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1. Johdanto 
 

Pohjoisen Puulan hankealue kattaa pääosin Puulan Ruovedenselän sekä siihen kuuluvat lähiva-
luma-alueet.  Valuma-alueen pinta-ala on 109 km2 ja kunnostettava vesistöala 13,5 km2

 
.  

Kohde oli priorisoitu Etelä-Savon ympäristökeskuksessa vuonna 2003 kunnostustarvelistalle lähin-
nä Suurosenlahden ja Niirasenlahden osalta. Ympäristökeskukseen tuli v. 2006 Salmenkylän osa-
kaskunnalta aloite pohjoisen Puulan kunnostuksesta. Hanke käynnistettiin yhdessä Kangasniemen 
kunnan kanssa, koska paikalliset asukkaat olivat huolissaan vesialueiden tilan heikkenemisestä ja 
toisaalta vesialueen tilassa oli tapahtunut muutoksia. 
 
 

  
 
Kuvat 1-2. Hankealueen yleiskartta sekä maankäyttö. 
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Hankkeen tavoitteet: 

• Puhtaudestaan tunnetun Puulan veden laadun säilyttäminen hyvänä  
• Rehevöitymiskehityksen pysäyttäminen  
• Puulan pääaltaille kulkeutuvan kuormituksen vähentäminen  
• Asumisviihtyvyyden lisääminen  
• Luonto- ja maisema-arvojen säilyttäminen  
• Laajapohjainen yhteistyö paikallisten toimijoiden ja viranomaisten kesken  
• Toimintamallin luominen ja sen käytön laajeneminen lähialueille 

 

2. Suunnittelun toteuttaminen 
 

Hankkeelle muodostettiin ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli, hankkeen hallinnoinnin lisäksi, ohjata 
suunnittelua ja toteutusta. Ohjausryhmässä keskeisimmät toimijat olivat Kangasniemen kunta, Sal-
menkylän osakaskunta, Puulan kalastusalue, Etelä-Savon TE – keskus (kalatalousryhmä) ja Etelä-
Savon ympäristökeskus.  Organisaatiomuutoksen yhteydessä vuonna 2010 Etelä-Savon TE – kes-
kuksesta ja Etelä-Savon ympäristökeskuksesta muodostui Etelä-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympä-
ristökeskus. Lisäksi ohjausryhmään kutsuttiin Puula puhtaaksi – liikkeen edustaja.  Ohjausryhmän 
vetäjänä toimi Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon ELY – keskuksesta ja sihteerinä Jouni Lintunen Kan-
gasniemen kunnasta. 
 
Suunnittelu päätettiin viedä läpi kevennetysti, jotta toimenpiteiden toteuttamiseen jäisi rahoitusta. 
Hankkeen yleissuunnittelu toteutettiin ohjausryhmän toimesta ja suunnitelman kokosivat ympäris-
töinsinööri Tarja Pusa ja ympäristösuunnittelija Reijo Lähteenmäki.  
 
Ruoppaussuunnitelman ja siihen liittyvän ympäristölupahakemuksen laati insinööri Tauno Muinonen. 
 
 
 

3. Toimenpiteiden toteuttaminen 
 

Hankealueelle on tehty kuusi yhteistyösopimusta: 
 

- Aiesopimus hankkeen toteuttamisesta. (Marraskuu 2007, Kangasniemen kunta, Salmenky-
län osakaskunta, Etelä-Savon ympäristökeskus ) 

- Osakaskuntien välinen sopimus hoitokalastuksesta (Elokuu 2007, Hokan Honkikylä, Kan-
gasniemi I, Reinikkala, Salmenkylä, Suurola ja Ukonniemi-Väisälä) 

- Kunnan, osakaskunnan ja ELYn kesken maksettava hoitokalastus 8.10.2010. Sopimus 
vuosille 2010 - 2012  

- Kunnan ja ELYn tekemä sopimus ruoppaustöistä ja kosteikkojen rakentamisesta (2010). 
Sopimus vuosille 2010 – 2011 

- Sopimus Hepolammen kosteikon rakentamisesta, Salmenkylän Osakaskunta ja Konetyö 
Seppänen 13.02.2011. 

- Hepolammen kosteikon hoito ja metsästyssopimus, Salmenkylän Osakaskunta ja Salmen-
kylän Metsästysseura ry  30.07.2011. 
 

 
Hanketta varten on perustettu internet – sivut: http://www.pohjoinenpuula.net/. 
Sivut on luovutettu Salmenkylän osakaskunnan ylläpidettäväksi. 
 
