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1. Kokouksen avaus 
 
Juho Kotanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 

 
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 
Rauno Jaatinen valittiin puheenjohtajaksi ja Juho Kotanen sihteeriksi. 

 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Esityslista hyväksyttiin pienin muutoksin. Muutokset koskivat asialistan kohtien 4 ja 5 
esitysjärjestystä. 
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4. Puulan säännöstelyasiat 

Vesa Rautio esitteli asiaa. Puulan kalastusalue lähetti edellisellä viikolla lausunnon, jossa todettiin, 
että Puulan ympäristön ihmisten mielestä veden korkeus vaihtelee liikaa. Säännöstelyyn tulisi 
kalastusalueen mielestä saada muutosta. Todettiin, että ELY-keskus saa vedenkorkeuden osalta 
vuosittain yhteydenottoja. 

Puulan osalta julkaistiin vuonna 1999 ns. Virki-malli, jossa selvitettiin virkistyskäytön kannalta 
soveltuvat vedenkorkeusvaihtelut. Maastossa mitattiin rantojen kaltevuuksia ja mm. arvioitiin haitat 
rantakiinteistöille. Johtopäätös oli tuolloin, että normaali vedenkorkeusvaihteluväleillä haitat ovat 
melko pieniä ja aihetta ei tuolloin ollut isompaan muutokseen lupaehtojen muuttamisen osalta.  

Viimeisin selvitys tehtiin viime talvena SYKEn, ELYn ja Suur-Savon Sähkön kanssa, jossa 
Mäntyharjun reitin vesitaselaskelmat peilattiin ilmastonmuutokseen. Käytiin läpi selvityksen 
keskeisimpiä kohtia. Tulevaisuudessa talvet tulevat muuttumaan skenaarioiden mukaan mm. siten, 
että lumen vesiarvo pienenemään vähintään noin puoleen Puulan alueella toteutuneen pitkän 
aikavälin keskiarvoon nähden. Toisaalta sade tulee talvella enemmän vetenä, joten talvitulvat 
voivat lisääntyä. Tulvien ennaltaehkäisy ja tulvasuojelu on keskeistä myös jatkossa ja myös ELY 
näkee tämän tärkeäksi. Nykyisellä luvalla voidaan vaikuttaa siten että syksyllä voitaisiin ajaa 
isompia vesimääriä joten näihin voidaan nykyisenkin luvan puitteissa puuttua.  

Myös kuivat kesät tulevat skenaarioiden mukaan yleistymään. Suuri ongelma Puulalla on ns. 
kevätkuoppa, joka ei ole enää useinkaan entisenlainen. Puulan pinta tulee lupaehtojen mukaisesti 
ajaa keväällä alas tulvien välttämiseksi. Toisaalta nykyisin sulamiskausi alkaa jo aiemmin ja 
kevättulvaa ei enää tule entisessä mitassaan. Tämä voi heijastua kesäisiin ja syksyisiin alhaisiin 
vedenkorkeuksiin. Niihin ei voida nykyisin juurikaan puuttua nykyisen luvan puitteissa.  

SYKEn kanssa on tarkoitus vielä mallintaa kesävesikorkeuksia ja miten kevättalven juoksutuksia 
voidaan hoitaa. Alustavaa keskustelua on käyty myös lupaviraston kanssa mahd. lupaprosessin 
avaamiselle. Luvan muuttaminen voi olla isotöinen urakka ja sisältää mm. YVA-menettelyn esim. 
jos keskivedenkorkeutta halutaan Puulalla nostaa. Tällöin tulisi tehdä mm. haitta-arviot rantojen 
vettymisestä. Tulee miettiä miten lupamääräysprosessi voitaisiin saada inhimillisellä työmäärällä 
avatuksi. Joustavammat lupaehdot olisivat sikäli hyvät, että kevätkuoppa voitaisiin tehdä aiemmin 
tai se voitaisiin sitoa esim. lumen vesiarvoon. Asiasta ei kuitenkaan ole vielä selkeää näkemystä ja 
asiaa tullaan jatkossa vielä tarkastelemaan mm. SYKEn kanssa.  

