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Vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttaminen Etelä-Savossa 2010–2015 

 

 

Savonlinnan seudun vedet - toimintaryhmän  kokous 

 

 

Aika: torstai 4.12.2013 klo 10.00–12.00 

 

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

 

Läsnä: Jantunen Reijo Pro Puruvesi Ry 

Luostarinen Timo Suur-Savon luonnonsuojelupiiri 

Kokkonen Mikko Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry 

Rautiainen Matti Savonlinnan kaupunki, pj 

Ollikainen Seppo Suomen Metsäkeskus, kohdat 1-3 

Räsänen Pekka Rantajärven mökkiyhdistys, Punkaharju 

Sipinen Jyri  Savonlinnan kaupunki 

Tuovinen Teemu Etelä-Savon ELY-keskus, siht. 

 

Poissa:   

Hyvärinen Asmo Metsäkeskus Savonlinna 

Sallinen Sakari MTK Savonlinnan tuottajayhdistys 

Partanen Jukka Sulkavan kunta  

Tynkkynen Ossi Puruveden Harjus Ry 

 

 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Matti Rautiainen avasi kokouksen. Teemu Tuovinen toimii sihteerinä.  

 

2. Työjärjestys 

Esitetty asialista sovittiin työjärjestykseksi siten, että Puruvesiprojekti otettiin ensin käsittelyyn. 

 

3. Puruveden yleissuunnitelma esittely 

Seppo Ollikainen esitteli suunnitelmaa. Sen maastotyöt on tehty ja kohteiden alustava toimen-

pidekirjo on selvillä. Valuma-alueet jaettiin pienempiin kokonaisuuksiin ja uomien 

eroosioherkkyys määriteltiin tietokonekäsittelyn avulla. Sen jälkeen potentiaaliset kuormitus-

kohteet tarkastettiin maastossa. Hankkeesta oli ympäri Puruveden 3 infotilaisuutta. Niissä oli 

runsas osanotto. Hankkeen toimesta laaditussa  suoritelistauksessa on tämän hetkisen tiedon 

mukaan erillisiä rakenteita seuraavasti: 
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Kosteikot 101 kpl, 170 ha 

Pintavalutusalueet 30 kpl, 80 ha 

Tulvitusalueet 1 kpl, 100 ha 

Virtaaman hidastaminen 13 km 

Erilliset pohjapadot 28 kpl 

Putkipato/allas –rakenne 96 kpl 

Laskeutusaltaat 114 kpl 

 

Suunnittelu jatkuu vielä seuraavan vuoden aikana siten, että lopullinen suunnitelma on kansissa 

syksyn lopussa 2014. 

 

4. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja sen toteutuminen 

Toimintasuunnitelmana oli vuoden 2013 excel-pohjainen työlista. Käytiin läpi siellä mainittuja 

toimenpiteitä. Todettiin, että pääosin suunnitellut toimet ovat toteutuneet.  Ylä-Enonveden ve-

sistöaluetta koskevat aktivointitoimet eivät edenneet tänäkään vuonna. Kuonanjärven syysnuot-

taus ei onnistunut, koska kalastajilla ei ole niin vaikeaan pyyntivesistöön soveltuvaa nuottaka-

lustoa. Purkautuvien pohjavesin havainnointi lentokoneesta tehtävän lämpökuvauksen avulla ei 

toteutunut kuluvana vuonna. Asiaa yritetään uudelleen kesällä 2014, mikäli tarjoukset ovat riit-

tävän edullisia ja Varmavesi-projektilla on irrottaa osarahoitus hankkeeseen.  

 

Pohjavesipuolella Punkaharjun torjunta-aineprojekti eteni suunnitellusti. Vedenottamon muu-

tostyöt tulivat Savonlinnan kaupungille huomattavan paljon kalliimmiksi kuin alkuun luultu 

pelkkien aktiivihiilisuodattimien hankinta ja asennus olisi maksanut. Keplakon pohjavesialu-

eella vaikuttava viemäröinti on valmistunut. Lähteelän alueella on kaupungin ympäristötoimi 

paneutumassa autoliikkeen aiheuttamaan mahdolliseen pohjavesihaittaan tai –riskiin.  

 

Pohjavesiensuojelusuunnitelmien toteutusten seurantaan perustettiin työryhmä, joka otti ni-

mekseen Pohjavesien suojeluryhmä. Siinä on edustajat Savonlinnan ympäristötoimesta, kaavoi-

tuksesta, vesihuollosta ja rakennusvalvonnasta. Etelä-Savon pelastuslaitokselta on edustaja se-

kä edustajat Etelä-Savon ELY-keskuksesta.  

 

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014; esittely, täydentäminen ja hyväksyminen 

Teemu Tuovinen teki alustavan suunnitelman. Käytiin läpi suunnitelmaa. Toimintaryhmä hy-

väksyi sen. Suunnitelmaa täsmennettiin hieman. Se on erillisenä liitteenä. 

6. Muut asiat 

Reijo Jantunen ja Matti Rautiainen halusivat tietää ELY-keskuksen lausunnon perusteluja Va-

po Oy:n Savisuon ympäristöluvan jatkohakemukseen liittyen. Teemu Tuovinen kertoi, että ky-

seessä oli toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupaehtojen tarkastus ja ELY-keskus 

lausui käsityksensä ympäristönsuojelun kannalta siihen, toteuttiko esitetty puhdistustekniikka 

BAT-periaatteen.  

 

Seuraava kokous pidetään 5.5.2014 klo 10. 

 

 

Puheenjohtaja Matti Rautiainen Sihteeri Teemu Tuovinen 

 

 

JAKELU sähköpostitse ryhmän jäsenille, Internet-sivut (slnsvesienhoito.wordpress.com) 