 

http://www.pohjoinenpuula.net/�
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3.1. Ruoppaus 
 

Ruoppauskohteissa tehtiin maastoselvitykset tammikuussa 2008. Ruoppauksia suunniteltiin tehtä-
väksi Niirasenlahdella, Pappilansalmessa, Partiosaaren tienoilla ja Jussinlahdessa. Emäpajun luu-
suassa ruoppaukset suunniteltiin siten, että alue toimisi kosteikon tyyppisenä lintuvetenä. Niirasen-
lahden pohjukkaan suunniteltiin kosteikko, joka suodattaisi mm. Kankaistenlammen suunnalta tu-
levia vesiä.  
 
Kangasniemen kunta haki ympäristöluvan kaikille hankkeessa tehtäville ruoppauksille, Niirasen-
lahden kosteikolle sekä muutamille yksityisesti rahoitettaville ruoppauksille. Itä-Suomen ympäristö-
lupavirasto hyväksyi 7.11.2008 päätöksellään kunnostushankkeeseen kuuluvat ruoppauskohteet ja 
ruoppauksen toteuttamisen (110/08/02 Dnro ISY-2008-Y-122).  
 
Kilpailutus tehtiin tammikuussa 2011. Työt alkoivat helmikuussa 2011. Urakan toteutti Maanraken-
nus J. Klemola. Työt keskeytyivät huonosta jäätilanteesta johtuen ja urakka-aikaa jatkettiin 
15.3.2012 saakka. Työ valmistui ajallaan 7.3.2012. 

 
- Niirasenlahti 

- yhteensä 3700 m3

- ruoppaustyöt 2000 m
ktr seuraavasti: 

2 / 1200 m3

- laskeutumisaltaan ja jako-ojan ruoppaus ~2500 m
ktr 

2 / 2500 m3

 
ktr 

- Pappilansalmen yläosa 
- ruoppaus 3600 m3

- vesikasvillisuuden poisto juurineen ~6000 m
ktr 

2 / 3600 m3

 
ktr 

- Pujatsalmen keskiosa 
- uomien kaivu ~500 m / 2500 m3

 
ktr 

m3ktr = kiintoteoreettinen kuutio. Tarkoittaa teoreettista ruoppausmäärää, joka ei ota huomioon ylikaivua eikä massan 
löyhtymistä. Luku saadaan kun lasketaan kaivetun uoman mittojen mukainen tilavuus. Usein kaivettu määrä on suurem-
pi. ja lisäksi kaivettaessa sen tilavuus kasvaa, esim. lavalle sijoitettaessa. 

 
 
 

3.2. Kosteikot 

Hankkeessa pidettiin yhteinen maa- ja metsätalouden kosteikkokoulutustilaisuus Kangasniemellä 
6.11.2008. Kosteikkokoulutuksen ensimmäiseen tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä. Koulutuksen 
järjestivät Etelä-Savon ympäristökeskus ja Salmenkylän osakaskunta. Osallistujien joukossa oli 
myös Kangasniemen metsänhoitoyhdistyksen henkilöstöä.  

Etelä-Savon ympäristökeskus sai Maa- ja metsätalousministeriöltä rahoitusta kosteikkojen suunnit-
teluun Etelä-Savon alueelle, joista yksi oli Hepolammen kosteikko. Kosteikkosuunnitelman teki 
Etelä-Savon riistanhoitopiirin suunnittelija Veli-Matti Pekkarinen (kuva 3). Hepolammen hankkeen 
vastuulliseksi toimijaksi ryhtyi Salmenkylän osakaskunta. Hepolammen kosteikon toteutti Konetyö 
Seppänen Kangasniemeltä. 

Kosteikon rakentamisesta ja massojen siirrosta tehtiin laskutoimitukset (taulukko 1), jotka ovat 
osana Kuopion ammattikorkeakoulussa laadittua opinnäytetyötä. Opinnäytetyön laati Henri Häkki-
nen. 
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Kuva 3. Hepolammen suunnitelma havainnekuvana (Veli-Matti Pekkarinen, Etelä-Savon Riistan-
hoitopiiri). Altaat on numeroitu. 

 

Taulukko 1. Hepolammen kosteikon altaiden massoista tehdyn laskennan tulokset. 