Reunaehtoina todettiin, että Mäntyharjun reitin koskissa tulisi mennä vähintään 8-9 kuutiota. 
Voimalaitoksen ajon kannalta miniminä on pidetty n. 10 kuutiota, mutta 8:aa kuutiota on juoksutettu 
viime kesänä juoksutusohjeistusten mukaisesti. Toisaalta todettiin, että lämpiminä kesäpäivinä 
haihdunnan määrä ylittää tulovirtaaman määrän eli vaikka juoksutus olisi hyvin pieni niin 
vedenpinta voi silti laskea. Todettiin myös luonnonolosuhteet ja säiden ennustamisen vaikeus. 
Keväällä ja alkukesällä Puula ajettiin melko alas ja toisaalta syksy oli hyvin vähäsateinen mikä 
pahensi ongelmaa. Voimayhtiö oli aiemmin todennut, että kevätkuoppa ei ole heille välttämätön eli 
ei olisi niinkään väliä milloin energiaa tuotetaan. Tämä ajattelutapa olisi hyvä jatkosuunnittelun 
kannalta. 

Puulan kalastusalueelta todettiin, että säännöstelylupapäätös on yli 50 vuotta vanha. Lupaa 
laatiessa olosuhteet ja vesistöjen käyttö oli erilaista nykypäivään nähden (mm. puun uitto yhtenä 
intressinä). Tällä hetkellä runsas loma-asutus on keskeisimpiä käyttöintressejä. Lupa vaatisi siten 
jonkinlaista päivittämistä. Virkistyskäyttö tulisi turvata ja sillä voidaan katsoa olevan myös 
työllistävä merkitys kun Puulalla on yli 5000 mökkiä. 
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Todettiin lopuksi, että Puulan säännöstely vaikuttaa voimakkaasti alapuoliseen Vahvajärveen. 
Siellä muutokset ovat nopeampia ja vedenkorkeuden vaihteluväli on suurempi. Vedenkorkeuden 
vaihteluista ELY on saanut aiemmin valituksia. 

 

5. Puulaa koskevat suunnitelmat: vesienhoidon toimenpideohjelma sekä Puulan 
kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

 
Juho esitteli Puulaa vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016-2021 sekä käyttö- ja 
hoitosuunnitelmassa. Vesienhoidon suunnitelmat on saatavilla internetistä: 
http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo. Puulaa koskeva keskeisin aineisto löytyy sivuilta: 
https://esvesienhoito.wordpress.com/mikkeli/mikkelin-seutu-pintavesien-hoito/ 
 
Todettiin pintavesien tyypittely ja ekologinen luokitus. Puulalla ekologinen luokitus on perustunut 
laajaan (pääallas) tai suppeaan (muut osa-altaat) aineistoon sekä Kotalahdella 
vedenlaatuluokitukseen. 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. Alueella on tehty 
muutamia viemäröintihankkeita. Maatalouden osalta lähinnä yläpuolisella Kyyvedellä on laajempaa 
merkitystä vesien tilaan. Metsätalouden vesiensuojelusta todettiin, että Pohjois-Puulalla ja 
Kälkäjoella on merkitty valuma-alueita vesiensuojelun painopistealueiksi.  
 
Puula on keskeisesti esillä toimenpideohjelmassa vesistökunnostusten osalta. Niitä ovat mm. 
Pohjoisen Puulan poistokalastus, Voikosken kalatie, Vuojakosken luonnonmukainen kalatie ja 
koskikunnostus Puulaan laskevissa virtavesissä. Näihin palataan kohdassa 6.  
 
Puulan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa (http://www.puula.fi) on mainittu Puulan osa-
alueille monenlaisia tavoitteita, jotka ovat pitkälti myös vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisia. 
 
