilmeisesti yleensä annetaan metsätalouden kohdennetuilla suunnittelualueilla 

alueellisen suunnittelun valmistuttua ja toimenpiteiden toteutusvaiheessa. 

ELY pyrkii järjestämään tilaisuuden vuonna 2016, jossa Metsäkeskus esittelee vesiensuojelun 

suunnittelujärjestelmäänsä ja tuloksia Puulan kalastusalueelle ja samalla pyritään edistämään 

suunnittelun aloittamista Puulan alueella ja pohditaan myös koulutus- ja neuvonta-asioita. 

 

6. Muut asiat 
 

Puulan eteläisillä vesillä Hirvensalmella on tehty päätös seurata Liekuneen ja Ryökäsveden laatua 

omatoimisesti ja -kustanteisesti. Antti Haapala ELYstä on lupautunut opastamaan mm. 

näkösyvyyden mittaamisessa. Todettiin myös ELYn näytteenoton ja laboratoriotoiminnan 

kilpailutusasia. Vuodesta 2016 alkaen Ramboll tulee tekemään seurantaohjelman mukaiset 

näytteenotot. ELY ei ole myymässä kaikkia näytteenottimiaan. Ajatuksena on ollut, että niitä 

voitaisiin jatkossa mahdollisesti lainata. 

Keskusteltiin myös Ryökäsveden ns. Inkisen syvänteestä ja sen vähähappisista olosuhteista. 

Toivottiin, että ELY-keskus voisi arvioida ilmiön syistä, onko tilanne vanha vai uusi ja siitä 

voidaanko asialle tehdä jotain. ELY selvitti jälkeen päin asiaa olemassa olevien tietojen 

perusteella. Vedenlaatua on paikalta seurattu 1970-luvulta lähtien harvoin näytteenotoin ja 

vuodesta 2006 tiheämmin. Pohja on ollut vähähappinen kerrostuneisuuskausina koko 

havaintohistorian aikana. Ilmiö korostuu 2000-luvulla, jolloin näytteenottokin on ollut tiheämpää. 

Syvänne on pienialainen ja sillä ei ole keskeistä merkitystä Ryökäsveden kokonaisuuden kannalta. 

Täyskiertojen yhteydessä jonkin verran fosforirikkaampaa vettä alusvedestä todennäköisesti 

kantautuu päällysveteen. Keinovalikoimassa voi olla syvänteiden hapettaminen, mutta tämä vaatisi 

ulkopuolisen virtalähteen ja toisaalta toimenpide ei olisi kokonaisuuden kannalta kovin eko- ja 

kustannustehokas. 

Todettiin myös Kissakosken alapuolinen Metsälampi, joka on mukana kalastusalueen käyttö- ja 

hoitosuunnitelmassa. Lampi on kasvamassa reunoiltaan umpeen ja päävirtaus kulkee lammen 

keskellä. Oltiin kiinnostuneita umpeen kasvamisen syistä. 

Keskusteltiin Puulan säännöstelyasiasta. SYKEn kanssa on sovittu että laativat v. 2015 loppuun 

mennessä raportin mitä voidaan tehdä nykyisten säännöstelyn lupaehtojen puitteissa ja 

muuttuneissa ilmasto-olosuhteissa. Raportti ei ole vielä lopullinen, mutta johtopäätöksenä 

talvikauden liian korkeisiin vedenkorkeuksiin voidaan yleisesti vaikuttaa lisäämällä juoksutuksia ja 

pitämällä siten järven vedenpinta tietoisesti alempana. Alhaisiin loppukesän vedenkorkeuksiin ei 

voida vaikuttaa yhtä helposti nykyisen luvan puitteissa. Skenaarioiden mukaan myös 

tulevaisuudessa on tiedossa vähäsateisia kesiä. Luvan mukaan voimayhtiön tulee tehdä ns, 

kevätkuoppa mutta jos Puulan tulovirtaama onkin keväällä pieni ja ei tule sulamisvesiä, muodostuu 

helposti ongelmia kesäaikaan. Säännöstelyluvan ehtoja muuttamalla voisi olla tarvetta siihen, että 