 
Allas 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Yhteensä kaivettava, m 195 3 2956 775 11002 13780 15111 1570 
Kaivettava pohjamassa, t 113 2490 1586 9303 11670 12677 1913 
Jäämassa, t 118 1270 337 4704 5880 6527 289 
Yhteensä, t 231 3760 1923 14007 17550 19204 3779 
 
 
 

3.3. Poistokalastus 
 

Poistokalastus aloitettiin välittömästi suunnittelun yhteydessä. Poistokalastusta toteutettiin nuot-
taamalla sekä rysäpyyntinä. Nuottaus kilpailutettiin ja hinnoittelussa päädyttiin apajakohtaiseen 
taksaan. Etelä-Savon ympäristökeskus suoritti kilpailutuksen ja hankkeen ohjausryhmä teki valin-
nan kalastuksen suorittajasta. 

Nuottakalastusta tehtiin Ruovedenselällä ammattikalastajan Tarmo Tolvasten (Vendace ky) toi-
mesta ja sitä rahoittivat Etelä-Savon ympäristökeskus, Puulan kalastusalue ja Salmenkylän osa-
kaskunta. Kalastusta jatkettiin ohjausryhmän vuosittaisella päätöksellä vuoteen 2010. Nuottaus 
suoritettiin syyspyyntinä syyskuun-marraskuun välisenä aikana. 

Rysäpyyntiä tekivät osakaskuntien osakkaat. Puulan seutuopisto järjesti kevään 2009 aikana rysä-
kurssin. Kurssilla valmistettiin 7 rysää ja kunnostettiin kaksi. Pyydysten rakentajat sitoutuivat kalas-
tamaan pyyntivälineillä vähintään kolmen vuoden ajanjakson, pitämään saaliista kirjaa ja toimitta-

1 
2 

4 

6 

3 

5
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maan tiedot kalastusalueen puheenjohtajalle. Kolmen vuoden päätyttyä välineet jäivät rakentajien 
käyttöön toivomuksella kalastuksen jatkamisesta edelleen. 

 
 

4. Yhteenveto hankkeen kustannuksista 
 
Hankkeen kustannukset on koottu taulukkoon 2. Kuvista 4 ja 5 näkyvät hankkeen kustannukset 
toimenpide- ja osallistujatahokohtaisesti. 
 
 
Taulukko 2. Hankkeen kustannukset 
 
Suunnittelukustannukset  

- Etelä-Savon ELY 13 000 € 
  
Hepolammen kosteikko  

- Kangasniemen kunta 5 500 € 
- Etelä-Savon ELY 5 500 € 
- Salmenkylän osakaskunta 17 000 € 

yht. 28 000 € 
  
Poistokalastus  

- Kangasniemen kunta 33 750 € 
- Etelä-Savon ELY 33 750 € 
- Salmenkylän osakaskunta 20 500 € 

yht. 88 000 € 
  
Ruoppaus ja Niirasenlahden kosteikko  

- Kangasniemen kunta 35 000 € 
- Etelä-Savon ELY 35 000 € 

yht. 70 000 € 
  
Kaikki yhteensä 199 000 € 
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Kuva 4. Hankkeen kustannukset toimenpidelajeittain. 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 5. Hankkeen kustannukset osallistujatahoittain. 
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5. Tulokset 
 

5.1. Poistokalastus 
 
 
Kokonaissaaliit on esitetty taulukossa 3. 
 
 
Taulukko 3. Poistokalastuksen vuosittaiset kokonaissaaliit v. 2007 – 2012. 
 

Vuosi Nuotanvetoja Nuottasaalis, kg Rysäsaalis, kg Yhteensä, kg 
2007 15 28 500  28 500 
2008 25 35 000  35 000 
2009 21 21 000 6 500 27 500 
2010 33 20 070 5 200 25 270 
2011 36 22 150 4 900 27 050 
2012 32 20 880 4 600 25 480 

Yhteensä 162 147 600 21 200 168 800 
 

Viiden vuoden nuottauksella saadun saaliin perusteella valtalajina kalastossa ovat särkikalat (särki, 
lahna ja salakka) (Kuva 6). Vuosittaisten saalistietojen perusteella särjen osuus saaliista vähentyi 
v. 2011 -2012 verrattuna aiempiin vuosiin (kuvat 7-11). Samalla ahvenen osuus kasvoi v. 2010 
lähtien. Rysäpyynnillä saatiin pääosin särkeä, lahnaa ja jonkin verran ahventa. Poistokalastuksen 
kustannukset olivat koko kalastuksen osalta yhteensä 88 000 euroa, jolloin poistetun kalakilon hin-
naksi muodostui 0,52 euroa. 

 
 
 

 
 
Kuva 6. Nuottauksen saalisjakauma kalalajeittain 2007-2012. 
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Kuvat 7-10. Nuottauksella saadut kalansaaliit kalalajeittain v. 2007-2012. 
 
