
 
 
 
 
 
 
 

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO 

 

KUTSU KOKOUKSEEN 

Pieksämäen seudun vesienhoidon toimintaryhmän (pintavedet ) kokous pidetään Pieksämäellä 
11.12.2014 klo 15.00 – 16.30 

Kokouspaikka Kanttila, osoite: Vilhulantie 5, 76850 NAARAJÄRVI 

Tervetuloa! 

 

Asialista kokoukseen 

1. Kokouksen avaus 

Tapani Mähönen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen 

2. Todettiin läsnäolijat  

Tapani Mähönen  Pieksämäen kaupunki 
Pekka Häkkinen  Pieksämäen kaupunki 
Riikka Salomaa  Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savo 
Urpo Väkeväinen  MHY Kangasniemi- Pieksämäki 
Juha Siikanen  Maatalous 
Esa Rouvinen  ESAELY 
Pertti Manninen  ESAELY 
Juho Kotanen  ESAELY 
Mika Huttunen  ESAELY 
Reijo Lähteenmäki ESAELY 
 

3. Edellisen kokouksen muistio (02.07.2014) 

Käytiin lävitse nettisivuilla julkaistu muistio, johon ei ollut muutostarpeita. 

 

4. KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
-  Yleissuunnittelu, hankkeet (taulukon läpikäynti) 

Reijo Lähteenmäki esitteli yleissuunnitelman taulukkoa. Keskeisenä asiana siinä on se, 
että kunnostuskohteet on yhdistelty alueittain hankekokonaisuuksiksi. Pieksämäen 
seudulla hakekokonaisuuksia ovat (hankealue):  
 
Pieksänjärven hoito; mm. vesistöt Pieksänjärvi, Vangasjärvi, Pohjois-Surnui, Kirkko-
Surnui. Tavoite: Pieksänjärven hyvän tilan säilyminen 
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Naarajoen hoito; mm. vesistöt Hirvijärvi, Ylä-Siili, Ala-Siili, Naarajärvi, Heiniö, Iso-
Perkai, Iso- Nivu, Niskajärvi. Tavoite: Naarajoen ekologisen tilan paraneminen luokasta 
tyydyttävä luokkaan hyvä. 
 
Jäppilän vesien hoito; mm. vesistöt Syvänsi, Jaaninlampi-Lahnankuttava, Hiidenlampi, 
Heikinlampi, Ahvenlampi, Vihtajärvi. Tavoite: Ekologiselta luokaltaan erinomaisen 
Syvänsin tilan säilyminen 
 
Virtasalmen vesien hoito; mm. vesistöt Längelmäenjärvi, Haapajärvi, Kangasjärvi, 
Heräjärvi, Salmenjärvi, Monninjärvi, Virmasjärvet (Pohjois- ja Etelä- Virmas). Tavoite: 
Reitin alimpien järvien tilan parantaminen.  
 
Taulukkoa täydennetään ja hankkeiden valmistelut/edistäminen aloitetaan. 
 

- Naarajoen reitin poistokalastuksen suunnitteluvaihe (koepyyntien tulokset) 
Suunnittelua varten on kalastukset tehty seuraavilla vesistöillä: Vehvaa, Pyhäluoma, 
Pitkäsjärvi, Iso-Lahnanen ja Iso-Perkai 
Nuottauksista on kalastaja toimittanut raportin. Verkkokalastusten tulokset käsitellään 
ELY – keskuksessa talven aikana. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että särkien 
määrä kalastossa on erittäin pieni vesistöillä: Vehvaa, Pyhäluoma, Pitkäsjärvi   
 

- Kosteikkojen yleissuunnittelu, Naarajoen valuma-alue (maatalouskosteikot,luonnos) 
Naarajoen valuma-alueelta on valmistumisvaiheessa kosteikkojen yleissuunnitelma. 
Maastossa on suunnittelua varten tehty käyntejä yli 20 eri kohteella. Suunnitelma 
valmistuu vuoden loppuun mennessä. 
 

- Pieksänjärven kuormitusselvitys (analyysitiedot + jatko) 
Nablabs Oy:ltä tilattujen vesianalyysien tulokset ovat tämän muistion liitteenä. 
Pieksänjärven kuormitusselvitykseen liittyvät näytteenottokerrat ( 3 kertaa) ja 
raportoinnin tarjouspyyntö on pyydetty Nablabs Oy:ltä. Etelä-Savon ELY – keskus 
maksaa selvityksen aiheuttamat kulut. 
 

- Naarajoen reitin metsätalouden vesiensuojelu (suunnittelun valmisteluvaihe) 
Suunnittelusta on alustavasti keskusteltu Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savon kanssa. 
Tavoitteena on saada suunnittelu alkuun mm. Niskakosken sekä Iso-Naakkiman 
valuma-alueilla. Asiaan palataan maaliskuussa 2015.  
 

5. Muut asiat  
- Vesienhoidon organisointi Pieksämäen alueella 
ELY – keskuksessa tapahtuvien muutosten vuoksi on tarpeen tehdä muutoksia myös 
vesienhoidon toteuttamisen organisoinnissa. 
Tärkeimmät muutokset ovat mm. henkilömuutokset, työryhmien yhdistämiset sekä 
pidettävien kokousten lukumäärien rajoittamiset. 
Suunniteltu toimintamalli on seuraava: Vesienhoidon alueellisena yleissuunnitelmana 
toimivat laadittavat hanketaulukot. Toimintaryhmän kokouksia on vuodessa kaksi: 
Kevään kokouksessa suunnitellaan tehtävät toimenpiteet ja hyväksytään 
toimintasuunnitelma. Syksyn kokouksessa tarkistetaan toimintojen onnistuminen, 
laaditaan toimintakertomus sekä pidetään yleisötilaisuus. Toimintaryhmä pitää 
kokousten välillä yhteyttä mm. sähköpostilla. 
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Etelä-Savon ELY – keskuksessa Pieksämäen alueen vesienhoitoasioita hoitavat Esa 
Rouvinen ja Pekka Sojakka. 
- Vesienhoitosivut (http://esvesienhoito.wordpress.com)  
Maakunnan tasolla on tehty muutokset vesienhoidon sivustolle. Toimintaryhmien 
sivustot on yhdistetty. Pääosa vesienhoidon tiedottamisesta tapahtuu sivuston avulla. 
 
- Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kokous pidetään 12.3.2015 klo 09.00 alkaen Kanttilassa. 
 

6. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Tapani Mähönen kiitti osallistujia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti 
sen klo 16.25 

 
 

Asiat muistiin merkitsi 

 
Reijo Lähteenmäki 
Ympäristösuunnittelija 
Etelä-Savon ELY- keskus 
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