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Vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttaminen Etelä-Savossa 2010–2015 

 

 

Savonlinnan seudun vedet - toimintaryhmän 2. kokous 

 

 

Aika: perjantai 6.5.2011 klo 10.00–12.20 

 

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

 

Paikalla 

Jantunen Reijo Pro Puruvesi Ry 

Kiema Ilpo  MTK Savonlinnan tuottajayhdistys 

Kokkonen Mikko ProAgria Etelä-Savo/ Mikkelin kalatalouskeskus 

Rautiainen Matti Savonlinnan kaupunki, pj. 

Sipinen Jyri  Savonlinnan kaupunki 

Kynkäänniemi  Simo Puruveden Harjus Ry 

Petäjä-Ronkainen Anne Etelä-Savon ELY-keskus 

Tuovinen Teemu Etelä-Savon ELY-keskus, siht. 

Vilén Arto  Metsähallitus 

 

Poissa 

Huttunen Risto Punkaharjun kunta 

Hyvärinen Asmo Metsäkeskus Savonlinna 

Jaakkonen Janne Metsänhoitoyhdistys, Kerimäki 

Luostarinen Timo Suur-Savon luonnonsuojelupiiri 

Parkkinen Aki  Metsänhoitoyhdistys, Itä-Savo 

Partanen Jukka Sulkavan kunta 

Pulkkinen Paula Kerimäen kunta 

Rautio Esa  Enonkosken kunta 

Räsänen Pekka Rantajärven mökkiyhdistys, Punkaharju 

Vilska Pekka  Etelä-Savon maanmittaustoimisto 

 

1. Puheenjohtaja Matti Rautiainen avasi kokouksen.  

 

2. Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei ollut huomauttamista. 
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4. Toimintasuunnitelman luonnoksen esittely ja hyväksyminen 

Teemu Tuovinen ja Anne Petäjä-Ronkainen sekä työnyrkin jäsenet esittelivät vuoden 2011 

toimintasuunnitelman. Se on kokonaisuudessaan tämän pöytäkirjan liitteenä. Seuraavassa on 

oleellisia kohtia tuosta suunnitelmasta: 

Pro-Puruvesi Ry:n rahoitushakemus ei ole vielä ratkaistu YM:ssä. Tarkoitus on apurahan turvin 

koota ja analysoida Puruveden olemassa olevia tutkimustietoja. 

Sorvaslahden osalta ELY-keskus odottelee kunnan puolella tapahtuvaa järjestäytymistä ja asi-

aan paneutumista. Kunta on palaverissa 2 vuotta sitten luvannut kutsua osapuolet palaveriin. 

Reijo Jantunen on ollut yhteydessä moneen osapuoleen ja on toiveikas yhteisen sävelen synty-

misestä Sorvaslahdella. 

ELY-keskukset ovat ottaneet Puruveden erityistarkkailuun vuonna 2011. Tärkeimpien tulouo-

mien vedenlaatu ja -määrä tutkitaan kolmella eri näytekierroksella. Tämän lisäksi näytteenot-

toon kuuluu useita järvipisteitä. Tarkoituksena on selvittää, mistä tulee eniten kuormitusta Pu-

ruveteen ja tätä kautta selvittää, mihin vesiensuojelutoimenpiteitä pitää erityisesti suunnata. 

Suuri Vehkajärvellä on käynnissä särkikalojen tehopyynti. Kalastaja Tarmo Tolvanen toteuttaa 

kalastuksen ja raportoi saaliista. Tehokalastus jatkunee myös tulevina vuosina.  

Metsäkeskuksella on Puruveden kaakkoisnurkalla metsätalouden ympäristönsuojelusuunnittelu 

käynnissä. Pro-Puruvesi Ry on ollut mukana hankkeissa.  

Pohjavesialueiden suojelusuunnittelu 

Savonlinnan Lähteelän ja Kaamanniemen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistu-

nut. Toimintaryhmän ja työnyrkin tehtävä on valvoa toimenpiteiden ja suositusten toteutumista. 

Toimintaryhmällä ei ollut huomauttamista esitettyyn vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan ja 

sen tavoitteisiin. Työnyrkille annettiin tehtäväksi selvittää suojakerrospaksuuksien ja maan-

käyttöanalyysin tekemistä pohjavesialueille.  Esimerkiksi  II-Salpausselän alueella on sopivia 

kohteita. 

5. Vesien nuhraamisen mekanismi 

 

Teemu Tuovinen esitteli kuinka metsänkäsittely ja muu maannoksen rikkova toiminta saa ai-

kaan muutoksen pohjavesin laadussa. Erityisesti hiekkaisilla alueilla liuennut humus ja muu 

happea kuluttava kuormitus saa aikaan raudan ja mangaanin liukenemisen pohjaveteen. Ranta-

alueille päästyään humus ja metallit sakkautuvat ja muodostavat kasvupohjan, johon vesikasvit 

pääsevät juurtumaan ja muodostamaan laajoja kasvustoja. 

 

Anne Petäjä-Ronkainen toivoi, että Kerimäen suunnalta löytyisi moreenimaan talousvesikaivo, 

joka voitaisiin ottaa ELY-keskuksen pohjaveden pinnankorkeustarkkailuun, joiden tuloksia 

käytetään tiedottamisessa ja vesitilanteen ennusteissa. Tällä hetkellä tarkkailussa on kaksi kai-

voa maakunnan länsipuolelta. Kaivon tulisi olla ei- käytössä mutta kunnossa. Sijaintina olisi 

optimitilanteessa rinteen puoliväli. Havainnoitsijalle kuuluva pieni korvaus kuuluisi asiaan. 

Yhteydenotot Annelle.  

 

Arto Vilén kertoi, että Metsähallituksessa ollaan laatimassa Puruveden käyttö- ja hoitosuunni-

telmaa ja kaikki asiaan liittyvä tieto sekä toimenpide-ehdotukset ovat tervetulleita. 
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Reijo Jantunen kertoi, että Pro Puruvesi Ry on järjestämässä 6.8. Puruvesi-seminaaria. Ohjelma 

ei ole vielä valmis. 

 

Reijo Jantunen toi tiettäväksi, että Puruveden kunnostuksessa on tullut esille uusia ongelmia. 

Alkuperäisen karun järviluonnon palauttaminen tökkää ELY-keskuksen kannanottoon, jossa 

alueella havaittujen rehevien vesistöjen uudislajien suojelu estää kunnostustoimet. 

 

6. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 9.12.2011 Savonlinnan kaupungintalolla. 

 

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:20. 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Matti Rautiainen Sihteeri Teemu Tuovinen 

 

 

LIITTEET Toimintasuunnitelma 2011 

 

JAKELU sähköpostitse ryhmän jäsenille 