 
Poistokalastuksessa saatiin halutunlaisia tuloksia eli poistettua erityisesti särkikaloja ja lisättyä mm. 
ahvenkalojen osuutta. Lisäksi paikallisten kalastajien mukaan muikku on lisääntynyt ja kuhan luon-
tainen lisääntyminen lähtenyt kasvuun. Edellä mainittujen havaintojen todentamiseksi alueella olisi 
syytä suorittaa koekalastuksia. 
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Kuva 11. Poistokalastuksen saalista syksyltä 2007. Kuva: Tarja Pusa. 
 
 
 
Poistokalastuksella saadut tulokset eivät ole pysyviä. Kalastusta tulisi jatkaa hoitokalastuksen 
muodossa, jotta tähän mennessä saadut hyvät tulokset kalastorakenteessa säilyisivät. Saalista-
voitteen ei välttämättä tarvitse olla niin suuri kuin mitä hankkeen alussa on laadittu. Parhaassa 
tapauksessa ammattikalastaja pyytää kalat ja saa myytyä saaliin markkinoille. Hoitokalastus alu-
eella tulisi saada kiinnostavaksi kun tiedossa ovat mm. apajapaikat ja muut kokemukset aiemmista 
nuottauksista alueella. Vetokohtainen hinta ammattikalastajan palkkion perusteena on ollut toimiva 
ratkaisu. Kehitettävää on mm. siinä, että mikäli saalista ei myydä markkinoille, lähialueen ihmisille 
pitäisi saada nykyistä paremmin tieto kalastuksen ajankohdista ja milloin kaloja voi hakea rannas-
ta. 
 
Talkootyöllä oli suuri merkitys hankkeessa kalastuksen osalta. Pyydysrakentamiskurssi ja sen jäl-
keinen kalastusvaatimus nähtiin toimivana. Pyydysmateriaalit olivat maksuttomia ja itse tehdyt 
pyydykset sai omaksi kun niillä oli tehnyt hoitokalastusta kolme vuotta ja ilmoittanut vuosittain ka-
lansaaliit osakaskunnalle. Salmenkylän osakaskunnassa on myös noudatettu menettelytapaa, jos-
sa kutakin verkkomerkkiä vastaan kalastettaisiin yhtä monella katiskalla maksutta. Tämä luo erityi-
sesti kevätkaudelle hoitokalastusta. Kalastuksen osalta saaliin jatkokäsittelyyn tulisi luoda menette-
lytavat, jotta rysä- ja katiskapyynnille tulisi jatkuvuutta.  
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5.2. Ruoppaukset 
 

Valtion ja kunnan ruoppaukset toteutti Maanrakennus J.Klemola Tmi. Pappilansalmen ruoppauk-
sesta on tullut palautetta, että massoja jäi jäälle ja keskiväylälle. Lisäksi vedessä ajelehti vesikas-
veja ruoppauksien jälkeen. Suurempaa veden samentumista ne eivät kuitenkaan silmämääräisesti 
aiheuttaneet. 
 
Vain osa yksityisistä rannan omistajista on käyttänyt hyväkseen kunnan viideksi vuodeksi hakemaa 
yhteistä ruoppauslupaa. 
 
 

5.3. Kosteikot 
 

Niirasenlahden kosteikon rakentaminen toteutettiin ruoppausten yhteydessä. 
 
Hepolammen kosteikon rakentamisella on ollut hyvä kustannus-hyötysuhde. Alue soveltui hyvin 
kosteikon rakentamiseen. Metsästysseura hoitaa kosteikkoa, joten myös hoidon voidaan sanoa 
olevan kustannustehokasta. Etua oli myös siitä, että rakentamisurakan suorittajat olivat paikallisia. 
Kosteikon rakentaminen ja ruoppaukset etenivät taloudellisemmin ja joustavammin kun urakoitsijat 
tekivät keskenään yhteistyötä. 

Hepolammen kosteikon hyvä suunnitelma ja toteutus saivat laajalti huomiota. Kosteikolla pidettiin 
”avoimien ovien päivä”, eli hankkeen esittelytilaisuus 5.3.2012 luonnonhoidonneuvoja Saara Ryhä-
sen toimiessa vastuullisena järjestäjänä. Osanottajia tilaisuudessa oli ympäri Itä-Suomea. 

Salmenkylän osakaskunnalla on suunnitelmia kosteikon jatkojalostamiseksi virkistys- opetus- ja 
muuhun hyötykäyttöön. 