 

 
6. Osahankkeiden suunnittelu- ja toteutustilanne 

 

Käynnistyneet tai käynnistyvät hankkeet, selvitykset ym. 

 Pohjoisen Puulan hoitokalastus 

Jouko Häkkinen esitteli asiaa. Pohjoinen Puula –hankkeessa aiemmin on rakennettu mm. 
kosteikko ja tehtiin hoitokalastusta. Hoitokalastuksen jatkamisella pyritään pitämään vesialueen 
hyvää tilaa yllä.  Vuosi sitten hankkeeseen haettiin avustusta ja myönteinen avustuspäätös saatiin 
heinäkuulla. Tuolloin kuitenkin ammattikalastajien kalenterit olivat jo täynnä ja poistopyynti saatiin 
sovittua vasta marraskuulle. Ajankohta sinänsä olisi ollut hyvä saaliin jatkojalostamisen 
(ruokasäilykkeeksi) kannalta viileiden vesien vuoksi mutta jäiden tulo esti pyynnin. Päätös on 
kuitenkin voimassa v. 2017 lokakuun loppuun.  

Todettiin, että hankkeessa on pyritty etsimään uutta rahoitusmallia omarahoitusosuudelle (50 %). 
Salmenkylän osakaskunnan lisäksi on Kangasniemen kirkonkylän taloyhtiöiden rahoitustavoite 5 € 
/ asunto. Osa on lähtenyt mukaan mutta työtä jatketaan vielä mm. omakotiasujien osalta saamalla 
heidät mukaan omaehtoiseen kevätkauden katiskapyyntiin. Tarkoitus on ensi keväänä pitää 
katiskantekokurssi, jolla tuetaan omaehtoista toimintaa. Todettiin, että hoitotyöhön tulisi saada 
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kaikki vesistöjen tilasta hyötyvät asukkaat mukaan. Joka tapauksessa ensi syksynä kalastetaan 
Pohjoisella Puulalla ammattikalastajien toimesta. Tarkoituksena on kolmivuotinen hanke. 

 

 Puulaan laskevien virtavesien kalataloudellinen kunnostaminen 

Puulan kalastusalue on hankkeessa ollut luvanhakijana. Todettiin, että hanke lähtee etenemään 
nopeammin kun Teemu Hentinen on jatkossa jälleen enemmän mukana 
virtavesikunnostushankkeissa. ELYssä on valmisteltu yhteistyösopimusta hankkeesta ja 
allekirjoitus olisi 16.12.2016. ELY on hankkeessa rakennuttajana. Lupahakemuspaperit olisi 
tärkeää saada pian AVIin, jotta lupa saataisiin arviolta ensi kesänä. Puulan kalastusalueen 
omarahoitus sisältää myös osakaskuntien osuuden. Osakaskuntia ei oteta suoraan mukaan 
yhteistyösopimukseen. 

Hankekokonaisuus pitää sisällään useamman virtaveden. Tavoitteena on, että kohteiden 
kunnostus on tehty 2018 loppuun mennessä. Vuojakosken kalatiehanke aloitettaisiin kuin virtaamat 
ovat alkusyksyllä pieniä. 

 

 Osakaskuntien yhdistäminen 

Teemu Hentinen esitteli asiaa. Pohjatyötä on tehty kesällä ja syksyllä. Lopullinen rahoituspäätös 
saatiin kolme viikkoa sitten. Hankkeen budjetti on 432 000 euroa. Todettiin, että hanke voidaan 
tehdä kokonaan julkisella rahoituksella (kunta, maaseuturahasto, valtio). Puulan kalastusalueelta 
hankkeeseen varattu rahoitus voitaisiin ohjata esim. toimenpiteiden edistämiseen. 

