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MUISTIO

Laatija: Henna Majuri

Haukiveden kalatalousalueen vesienhoidon yhteistyöpalaveri.

Läsnä: Sakari Sallinen, Pertti Kuvaja, Tarmo Tolvanen, Reijo Herranen, Niilo Pulkkinen ja  Henna 
Majuri

Muut: Kalle Kaartinen (Mhy), Aimo Hukkanen (Haapaselän osk),Teuvo Eronen (Jannila osk), 
Marika Limatius ja Niklas Holopainen (Keski-Savon ympäristötoimi), Mika Myllys (Mtk ja 
Vaahersalon osk), Seppo Reponen (POSEly), Juha Maaranen, Liisa Muuri ja Teemu Oittinen 
(ESAEly).

1. Teemu Oittinen avasi palaverin ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. Juha Maaranen esitteli vesiensuojelun tehostamisohjelman ja Haukiveden kalatalousalueelle 
laadittavan vesienhoidon yleisuunnitelman sisältöä ja aikataulua.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma on saanut hankkeisiin lisämäärärahaa. Vesienhoitoon on 
haettavissa 50-70% avustus. Suurempaa avustusprosenttia sovelletaan VHS:n laadintaan 
tarvittaviin tutkimus- ja kartoitustehtäviin, jotka toteutetaan palvelemaan koko vesistöä.

3. Seppo Reponen esittelin kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien sisältöä ja lain 
vaatiman aikataulun. KHS:stä on valmistunut pilotti Porvoo-Sipoo kalatalousalueelle, jota 
voidaan hyödyntää perusrunkona suunnittelussa. KHS on voimassa 10 vuotta.

            Vaelluskaloissa täytyy huomioida syönnösalueet ja nousureitit, sekä pyrkiä laatimaan KHS   
yhteistyössä muiden kalatalousalueiden kanssa.

KHS:n laadinnassa edellytetään avointa ja ajantasaista laatimisprosessia yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa, jotta tavoitteet ja toimenpiteet saavutetaan.

Ely hyväksyy kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitemat.

Vaelluskalojen nousuesteistä on valmisteilla selvitys ESAElyn toimesta. Selvitys 
sisällytetään vesienhoidon yleissuunnitelmaan. Esitettiin nousuesteiden sisällyttämistä 
myös KHS:n, jotta niiden poistaminen tai Ymp.luvan edellyttämät kalatalousvelvoitteet olisi
sitouttavampaa myös viranomaisille ja vesivoimayhtiöille.

4. Liisa Muuri esitteli Haukiveden kalatalousalueen vesien ekologista tilaa.

Haukiveden kalatalousalueen vesientila on pääosin erinomaisessa kunnossa.

Tavoitteena on saada kaikki vesistöt hyvään tilaan 2027 mennessä. Lisäksi erinomainen tai 
hyvä tila ei saa heiketä.



Jokaiselle sektorille (maa-,metsä- ja kalatalous, kaupungit ja kunnat sekä vesistöjä 
kuormittavat yritykset) laaditaan toimenpidesuunnitelmat.

5. Teemu Oittinen esitteli vesienhoidon sidosryhmän toimintaa VHS:n laadinnassa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää vesienhoidossa yhteistoimintaa ja käytäntöjä.

Vesien ekologiseen tilaan panostetaan yhteistyöllä ja suunnitellaan toimenpiteet eri 
sektoreille. Suunnitteluvaihe kestää noin 7-8kk ajan. Suunnittelija ohjaa, tiedottaa ja 
osallistaa sekä aikatauluttaa projektin.

 Hankkeelle on laadittu Ely:n asiantuntijaryhmän toimesta palvelukuvaus, joka ohjaa 
suunnittelijan (konsultin) työtä. Palvelukuvausta täydennetään sidosryhmässä ja toivottiin 
lisättäväksi myös matkailun osallistaminen.

Vesienhoidon suunnitelma sisältää perustiedot, tavoitteet ja toimenpiteet, kustannusarviot ja 
rahoitussuunnitelmat, sekä seurannan.

6. Keskusteltiin Haukiveden kalatalousalueen vesienhoidon tarpeista eri alueilla.

– Toivottiin Haukiveden kalatalousalueelle tarkennettua kuormitus-,niitto- ja 
kosteikkoselvitystä ja laajempaa vesinäytteiden ottoa ja koekalastuksia. 

– Kämärin- ja Ämmänkosken vaelluskalojen esteet,luontokartoitus ja kalojen 
elinympäristöselvitys ja hoitotoimenpiteet yhteistyössä kalantutkimuksen, matkailun, 
Varkauden kaupungin, Stora Enson, Ahlström oy:n ja kalastusseurojen kanssa.

– Huruslahden ja Siitinselän kunnostustarpeen selvitys ja Kuvansin ja Kangasalammin 
jätevesienpurkuputkien kuormitusselvitys.

– Taimenpurojen ja nousuesteiden kartoitus koko alueelle. Esim: Kangaslampi ja 
Rantasalmen putkilahti.

– Särkijärven ekologisentilan arviointi. Outokumpu oyj:n aikaisemman toiminnan 
vaikutukset, sekä hoitotoimenpiteiden suunnittelu.

-     Kosulanlammen kunnostussuunnitelman toteuttaminen loppuun. Alueelle suunniteltu 
      ruoppauksia ja kosteikkoja sekä niittoja. Kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei ole           
      toteutettu.

7. Haukiveden kalatalousalue päättää kokouksessaan 1-2 edustajaa työryhmään.

8. Haukiveden kalatalousalueen VHS:n laadinnan tarjouspyynnöt lähetetään konsulteille vk:lla 
43.

9. Palaveri päättyi klo 20.00.