 

Kuva 12. Hepolammen kosteikon rakennustyömaa maaliskuussa 2012. Kuva: Reijo Lähteenmäki. 
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6. Vesistön tilassa tapahtuneet muutokset 
 
Hankkeessa ei varattu resursseja vedenlaadun muutosten seuraamiseen. Ruovedenselällä teh-
dään vuosittain Kangasniemen jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailua, johon sisältyy viisi näyt-
teenottopaikkaa. Näistä valittiin puhdistamosta katsoen kauimmaiset, joita käytettiin yleisemmin 
vedenlaadun muutosten seurantaan (kuva 13). Ruovedenselkä 206 sijaitsee vesialueen pohjois-
osassa ja näytepiste Ruovedenselkä 179 eteläosassa. Tarkasteluajanjaksoksi valittiin vuodet 
1990-2012. Näytepisteen 179 aikasarjasta puuttuvat vuodet 2001-2007. 
 

 
 
Kuva 13. Ruovedenselän näytepisteet 206 ja 179. 
 
 
Ruovedenselän fysikaalis-kemiallisessa vedenlaadussa ei ole tapahtunut parantumista koko tar-
kasteluajanjaksolla 1990-2012 (kuvat 14-18). Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus vaihtelee nykyi-
sin 5-25 µg/l välillä. Kokonaisfosforin pitoisuus vuodesta 2010 eteenpäin on ollut vuosia 2008-2009 
hieman pienempi. Kokonaistypen pitoisuus vaihtelee n. 400-600 µg/l välillä. Pitoisuus on nykyisin 
hieman suurempi kuin esimerkiksi v. 1993-1998. Kemiallinen hapenkulutus on hiljalleen noussut 
1990-luvun tasosta. Levätuotantoa mittaavan a-klorofyllin kesäaikaisessa pitoisuudessa on nykyi-
sin suurempaa hajontaa (vaihteluväli n. 4-10 µg/l) kuin aiemmin. Näkösyvyys on pienentynyt 1990-
luvun alkuvuosista ollen nykyisin tasoa 2-3 metriä. Näkösyvyys on pysynyt nykyisen kaltaisena 
viimeiset 10 vuotta. Kuitenkin näkösyvyys on viime vuosina ollut parempi kuin 2005-2007.  
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Tuloksia tarkastellessa täytyy ottaa huomioon, että luontaisestikin saman vuoden sisällä eri vuo-
denaikoina tapahtuu tyypillisesti paljon vaihtelua vedenlaadun pitoisuuksissa ja näkösyvyydessä. 
Yleensä esimerkiksi talvisin ravinteidenpitoisuudet ovat pienimmillään ja näkösyvyys suurimmil-
laan. Lisäksi hydrologiset vuodet ovat olleet hyvin erilaisia mm. 2000-luvulla kuten voidaan päätellä 
kuvista 19-20. Vuotuisen sademäärän keskiarvon 640 mm ylittävät vuodet 2004, 2007, 2008, 2011 
ja 2012, jolloin sademäärä ylitti 700 mm. Sademäärä on vaikuttanut myös valunnan ja sitä kautta 
kuormituksen kasvuun. 
 
Tuloksista ei myöskään voi tulkita jätevedenpuhdistamon ja muiden kuormituslähteiden osuutta ja 
niissä tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi Kangasniemen jätevedenpuhdistamoa on saneerattu v. 
1998-1999 sekä 2010. Myös ympäristölupamääräykset ovat tiukentuneet vuodesta 2011 alkaen. 
 
Pohjoisen puulan vesiensuojeluhankkeessa on toteutettu toimenpiteitä vuodesta 2007 alkaen. Mo-
net toimenpiteistä vaikuttavat varsin pitkällä aikavälillä. Toimenpiteet ja niiden myönteiset vaikutuk-
set vedenlaadussa näkyvät todennäköisesti vasta pidemmällä aikavälillä. 
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Kuvat 14-18. Vedenlaadun muutokset Ruovedenselällä v. 1990-2012. 
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Kuva 19. Kuukausikohtainen aluesadanta 1990-2012, Vahvajärvi-Ripatinkoski. 
 