Hankkeeseen on haussa kaksi työntekijää Metsähallituksessa. Haku päättyy 16.12. Henkilöt 
sijoitetaan Metsähallituksen Mikkelin toimipaikkaan. Keskeistä rekrytoinnissa on saada työpari, 
joka saa yhdistymisiä aikaan. Hankkeeseen liittyy myös 2019 alusta voimaan tulevat 
kalatalousalueet ja hanke kestää tuohon saakka. Teemu perehdyttää hankehenkilöt keväällä. 

Osakaskuntahankkeessa on tarkoitus tehdä (=rahoittaa) kaikille kalatalousalueille nettisivut ja 
suuremmille osakaskunnille. Kalatalousalueiden sivujen kautta löytyisi osakaskuntien sivut. Lisäksi 
tavoitteena on "Etelä-Savon kalastuslupien myynti/markkinointisivusto" jonka voisi linkittää 
valtakunnallisen kalastusportaalin alle. 
 
Tällä hetkellä luvanmyyntipaikat on vaikea löytää netistä. Todettiin myös, että kalastussivuille olisi 
hyvä linkittää esim. järvikohtaiset vedenlaatusivut (esim. Järviwiki). Kalapuolella on selvä puute 
että, kansalaiset eivät löydä tietoa luvista. Todettiin mallina Oma riista-sivu tai paikallisemmin 
Haukiveden kalastusalueen sivut. Tähdennettiin kuitenkin, että nettisivujen laatimisen lisäksi 
ylläpito vie resursseja.  

 

 Puulan Kotalahti (Otava), selvitykset + jatkotoimet 

Juho Kotanen ja Antti Haapala esittelivät asiaa. Kotalahdelta on laadittu Puulan Kotalahden 
vedenlaadusta ja kuormituksesta –raporttia, joka on vielä luonnosasteella. Se sisältää järven 
ominaispiirteet, valuma-alueen ominaispiirteet, ekologinen tila ja sen muutos, vedenlaatu 
havaintopaikoittain sekä arvio kuormituksesta sekä seuranta-asioista.  
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Todettiin, että lahden ekologinen tila on tyydyttävä mutta toisaalta se johtuu pitkälti yhden vuoden 
tavanomaista korkeammasta a-klorofyllipitoisuudesta. Pitkällä aikavälillä vedenlaatu on ollut 
paranemaan päin (esim. näkösyvyys, pääravinteet). Happiolosuhteet ovat ratkaisevassa asemassa 
mm. sisäisen kuormituksen osalta. Viime kevään kerrostuneisuuskaudella 30.3.2016 tehtiin 
mittaukset YSI-kenttämittarilla järvisyvänteistä. Useammassa syvänteessä esiintyi tuolloin 
vähähappisia olosuhteita.  

Nykyistä luotettavamman ekologisen luokituksen laatimiseksi Kotalahdelta tarvitaan biologista 
seurantatietoa. Kasviplanktonin lajistonanalyysin lisäksi tarvitaan tietoa myös vesialueen 
kalastosta. Myös poistokalastustarpeen arviointi -selvityksen perusteella tarvitaan Nordic-
koekalastustietoja mahd. poistokalastustarpeen arvioimiseksi. On suunniteltu, että Kotalahden 
koekalastus tehtäisiin vuonna 2017. Saatua tietoa käytetään ekologiseen luokitukseen ja 
mahdollisen poistokalastustarpeen arviointiin. 

Todettiin, että aikomuksena olisi toteuttaa koekalastus talkootyönä ESAELYn Nordic-
verkkosarjoilla. Todettiin, että itärannalla sahan edustalla ei kannata kalastaa, koska pohjassa 
olevat tukit saattavat rikkoa verkot. ELY laatii kevättalvella koekalastusruudut ja pitää palaverin Itä-
Puulan osakaskunnan kanssa. Toteutus olisi heinä-elokuussa. Kaksi veneporukkaa riittää 
kalastukseen. 

