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Savonlinnan seudun vesienhoidon toimintaryhmän työnyrkin 2. kokous
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Jantunen Reijo Pro Puruvesi Ry
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Sipinen Jyri Savonlinnan kaupunki
Sojakka Pekka Etelä-Savon ELY-keskus
Petäjä-Ronkainen Anne Etelä-Savon ELY-keskus
Tuovinen Teemu Etelä-Savon ELY-keskus

1. Avaus

Teemu Tuovinen avasi kokouksen ja esitteli hydrobiologi Pekka Sojakan.

2. Edellisen kokouksen muistio

Edellisen kokouksen muistioon ei ollut huomauttamista.

3. Esitys alueen vesistöjen erityispiirteistä sekä vesistöjen seurannasta, Pekka Sojakka

Pekka Sojakka toimii Etelä-Savon ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikössä hydrobio
logina päätehtävänään vesien tilan seurannatja vesienhoidon viranomaistehtävät.

Pekka käsitteli esityksessään vesistöseurantoja, vesien luokitusta, vesistöjen omi
naispiirteitä sekä uutta vesistömallia. Vesistöjen seuranta on vähentynyt viimeisen
5 vuoden aikana. Vesien tilan arviointi on muuttunut aikaisemmasta yhtenäisestä
yleisluokituksesta vesistöjen tyyppikohtaiseen arviointiin. Tyypittelytekijät ovat ve
sistön koko, syvyys ja humuksen määrä. Savonlinnan seudulla Pihlajavesi ja Hauki
vesi kuuluvat tyyppiin suuret keskihumuksiset järvet kun taas Puruvesi kuuluu kirk
kaisiin vähähumuksisiin suuriin järviin. Enonkoski — Kerimäki alueella on oman tyyp
pisiään järviä, ne ovat lähtökohtaisesti erilaisia esim. humuksisuus vaihtelee kirk
kaista runsashumuksisiin. Tyypittelyn paikkatietoaineisto on saatavissa eri muodois
saan ELY-kesku ksesta, myös internetistä: www.y paristo.fi/oiva.
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Vesistöjen seurantaohjelma sisältää perusseurannan ja toiminnallisen seurannan
(viranomaisseurannat ja velvoitetarkkailut). Lisäksi on vielä tutkinnallista seurantaa
sekä vesienhoidon toimenpideohjelmiin liittyvää ympäristöntiedon hankintaa.

Puruvedellä on Natura alue järven keskisellä osalla. Biologinen näytteenotto on vii
me aikoina lisääntynyt. Se vaatii asiantuntemusta ja on kallista. Vuonna 2009 tehtiin
Puruvedellä 2 viikkoa vesikasvillisuuslinjoja. Tuloksista on ainoastaan raakadataa
saatavilla. Loppuraporttia ei ole vielä laadittu.

Vesistön ekologinen luokitus tehdään biologisen luokituksen ja vedenlaatuluokituk
sen kautta ja myös asiantuntija-arviolla on merkittävä osuus. Eri biologisten tekijöi
den, kuten kasviplanktonin esiintymiseen vaikuttavat luontaiset vuodenaikaisvaih
telut pitää olla selvillä, jotta tuloksia voidaan tulkita. 66 % Etelä-Savon vesistöistä on
erinomaisessa tilassa. 19 %:ssa tila on hyvä. Tyydyttävässä tilassa Savonlinnan seu
dulla ovat Kuonajärvi, Ylä-Vehkajärvi ja Suuri-Vehkajärvi.

Pekka esitteli piirakkadiagrammit ulkoisen ja sisäisen tuotannon suhteista, kulutus-
puolella hajotus ja kulutus. 1 on terve järvi, 3 on jo “sairastunut”.

Tuotanto
u

2 Tuotantou

3 Tuotanto
u

Suomen ympäristökeskus on tehnyt vesistömallijärjestelmää. Se sisältää sekä mitat
tua että mallinnettua tietoa (mm. virtaamatiedot, ennusteita keskimääräisistä aine
pitoisuuksista). Kaikista järvistä lähivaluma-alueineen löytyy mallikartat: pellot, oli
tukset, virtaussuunnat, purkusuunnat. Aineistoon on saatu tietoa mm. maankäytös
tä, peltolohkoista, viljelykasveista, kaltevuudesta (korkeusmalli) ja maalajeista. Mal
lilla voidaan arvioida mm. peltolohkojen ravinnepitoisuudet (peltojen värit kertovat
kuormituksen määrän) ja vesien kuormitustasoja fosforin, typen ja kiintoaineksen
osalta. Malli ehdottaa myös laskennallisia kosteikkojen paikkoja kartalta.
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Mallintaminen tarvitsee aina myös mittaustulosta maastosta. Esimerkkiä oli satel
liittikuva Kuonajärvestä vuodelta 2009 (veden väri poikkeava muista järvistä). Sa
maan aikaan oli suoritettu makrofyyttien kartoitus. Järven vesi oli samean vihreä:
viherleväesiintymä.