 
 

 
 
Kuva 20. Vuosittainen aluesadanta 1990-2012, Vahvajärvi-Ripatinkoski. 
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7. Hankkeen tavoitteiden toteutuminen 
 

• Puhtaudestaan tunnetun Puulan veden laadun säilyttäminen hyvänä ja rehevöitymiskehi-
tyksen pysäyttäminen 

Vuoden 2008 ekologisessa luokituksessa Ruovedenselän-Vuojaselän arvioitiin olevan hyvässä 
tilassa. Vuoden 2013 luokituksessa vesimuodostuma pysyy hyvässä tilassa. Veden fysikaalis-
kemiallisessa laadussa ei ole tapahtunut suuria muutoksia luokitusten välisenä aikana. Veden 
kokonaisfosforipitoisuudessa ja näkösyvyydessä voi viime vuosina havaita pientä paranemista 
aiempaan nähden. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin oltava varovainen valuma-alueen muiden 
kuormittajien tuoman epävarmuuden sekä hydrologisten vaihteluiden takia. Alueelta tarvitaan-
kin lisää seurantatietoa. Selvää kuitenkin on, että Ruovedenselän vedenlaatu on heikentynyt 
1990-luvun alkuun verrattuna. 

Kosteikoilla voidaan pysäyttää osa valuma-alueilta tulevista ravinteista. Hyväkuntoiset kosteikot 
voivat olla tehokkaita kiintoaineen ja ravinteiden pidättäjiä. Poistokalastusta voidaan pitää 
hankkeen kannalta onnistuneena. Kokonaiskalansaalista (n. 170 tonnia) voidaan pitää melko 
suurena. Poistokalastuksessa vähennettiin Ruovedenselältä v. 2007-2012 välisenä aikana yh-
teensä n. 1200 kg fosforia ja 4200 kg typpeä (0,7 % P / kalakilo, 2,5 % N / kalakilo). Tämä on 
fosforin osalta samaa tasoa kuin Kangasniemen jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jäteve-
sien kuormitus Ruovedenselällä v. 2000-2012. 

 

• Puulan pääaltaille kulkeutuvan kuormituksen vähentäminen  

Ruovedenselällä tehdyillä vesiensuojelutoimenpiteillä voidaan katsoa olevan erityisesti paikalli-
nen vaikutus. Veden teoreettinen viipymä Ruovedenselällä on varsin pitkä eli 2,2 vuotta, joten 
veden vaihtuvuus on hidasta. Puulan pääaltaaseen vaikuttaa enemmän Kyyveden valuma-
alueelta (n. 1500 km2) tuleva kuormitus. Myös Puulan länsiosista mm. Kälkäjoen valuma-
alueen (n. 200 km2

Suunnitellut toimenpiteet muuttuivat hankkeen edetessä sitä mukaa kun ymmärrys vesienhoi-
dosta kasvoi ja saatiin kokemusta. Lopputulosta kuitenkin voidaan pitää hyvänä ja tulos on to-
dennäköisesti parempi verrattuna aluksi suunniteltuun keinovalikoimaan. 

) kuormitus on todennäköisesti merkittävää Puulan pääaltaan kannalta. Alu-
eelta ollaan tekemässä tarkempaa kuormitusselvitystä Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden 
vetämänä vuosina 2012-2013. Hankkeessa on tavoitteena selvittää valuma-alueilla tapahtuvan 
maaperän käsittelyn ja maankäytön vaikutuksia vedenlaatuun, selvittää kuormituksen ajallista 
ja paikallista vaihtelua sekä tarkastella kuormituksen vaikutuksen leviämistä Puulan muihin 
osiin. Lisäksi tavoitteena on kerätä vedenlaatuaineistoa tutkia järvisedimenteissä tapahtuneita 
muutoksia.  

 

• Asumisviihtyvyyden lisääminen  

Niirasenlahden länsirannalle toteutetaan parhaillaan asuinrakentamista, jota ei ole tapahtunut 
vuosiin. Rakentamisen voi ehkä osaltaan nähdä hankkeen tuomana asumisviihtyvyyden lisään-
tymisenä. Muun muassa rannanomistajien kokemuksia rantakivien limoittumisen vähenemises-
tä voidaan pitää eräänä asumisviihtyvyyden lisääntymisenä. 
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• Luonto- ja maisema-arvojen säilyttäminen  

Keskustelu luontoarvoista on yhteiskunnassa lisääntynyt hankkeen aikana muistakin syistä. 
Puulan luontoarvojen ja veden laadun puolustamiseen on tullut mukaan merkittäviä tahoja. 
Heinäkuussa 2013 järjestetään kolmas Puula-Forum, asiantuntija ja asianosaistapahtuma ni-
menomaan Puulaan liittyen. Pohjoisen Puulan kunnostushanke on www-sivujensa kautta ollut 
mukana Puula-Forumissa alusta alkaen. 
 