 

 Ryökäsveden syvänteet ja niiden happiolosuhteet sekä Ryökäsveden laadun omaehtoinen 
seuranta 

Kokonaisluokitus Ryökäsvedellä on hyvä (v. 2013). Todettiin, että Ryökäsveden keskeisessä 
syävänteessä (syvyys n. 25 m) happi on vähissä kerrostuneisuuskausina 20 metriin saakka lähes 
vuosittain. Sama kohde on perinteisesti toiminut myös vedenlaadun seurantapaikkana. 
Pohjaeläimistö on syvänteessä tyydyttävässä tilassa. Paikallisten mukaan syvänne on 1970-luvulla 
ollut hyvä muikkuapaja.  

Hirvensalmella on ollut innostusta omaehtoiseen seurantaan. Kahdella kerralla osakaskunta on 
ottanut kahdet happinäytteet. Happi käy vähiin maaliskuun lopussa ja elokuun lopussa. Lokakuun 
viimeisinä päivinäkin kiertävässä vedessä happi oli tasoa 60 %, vaikka yleensä sen tulisi olla 80-90 
%. Tänä vuonna vähähappisuus kesti pitkään. 

Paikalliset ovat tehneet myös näkösyvyysseurantaa. Näkösyvyydet ovat olleet pääosin hyvää 
tasoa. Kesän keskiarvo oli yli 3 metriä. Hintikanselällä tulos oli vähän heikompi. Paras näkösyvyys 
on kuntakeskuksen itäpuolella, jossa kesän keskiarvo oli 5 metriä. Vahvajärvessä keskiarvo oli 4,6 
metriä. Seuranta jatkuu pari vuotta näillä havaintopaikoilla.  

Näkösyvyysmittauksia voidaan käyttää jopa ekol. luokituksen tausta-aineistona. Ryökäsveden 
tarkkailun rotaatio on ymp.hallinnossa 3 vuotta. Liekuneessa on velvoitetarkkailu, josta tulee myös 
kasviplanktontuloksia 3 paikalta. 

 

Uudet hankkeet v. 2017 

 Kissakosken alapuolinen Metsälampi, vesikasvien niitto 
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Hankehakemus on tulossa alueelta. Antti ja Juho kävivät myös paikan päällä toteamassa tilanne. 
Alueella on niittotarvetta n. 6-8 hehtaarin alalla. Todettiin, että Mäntyharjun kalastusalue on ollut 
hankkeen suhteen kielteisellä kannalla. 

Todettiin yleisesti, että olisi laajemminkin tarvetta katsoa niittokohteita kokonaisuutena Puulan 
alueella. Hirvensalmen osakaskunnan lisäksi niittotarpeita on esiintynyt ainakin Vuojalahden, 
Kotkaisten ja Pajusalmen alueella. Kalastusalue voisi ehkä jatkossa muodostaa kohteista 
kokonaisuuden ja hakea avustusta ELYltä. 

 

7. Metsätalouden vesiensuojelu Puulan valuma-alueella 

Seppo Ollikainen esitteli Suomen metsäkeskuksen hankkeita vesiensuojelun osalta. Todettiin, että 
Puulan osavaluma-alueista keskimäärin yli 90 % on metsiä. Todettiin metsätalouden 
painopistealueet Etelä-Savossa. Nämä ovat myös kohteita, joiden suunnittelussa Metsäkeskus 
tulee etupäässä toimimaan seuraavina vuosina. Puruvedellä on laaja EU:n LIFE-
vesiensuojeluhanke, jossa tehdään valuma-aluekunnostuksia rakentamalla mm. metsäalueilla 
vesiensuojelurakenteita. Rakenteita ovat mm. kosteikot, pintavalutuskentät, laskeutusaltaat jne. 
Puruvedellä kartoitettiin aluksi yleissuunnitellulla vesiensuojelurakenteiden paikat, joissa voidaan 
kuormitusta vähentää. 