4. Keskustelu

Reijo: Saisiko Puruveden vesikasvillisuuskartoitus aineistoa käyttöön? Sitä voisi
työstää esimerkiksi harjoittelijatyönä. Pekka: raakadataa on ainoastaan tässä vai
heessa käytettävissä, loppuraporttia ei vielä ole laadittu. Suhtautui positiivisesti
harjoittelija-asiaan.

Reijo: Mikä on saman kuormituksen vaikutus eri järvityyppeihin? Pekka: Karut kirk
kaat järvet ovat haavoittuvampia kuin humuspitoiset. Niissä on eri säätelymekanis
meja, eri tekijät vaikuttavat.

Reijo: Puruvedellä on myös sedimentaatioalueita, joissa on useita metrejä orgaanis
ta lietettä. Onko olemassa nyrkkisääntöjä metrimääristä? Pekka: Nyrkkisääntöjä ei
ole. Jokainen järvi on yksilönsä. Sedimentaation mekanismit: sääolojen massansiir
rot jne. Vesistöt muuttuvat myös luontaisesti.

Asmo: Metsäkeskus tekee myös kosteikkojen sijainnin arviointia. Miten mallinnus
tuloksiin pääsee käsiksi? Pekka: Mallin on SYKE kehittänyt, Markus Huttunen on
mallin “isä”, ja työryhmä takana myös. Malli “jalkautetaan” seuraavalla vesienhoito
kaudella (2015-) todennäköisesti käytössä vuodesta 2013 eteenpäin.

Reijo: Eri tahojen yhteistyö kosteikkojen sijoittamisessa on tärkeää. Mallit auttavat
koordinoinnissa.

5. Puruveden näytteenottosuunnitelman esittely, Teemu Tuovinen

Teemu esitteli suunnitellut näytteenottokohteet, excel-taulukosta ja kartalta. Nyt
saadaan oikea tieto vedenlaadusta kohdista, joissa valuma-alueet laskevat Puruve
teen. 16 valuma-aluetta on valittu. Talvinäytteenotot on tehty minimivaluma
ajankohtaan. 14 kohteesta saatiin näyte, 2 kohdetta oli jäässä. Uomista otetaan
myöhemmin virtaamamittaukset. Lisäksi otetaan vielä syvänne- ja vesistöpisteet.
On sovittu, että Puruveden Pohjois-Karjalan puoleisen osan ympäristön tilan seu
rannasta vastaa ESA. Toinen näytteenottokierros tehdään kevätsulamisen aikaan.

EU:lle raportoidaan ainoastaan selkävesipisteiden vedenlaadusta. Reijo: miten saa
daan EU:lle tieto, että se on vain osatotuus? Pekka: raportointiin voidaan liittää
myös muuta tietoa. Reijo: jos näytteenotossa tai mittauksissa tarvitaan kuljetustu
kea, Reijoon yhteys niin kuljetukset hoituvat. Pekka: Muikku-laiva tulee 3 päiväksi
Etelä-Savon alueella kesällä 2011. Puruvedelle pääsyssä ongelmana on siltakorkeus.
Muikulle voi tulla myös jokunen katsoja mukaan, halukkaat voivat olla yhteydessä
Pekkaan.
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6. Toimintasuunnitelman laatimisen jatkaminen

Jatkettiin toimintasuunnitelman laatimista vuodeksi 2011, joka esitellään toiminta-
ryhmälle seuraavassa toimintaryhmän kokouksessa 6.5.2011. Toimintasuunnitelma
laaditaan Excel-taulukkopohjalle.

Itä-Savon vedenhankinnan varmistamisen yleissuunnitelma on valmistunut vuoden
alussa 2011. Suunnitelmassa esitetään pienten pohjavesialueiden käyttöönottoa ja
käytön tehostamista (Kaamanniemi, Seppäharju, Kulennoisharju, Keplakko) sekä te
kopohjavesilaitoksen rakentamista Lähteelään siten, että 4800 m3/d on saatavissa
näistä korvaamaan Savonlinnan Vääräsaaren pintavesilaitos. Yleissuunnitelman jäl
keen on suunnitteilla pohjavesitutkimusprojektin käynnistäminen, joka voisi olla
EU-osarahoitteinen.

