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1. Avaus 

Teemu Tuovinen toimi puheenjohtajana ja Mika Huttunen sihteerinä. Teemu Tuovinen avasi ko-

kouksen klo 10. 

2. Toimintasuunnitelman 2013 läpikäynti 

 

Teemu Tuovinen esitteli laatimansa lehdistötiedotteen sisällön. Kyseessä olevassa lehdistötiedot-

teessa esitellään ”Savonlinnan seudun vedet”-toimintaryhmän toiminta vuonna 2013. Pohjaveden 

hankinnan ja suojelun osalta esitellään suojelusuunnitelmien, VARMA-VESI-hankkeen sekä 

Punkasalmen torjunta-aineongelman tilanne. Pintavesien suojelun osalta kerrotaan särkikalojen 

tehopyynnistä järvien tilan kohentamiseksi, Puruveden vesiensuojelun suunnittelusta sekä Ruh-

vananjärvi, Kolmisoppinen, Rantajärvi ja Saarijärviketjun vedenlaadun huonontumisen syiden 

selvittelystä. Tiedotustilaisuuteen osallistui Itä-Savon ja Savonmaan toimittajat. 

 

Reijo Jantunen kertoi Puruveden valuma-alueen vesiensuojelun yleissuunnittelusta. 15.2.2013 pi-

detään kokous seitsemän (7) osapuolen kesken. Osapuolilta toivotaan rahoitussitoumusta suunnit-

teluun. Yleissuunnittelussa käsiteltäisiin kaikkia valuma-alueisiin liittyviä ongelmia. 

 

Mikko Suonio on tehnyt ELY:lle tarjouksen Kuonanjärven ja Suuri Vehkajärven linnuston, sam-

makkoeläimien ja korentojen selvittämisestä. Kuonanjärven kalastussuunnitelmasta on Vendance 

Ky Tarmo Tolvanen tehnyt tarjouksen. Putikonlahden, Ruhvananjärven, Kolmisoppisen, Ranta-

järven ja Saarijärveen aineistoon tutustutaan ja tehdään johtopäätökset. Matti Rautiainen mainitsi, 

että Jouhenjoen vesiensuojelusuunnittelun kokous on helmikuussa. 
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Puruveteen purkautuvan pohjaveden lämpötilamittaus toteutetaan, mikäli urakan rahoitus saadaan 

VARMA-VESI-hankkeen kautta. Pohjaveden purkauskohdat vesistöön näkyvät viileinä kohtina 

lämpökamerakuvauksessa, muu vesistö on lämpimämpää. Matti Rautiainen halusi selventää leh-

distön mahdollisia lisäkysymyksiä varten, että mitä johtopäätöksiä lämpökamerakuvauksen perus-

teella lopulta saadaan? Teemu Tuovinen vastasi kuvauksen palvelevan vedenhankintaa, koska 

saadaan selville, mistä pohjavettä purkautuu ja kuvauksen perusteella saadaan toisaalta myös sel-

ville mistä mahdolliset pohjaveteen päätyneet päästöt purkautuvat vesistöön. 

 

Punkasalmelle asennetaan keväällä viisi (5) pohjaveden havaintoputkea, joista mitataan pohjave-

den korkeutta ja laatua. Havaintojen perusteella pyritään selvittämään Punkasalmen pohjavedessä 

olevien torjunta-aineiden lähdettä.  

 

Myös Viinavaara-Tahvananmäen pohjavesialueelle asennetaan havaintoputkia kolme (3) kappa-

letta, joista tarkkaillaan pohjaveden korkeutta ja laatua. Rantajärvenkankaan nykyisestä pohja-

vesiputkesta otetaan näyte. 

 

3. Muut asiat 

 

Matti Rautiainen ehdotti, että voitaisiin järjestää vesiensuojelun seminaari Savonlinnassa, jotta 

vesiensuojeluasiat tulisivat paremmin esille. 

 

Reijo Jantunen kertoi Aittoniemen lahtialueiden suunnitelluista korjaavista toimista. Aittoniemi 

sijaitsee Kerimäeltä etelään, kohti Kulennoista. Aittoniemen lähellä on ollut aiemmin iso sikala ja 

lahtialueille laskee kaksi jokea. Vesissä on esiintynyt ravinteita ja kiintoainesta, minkä johdosta 

on tapahtunut rehevöitymistä. Aiemmin lahtialueita on Aittoniemen ympärillä niitetty ja nyt voisi 

tehdä uuden niiton. Paikalliset asukkaat ovat valmiita osallistumaan rahoitukseen ja talkootyöhön. 

Niiton voisi nyt suunnitella ja pitäisi pohtia miten ELY-keskus, Metsäkeskus ja Pro Puruvesi tu-

kisivat toimintaa. Paikallisten toimijoiden malli olisi hyvä saada aikaiseksi. 

 

4. Seuraavat kokoukset 

 

Savonlinnan seudun vesienhoidon toimintaryhmän kokous 6.5.2013. 

Työnyrkin seuraava kokous 7.6.2013. 

 

5. Kokouksen päättäminen 

 

Teemu Tuovinen päätti kokouksen 11.25. 
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