Turvemaiden keskittymät Puulan pohjoispuolella Kyyvedellä vaikuttavat Puulankin vedenlaatuun. 
Kyyveden pohjoisilla valuma-alueilla on tehty metsätalouden yleissuunnitteluhanketta. Raportti 
löytyy internetistä. Etenkin metsäojitusalueet ovat kriittisiä vesiensuojelun kannalta. 
Metsäkeskukselta löytyy paikkatietona 1930-luvulta metsäojitusalueet, jotka on tehty valtion 
rahoituksella. Ojitustoiminnassa on keskeistä niiden tarveharkinta. Ravinteisuudeltaan liian karuja 
soita tulisi välttää ojituksen osalta. Samoin runsaspuustoiset kohteet, kangasmaiden ojituskohteet 
sekä suojelualueet tulee ottaa huomioon. Edellä mainituista Metsäkeskuksella on olemassa tietoa. 
Myös eroosioriskikohteita tulisi välttää. Tähän liittyen uoma-analyysi on tehty koko maakunnan 
alueelta. Esim. Kyyveden latvavaluma-alueen raportissa on todettu, että eroosioriskin sisältävien 
ojien kaivamista tulisi välttää. Turvemaiden käsittelyssä turvemaametsien uudistaminen lisää 
kuormitusta etenkin kun tehdään järeämpiä maanmuokkaustoimia. Maanmuokkaukseen 
kannattaisi siten kiinnittää huomiota.  

Todettiin, että ojitus- sekä eroosioherkkiä uomia koskevat paikkatietoaineistot olisivat tarpeellisia 
ympäristöviranomaisilla sikäli, että esim. ELY-keskuksessa käsitellään ojitusilmoituksia, jolloin em. 
aineistoilla saataisiin parempi tilannekuva ojitushankkeista. Myös kunnan ymp.suojeluviranomaiset 
joutuvat välillä ottamaan kantaa yksittäisiin toimenpiteisiin. Metsäpuolella on useita toimijoita, mikä 
vaikeuttaa tilannekuvan saamista. Todettiin, että eroosioriskiaineisto on jo koko maan kattava ja 
löytyy internetistä: www.metsakeskus.fi/vesiensuojelukartat. Aineistojen näkyvyydessä on ainakin 
aiemmin ollut ongelmia. Metsäkeskuksella on tavoitteena kehittää myös muuta aineistoa 
kansalaisten saataville. 

Puulan alueella suovaltaisia valuma-alueita ovat Puulan pohjois- ja länsiosa. Tällä hetkellä 
Metsäkeskuksella ei ole erillistä rahoitusta tiedossa Puulalle. Toisaalta maakunnassa on 
käynnistymässä Kuormitus kuriin –neuvontahanke, jossa 2-3 vuoden aikana opastetaan metsäalan 
toimijoita ja maanomistajia. Esimerkiksi Puulan pohjoisosiin voitaisiin ehkä neuvontaa kohdistaa. 
Varovaisuus turvemaiden uudistamisessa sekä suojavyöhykkeiden käyttö ranta-alueilla ovat 
esimerkkejä neuvontaa vaativista asioista. Todettiin, että myös Ryökäsvedellä on useita rantasoita 
ja siellä on jonkinlaisia erimielisyyksiä ojitusten suhteen. Paikalliset ovat valittaneet lahtialueiden 
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tilasta (mm. happi- ja humusongelmat) ja myös Mikkelin seudun ymp.palvelut ovat olleet 
selvittämässä asiaa. 

Yleissuunnittelun ulottaminen koko maakuntaan paikkatietotarkasteluna on ollut pohdinnassa. 
Tarkempi maastotarkastelu vaatisi erillisen rahoituksen ja tähän ei toistaiseksi ole resursseja. 
Todettiin, että maakuntaraja ei sinänsä muodosta ongelmaa Metsäkeskukselle (esim. Länsi-Puula) 
paikkatietotarkastelussa ja vesiensuojelun yleissuunnittelussa. 

