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Esitys Hankasalmen jätevedenpuhdistamon kalataloudelliseksi tarkkailuohjel-
maksi vuodesta 2019 alkaen (Hankasalmi) 

Asia Hankasalmen kunta on toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen (ELY-keskus) hyväksyttäväksi esityksen Hankasalmen jätevedenpuhdistamon 
kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2019 lähtien. Tarkkailuvelvoite perus-
tuu Keski-Suomen ympäristökeskuksen lupapäätökseen KSU2007Y479/111.  

Kalataloustarkkailun tavoitteena on selvittää jätevedenpuhdistamon vaikutuksia ala-
puolisten vesistöjen kala- ja rapukantoihin sekä alueella tapahtuvaan kalastukseen ja 
ravustukseen.  

Ohjelmaesityksen sisältö  

Hankasalmen jätevedenpuhdistamon purkuvesistö on Kuuhankavesi. Tarkkailuoh-
jelma sisältää kalastustiedusteluita, verkkokoekalastusta ja havaskokeita. Kalastus-
tiedustelu tehdään vuonna 2022 koskien vuoden 2021 kalastusta ja ravustusta Kuu-
hankavedellä. Tiedustelu toistetaan viiden vuoden välein. Verkkokoekalastuksia teh-
dään Kuuhankaveden Kirkkoselällä (44 verkkoyötä) ja Viinikkalanselällä (36 verkko-
yötä). Verkkokoekalastukset tehdään vuonna 2019 ja ne toistetaan viiden vuoden vä-
lein. Havaskokeiden neljä näytepistettä sijaitsevat Viinikkalanselällä purkuputken vai-
kutusalueella tai sen läheisyydessä ja yksi vertailupisteenä toimiva Kirkkoselällä pur-
kuputken yläpuolella. Havaskokeita tehdään joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2019. 
Kalataloustarkkailun tulokset raportoidaan tarkkailuvuoden loppuun mennessä. 

Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 18.1.–18.2.2019 Hankasalmen kunnan ilmoitus-
tauluilla sekä ELY-keskuksen Jyväskylän toimipaikassa eli Keski-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitustaululla (Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväs-
kylä). Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä edellä mainituissa toimipaikoissa. Lisäksi 
kuulutus ja ohjelmaesitys ovat nähtävänä ELY-keskuksen internet-sivustolla: www.ely-
keskus.fi -> Keski-Suomi tai Pohjois-Savo -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.  

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus 
tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla on mahdolli-
suus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava vii-
meistään 18.2.2019 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.pohjois-savo@ely-
keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuo-
pio. Asiakirjassa tulee mainita asian diaarinumero POSELY/1475/5723/2016.  

Lisätietoja Kalastusbiologi Hanna Ahonen, puhelimitse 0295 024021 tai sähköpostilla hanna.aho-
nen@ely-keskus.fi 

Kuntia pyydetään palauttamaan tämä kuulutus mahdolli-
simman pian nähtävänäoloajan päätyttyä Pohjois-Savon 
ELY-keskukseen nähtävänäpitotodistuksella varustettuna 
(skannattuna kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi tai pos-
titse PL 2000, 70101 Kuopio) 
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