Eräänä rehevöitymiskehityksen pysäyttämistä edistävänä asiana voidaan nähdä hankkeessa 
syntynyt mielipidevaikuttaminen. Muun muassa maanomistajille suunnattu kosteikkokoulutus ja 
paikallisessa metsäalan julkaisussa esiintyneet kirjoitukset ovat muokanneet mielipiteitä valu-
ma-alueen maankäsittelystä. Tämän voidaan pidemmällä aikavälillä ajatella vaikuttavan myön-
teisesti valuma-alueella toimimiseen vesiensuojelun kannalta. 
 
Hanke osaltaan aktivoi Puulan ranta-asukkaita ja kiinnitti huomiota Puulan tilaan ja sen tulevai-
suuteen. Osittain tämän aktiivisuuden myötä Puula on noussut vesienhoidon kannalta merkit-
täväksi toimenpidekohteeksi Etelä-Savossa. Puulan arvostuksen lisääntymisestä kertoo myös 
sen valinta Etelä-Savon maakuntajärveksi vuonna 2011. 
 
 

• Laajapohjainen yhteistyö paikallisten toimijoiden ja viranomaisten kesken  

Hankeen keskeisenä tavoitteena oli yhteistyön luominen paikallisten toimijoiden ja viranomais-
ten välille. Tässä hyvin pitkälle onnistuttiinkin. Vapaaehtoistoimijoiden rooli hankkeen toteutuk-
sen kannalta oli merkittävä. On huomioitavaa, että tämän kaltainen vesiensuojeluhanke vaatii 
pitkäaikaista sitoutumista, koska tuloksia ei saada lyhyellä aikavälillä. 

Hanke on koskettanut ainakin seuraavia tahoja yhteistyön muodossa: 

- Alueella asuvat 
- Ammattikalastajat 
- ELY-keskus (Ympäristökeskus) 
- Kalastusalue 
- Oma Kalaämpäri- hanke (Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö) 
- Kansalaisopisto 
- Kunta 
- Maanomistajat 
- Maanrakennusurakoitsijat 
- Metsänhoitoyhdistys 
- Metsästysseura 
- Osakaskunnat 
- ProAgria  
- Rapala-Rahasto 
- Riistanhoitopiiri 
- Seurakunta 
- Suur-Savon Sähkö 
- Vapaaehtoisjärjestöt 
- Paikallislehti 
- Alueellinen lehdistö/media 
- Sähköinen media 
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• Toimintamallin luominen ja sen käytön laajeneminen lähialueille 

Hanke oli ensimmäinen laajempi kokonaisuus, jolla vähennettiin Puulan pohjoisosiin kohdistu-
vaa ravinnekuormitusta ja luotiin menettelytapoja uusille hankkeille. Alueella ei siten ollut val-
mista toimintamallia valuma-alue- ja vesistökunnostuksille.  

Kokonaissuunnittelu toimi hankkeessa hyvin. Ohjausryhmä koordinoi suunnittelua ja se toteu-
tettiin viranomaisten ja paikallisten tahojen yhteistyönä. Kevyellä suunnittelulla päästiin välittö-
mästi paneutumaan keskeisiin ongelmakohtiin ja ohjaamaan niiden kunnostusten suunnittelua 
ja toteutusta. 

Hepolammen kosteikon suunnittelu ja rakentaminen sekä jälkihoito ovat ehkä parhaiten onnis-
tuneet osa-alueet hoitokalastuksen ohella. Sen sijaan hankkeen toteuttama vesikasvillisuuden 
poisto jäi yhteen toteuttamiskertaan johtuen rahoituksen ja menettelytapojen muutoksista. 
Osakaskunta ja paikalliset rannanomistajat ovat tehneet vesikasvien poistoja talkootyönä. 

Hankkeen viestintä toimi hyvin. Heti aluksi hankkeelle laadittiin kotisivut, joilta keskeiset asiat 
saatiin yleisön tietouteen. Hankkeella oli mediaan kiinteä yhteys ja se takasi tiedon kulun oikea-
aikaisuuden. 

Osakaskunnilla oli hankkeessa erityisen tärkeä rooli vapaaehtoistyön tekijänä. Myös hankkeen 
käynnistäjänä osakaskunnan merkitys korostui. Lisäksi tarvittiin paikallisia yhteyshenkilöitä, jot-
ka omalta osaltaan pitivät yhteyttä paikallisten ja viranomaisten välillä ja edistivät osahankkei-
den toteutumista. Pitkäjänteinen sitoutuminen oli tärkeää. 