 

8. Kuormitustarkastelu, pistekuormittajien tarkastelu, jätevedenpuhdistamoiden 
alapuoliset vesistöt Hirvensalmella ja Kangasniemellä 

Juho Kotanen esitteli lyhyesti Puulaa koskevien jätevedenpuhdistamoiden kuormitus- ja 
vesistötarkkailuraportteja. Todettiin, että Kangasniemellä uusi lupa on ollut vireillä jo pidemmän 
aikaa ja se valmistunee heti alkuvuodesta. Puhdistamo on toiminut suhteellisen hyvin. 
Hirvensalmella puhdistustulokset ovat olleet parempia kuin 3-4 vuotta sitten. Kuormitus 
puhdistamolla on toisenlaista kuin ennen, koska viemäriin on liitetty jonkin verran haja-
asutusaluetta sekä Koskisen Oy:n tukkihautomoaltaiden vedet johdetaan nykyisin puhdistamolle. 
Tulokuorma on siten hiljalleen kasvanut. Molempien puhdistamoiden vesistötarkkailuissa 
purkuputken läheisimmillä pisteillä puhdistamon toiminta on havaittavissa mutta laimenemisolot 
ovat suhteellisen hyvät ja kauempana vedenlaatu on taustapitoisuuksien mukaista. 

 

9. Muut asiat 

Todettiin, että Puulalla olisi retkisatamien kunnostamistarvetta mm. veneilyä ajatellen. Tilanne on 
Puulalla erilainen kuin esim. Saimaalla, jossa virkistysalueyhdistys ja Metsähallitus pitävät satamia 
yllä ja toisaalta myös paikoitellen kalastusalueet (esim. polttopuut). Puulalla tilanne vaihtelee ja 
todennäköisesti yksittäiset kunnat projekteissaan lähinnä pitävät yllä satamien kuntoa. 
Hirvensalmen kunta on ollut jossain vaiheessa aktiivinen ja perustanut melontaa varten rakenteita. 

Todettiin, että kalastusalue olisi luonteva ja kattava toimija Puulan alueella. Kalastusalue on ollut 
veneenlaskuluiskien osalta aktiivinen ja luiskat ovat hyvässä kunnossa. Puulan järvipelastajat 
hoitavat polttopuutilannetta mutta eivät ilmeisesti tee muuta huolto- ja korjaustoimintaa.  

Todettiin, että hajajätevesien osalta Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on ollut aktiivinen viime 
vuonna mm. välillä Otava-Hirvensalmi sekä Suonteen vesisosuuskunnan alueella. Puula pysyy 
lähivuosinakin painopistealueena. Kangasniemellä on tehty tarkastusten osalta pilottikokeilua ja 
menetelmää on kartoitettu. Puulan alueelle kohdistetaan jatkossakin jätevesineuvontaa.  
Lakiehdotus hajajätevesistä on menossa eduskunnan käsittelyyn. Ympäristönsuojelullisesti herkillä 
alueilla (pohjavesialueet, rantaviivan lähellä) kunta voi edellyttää tiukempaa tasoa hajajätevesien 
käsittelyssä. 

 

10. Seuraava kokous 
 

Pienemmissä osahankeryhmissä edistetään ensi vuonna toimenpiteiden toteutusta. Seuraava 
koko ryhmää koskeva kokous pidetään ensi vuoden syyspuolella. Kokous pyritään pitämään 
hyvissä ajoin ennen seuraavaa avustushakua.  
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11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

 

 

JAKELU: Jouko Häkkinen Puulan kalastusalue 

Eero Hölttä  Puulan kalastusalue 

Kalevi Puukko Puulan kalastusalue 

Seppo Pöyry  Puulan kalastusalue 

Rauno Jaatinen Etelä-Savon kalatalouskeskus 

Seppo Ollikainen Metsäkeskus Etelä-Savo 

Heikki Tanskanen Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 

Vesa Rautio  ESAELY 

Teemu Hentinen ESAELY 

Juho Kotanen ESAELY 

Antti Haapala ESAELY 

Ari Luukkonen ESAELY 