keväiset juoksutukset voitaisiin kevätkuopan sijaan tehdä talven lumen vesiarvojen perusteella ja 
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siten nykyistä joustavammin. Raportti valmistuu tammikuussa ja jatkossa pohditaan, että 

yritetäänkö muuttaa luvan rajoja. Hankkeeseen liittyy myös vaikutusten arviointi. Yhtenä mittarina 

on alustavasti ollut vedenkorkeuden pysyvyys keväällä virkistyskalastuksen kannalta hyvällä 

tasolla. Todettiin, että Puulan alueella mittari ei ole kovin relevantti, koska järven rannat ovat 

pääosin jyrkkiä ja kevätkalastus on kaiken kaikkiaan melko vähäistä. Yhtenä suurimmista haitoista 

on koettu ajoittaiset alhaiset vedenkorkeudet kesäisin, jotka vaikuttavat virkistyskäytön alenemana. 

Hirvensalmella Koskisen Oy:n tukkikasteluvesistä on valitettu v. 2015 aikana ELYyn. Asiasta on 

käyty neuvotteluja valvontaviranomaisten ja toiminnanharjoittajan välillä. Tukkikasteluvesien 

määrää ja laatua selvitetään keväällä/kesällä 2016. 

Kokouksessa nostettiin esiin myös Mäkelänsuon entinen turvetuotantoalue, jonka VAPO myi 

maanviljelijälle peltokäyttöön. Maanviljelijän suunnitelmana oli johtaa alueelta valumavedet uudella 

purkuojalla Läsäkosken kautta Puulaan. Asiaa selviteltiin. Edellä mainittu hakemus valumavesien 

uudelleen ohjaamisesta on peruttu. Alue on viljelykäytössä. Vedet on ohjattu vanhaa reittiä pitkin ja 

alavin kohta toimii kosteikkona. 

Keskusteltiin Kälkäjoen raputilanteesta ja velvoiteistutuksista. Todettiin myös Etelä-Savon rapujen 

hoitosuunnitelma sekä sen taustalla oleva kansallinen rapustrategia. Täpläravun kotiutus ohjataan 

hallitusti vesistöihin, joissa se on tuottoisa eikä vaaranna jokirapukantoja. Täplärapu vieraslajina 

(vieraslajistrategia) aiheuttaa tarkennuksia rapustrategiaan ja myös Etelä-Savon 

rapusuunnitelmaan. 

Keskusteltiin Hirvensalmen jätevedenpuhdistamon toiminnasta. Todettiin, että laitoksella on 

aiemmin ollut ajoittain ongelmia saavuttaa lupaehdot fosforin ja BOD:n suhteen. Puhdistamolla on 

pohdittu mm. konsultin kanssa ongelmista ja lähdetty toteuttamaan esitettyjä korjaavia 

toimenpiteitä. Puhdistamolla on tehty tarkastus v. 2015, jossa on sovittu jatkotoimista. 

Puhdistamon puhdistettujen jätevesien purkupaikka on kuitenkin varsin hyvä (edulliset 

laimenemisolot). Lähimmällä velvoitetarkkailupisteellä on havaittu ajoittaista lievää 

jätevesivaikutusta. Todettiin myös, että Kissakosken alapuolella ei ole vedenlaadun 

tarkkailupistettä mutta Vahvajärven alapuolella Puuskankoskella on ns. intensiivipaikka, josta 

vedenlaatua ja biologiaa seurataan ELYn toimesta keskimääräistä useammin. 

Puula-forum järjestetään 7.7.2016 klo 12.00 alkaen. Tilaisuuden jälkeen esitetään Järven tarina –

elokuva. Forumiin on tulossa alustajiksi mm. maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 

sekä SLL:n puheenjohtaja Risto Sulkava. Myös Puulan ympäriajo-tapahtumaa ollaan 

järjestämässä. 

 

7. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous kannattaa pitää viimeistään v. 2016 marraskuun alkupuolella tai puolivälissä 

ajatellen mahd. avustushakemuksia. Vuonna 2016 pyritään pitämään myös metsätalouden 

vesiensuojelupalaveri. 

 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