Vesien kunnostushankkeissa valtio ja kunta ovat usein jakaneet kustannukset. Puulan pohjois-
osan hankkeessa mukaan tuli myös osakaskunta, seurakunta (maanomistajana) sekä yritykset 
(Suur-Savon sähkö). Yhteistyötahojen etsimiseen ja neuvotteluihin meni hankkeessa suhteelli-
sen paljon aikaa mutta tämä nähtiin kokonaisuuden kannalta hyödylliseksi. Silti hankkeessa ei 
todennäköisesti osattu käyttää hyväksi kaikkia mahdollisuuksia. 

Vesiensuojelutoimenpiteiden kilpailutus kannattaa tehdä osakaskunnissa mikäli mahdollista. 
Hankkeen kuluessa todettiin, että tämä voi olla halvempaa kuin että tarjouksen pyytää olisi val-
tio tai kunta. Lisäksi em. viranomaisia koskettavat kilpailutussäännöt. 

Hankkeen toimintamallia kannattaa soveltuvin osin hyödyntää lähialueella muissa vesiensuoje-
luhankkeissa. 

 

8. Jatkotoimien tarve 
 

Pohjoisen Puulan vedet tarvitsevat jatkuvaa hoitoa tilan heikkenemisen ehkäisemiseksi. Pois-
tokalastusta tulisi alueella jatkaa, jotta vesien tila saataisiin pysymään vähintään nykytasollaan. 
Osakaskunnan tekemän hoitokalastuksen merkitys korostui hankkeessa. Kansalaisia tulisi 
edelleenkin aktivoida katiskoilla tehtävään hoitokalastukseen. Tavoitteena voisi olla, että Poh-
joisesta Puulasta tulisi tulevaisuudessa esimerkiksi merkittävä kuhan uistelukohde. 
 
On esimerkkejä siitä, että ammattikalastajat voivat löytää markkinoita vähäarvoiselle kalalle ja 
siten he voivat tehdä hoito-/poistokalastusta ilmaiseksikin. Mahdollisuuksia tähän kannattaa 
tutkia. 
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Maa- ja metsätalouden kuormitukseen alueella olisi syytä panostaa jatkossakin mm. soveltuvia 
vesiensuojelurakenteita rakentamalla sekä kiinnittämällä huomiota mm. metsätalouden vesien-
suojeluun. 
 
Hankkeessa toteutettujen kosteikkojen tulisi pysyä hyvässä kunnossa. Tämä vaatii kunnostusta 
n. 3-5 vuoden välein. Tämä olisi syytä kirjata myös hoitokuntien vuosittaisiin toimintasuunnitel-
miin. Kosteikot toimivat vesiensuojelullisesti paremmin mikäli niissä ei esiinny kaloja. Alusta-
vasti on suunniteltu, että Hepolammen kosteikon yhteyteen voitaisiin rakentaa maakatiska. Ra-
kentamiseen on olemassa osa rahoituksesta. 
 
Hankkeessa rakennettujen kosteikkojen imagoa tulisi nostaa jopa valtakunnalliseksi kohteeksi 
siten, että kansalaisten tietämys alueesta paranisi. Kosteikkoja voitaisiin yhdistää esim. luonto-
polulla. Statuksen nostaminen voisi parhaimmillaan tuoda uusia yhteistyökumppaneita ja ra-
hoittajia mukaan, jolloin saaduilla varoilla voitaisiin tehdä alueella vesienhoitotyötä esimerkiksi 
perustamalla uusia kosteikkoja. 

 
Pohjoisen Puulan tulevien vesienhoitotoimien suunnittelu ja toteutus olisi entistä helpompaa, 
mikäli alueen osakaskunnat olisivat mahdollisimman suuria. Samalla myös mm. osakaskuntien 
hallinnointi helpottuisi ja kalastuksen järjestely yksinkertaistuisi. Osakaskuntien yhdistymistä tu-
lisi edistää. 
 
Hankkeessa saatuja tuloksia ja käytäntöjä on tarpeen viestiä muun muassa paikallisille sidos-
ryhmille ja kansalaisille. Tarkoitus on myös järjestää kohdennettua vesiensuojelukoulutusta 
alueella mm. energiantuotannon, maa- ja metsätalouden sekä yhdyskuntarakentamisen paris-
sa työskenteleville toimijoille. Keskeisenä tavoitteena on, että tulevaisuudessa Puulan seudulla 
asuvat ihmiset suhtautuisivat myönteisesti vesiensuojeluun ja se näkyisi myös heidän toimin-
nassaan. 
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