Teemu: Tehokalastus kevätpyyntinä (rysät). Suuri-Vehkajärvi.

Reijo: Savonlinnan seudun toimintaryhmä käsittelee koko seudun vesiä. Puruveden
osalta organisointia ja vastuunjakoa tulisi miettiä erikseen. Jos syntyy isompia hank
keita, kuka hoitaa niiden rahoitussuunnittelut ja hallinnoinnin? Tämä pitäisi vuonna
2011 ratkaista. PKA kunnat ja organisaatiot pitäisi saada mukaan.

Teemu: Harjus-yhdistyksellä on tarkkaa tietoa Puruvedestä. ESAELY:ssä mietitään
ratkaisuehdotuksia Reijon esittämään.

Pekka: PKA pitäisi ottaa mukaan jo alusta alkaen. Heillä on halukkuutta olla mukana
toimintaryhmässäkin.

Reijo: Hyvät kokemukset PKA:n yhteistyöhalusta (ELY ja metsäkeskus). ESAELY joh
taisi, PKA yhteistyössä mukana, muiden toimijoiden edustus mukaan. Keskeiset ta
hot yhteiseen pöytään ja päätös miten edettäisiin.

Teemu: Miten muut valuma-alueet esim. Ylä-Enonvesi? Voivat jäädä huomioon ot
tamatta.

Asmo: Lienevät vaikeita toteuttaa.

Pekka: Esim. Pahkajärvi Enonkoskella: metsätalous vaikuttanut järven tilaan muu
tamassa vuodessa. Alueella tehty isot avohakkuut, josta seurauksena vedenlaatu on
muuttunut muutamassa vuodessa, myös pohjan laatu on muuttunut. Pahkajärveen
kuuluu itäinen ja läntinen allas, joita erottaa salmi. Läntinen osa on muuttuneempi.

Teemu: Diasarja on valmistumassa muuttumismekanismeista, se voidaan esittää tu
levassa kokouksessa.

Ilpo: Mikä on metsänkäsittelytoimien ajallinen vaikutus? Loppuuko vaikutukset 10
vuodessa?

Pekka: muutamassa vuodessa tapahtuu muutos. 7 v, vielä merkittävästi kuormitus
ta, 10 vuotta aika lähellä totuutta.

Teemu: Jos rajuja toimenpiteitä alueella (mm. teiden rakentaminen, metsänkäsitte
ly, kantojen poisto, maannoksen rikkominen) vajovesi imeytyy maaperään ns. “raa
kana”, josta aiheutuu muutoksia pohjaveden laatuun ja sitä kautta myös vesistöihin.
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Pekka: Ympäristön tiedon hankinnan kannalta on hyvä, että lisätietoa hankitaan
tässä vaiheessa eikä sitten, kun em. organisointi tehdään.

Reijo: Ketolanlahti jne. on vireillä. Puruvesi-strategia tulisi laatia.

7. Muut asiat

Reijo: Pro-Puruvesi on laittanut vireille 2 hankehakemusta SITRAan (hankekuulutus,
elinvoima-kehitysohjelmassa). 1) kehitetään uuden sukupolven tutkimusmenetel
miä ja tutkimusvälineitä sisävesille pilottikohteena Puruvesi; 2) eläkeläisten ja va
paa-ajanasukkaiden työpanoksen hyödyntäminen vesien kunnostuksessa, vastuiden
ja tehtävien tarkentaminen. Tiedoksi, että Kerimäellä ei järjestetä vapaa
ajanmessuja vuonna 2011. Kesällä 2011 aktivoidaan ranta-asukkaita omien rantojen
kunnostukseen. Kesälahti-Punkaharju-Kerimäki palaverissa neuvotaan ja opaste
taan, miten kunnostustoimiin voisi osallistua. Voisiko käyttää ELY-keskuksen asian
tuntijoita?

Teemu: pengerryksiä ei tulisi tehdä. Kunnat tulisi ottaa mukaan neuvontaan. ELY
keskuksen asiantuntijat voivat osallistua mahdollisuuksien mukaan.

8. Seuraava kokous

ti 31.5.2011 klo 10—16, maastokäynti ja kokous, järjestelyistä vastaa Reijo.
Asmo: Veli-Matti Pekkarinen, tiedonvaihto kohteista.

9. Kokouksen päättäminen
Teemu päätti kokouksen klo 12:10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Geologi Anne Petäjä- on ainen

LIITTEET Pekka Sojakan esitykset liitetään nettisivu ille (http://slnsvesienhoito wordpress.com
kohtaan: Tausta-aineistot




