
 
 
 
 
 
 
 

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO 

 

KOKOUS KUTSU 

Pieksämäen seudun vesienhoidon toimintaryhmän (pintavedet + pohjavedet) kokous pidetään 
Pieksämäellä 12.12.2013 klo 09.00 – 11.30 

Kokouspaikka Kanttila, kokoustila 3, Vilhulantie 5, 76850 NAARAJÄRVI 

Tervetuloa! 

 

Kokouksen muistio 

1. Kokouksen avaus 
Tapani Mähönen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Tapani Mähönen ja sihteerinä Reijo Lähteenmäki 

3. Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt:  
Tapani Mähönen  Pieksämäen kaupunki 
Riikka Salomaa   Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savo 
Hanna Kakriainen  Keski-Savon ympäristötoimi 
Juhani Ronkainen  Pieksämäen kaupunki 
Esa Rouvinen   Etelä-Savon ELY - keskus 
Kirsti Valkonen     Pieksämäen kaupunki 
Esa Pekonen    Etelä-Savon ELY - keskus 
Matti Laaksonen   Pieksämäen Vesi 
Juha Siikanen   Pieksämäen kaupungin maaseututoimi 
Ulla Huopainen   Keski-Savon ympäristötoimi 
Pekka Häkkinen    Pieksämäen kaupunki 
Ari Sapattinen   Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki 
Reijo Lähteenmäki  Etelä-Savon ELY - keskus 
 

4. Käytiin lävitse edellisten palaverien muistiot: 

Pohjavesien suojelusuunnitelmien toteuttamisen seurantaryhmän kokous 28.3.2013  
Pintavesien toimintaryhmän kokous 03.07.2013 
Todettiin, että muistiot on julkaistu toimintaryhmien blogisivuilla. Muistioihin ja niiden 
sisältöön ei ollut huomauttamista. 
 

5. POHJAVESIASIAT: Esa Rouvinen esitteli 
- Rakenneselvitys, tilanne, vuosi 2013 
- aineistot käyty läpi ja maastotutkimukset suunniteltu 
- painovoimamitaukset tehty (vkot 47 ja 48); alustava tulkinta 12/2013  
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- Vuosi 2014 
- raskaat maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset 02/2014 ja 

painovoimamittausten lopullinen tulkinta 03/2014 
- maatutkaluotaukset ja tulkinta kevät/kesä 2014 
- alueen geologinen rakennemalli loppukesä 2014 
- pohjavesien virtausmallinnus loppukesä/syksy 2014 
- loppuraportti 30.10.2014 mennessä 
- Uusittu toimenpideohjelma  
- Tervaruukinsalon alueella oma toimintaryhmä, puheenjohtaja Petri Miettinen, 

Joroinen 
- edustus mm. Varkauden kaupungilta, pelastuslaitokselta, ympäristöterveydensuojelu, 

ELY- keskuksesta jne. 
- vastaa toimenpiteiden toteutuksesta  
- alue (toimenpideohjelma) säilyy Pieksämäen seudun vesiensuojelun kotisivulla 
- Toimenpiteiden päivitys on suunniteltu tapahtuvaksi kerran vuodessa  

- Jäppilän lampien hoito (pintavedet + pohjavesi) 
- Päästöt ja kuormitus tapahtuvat pääosin pohjavesien kautta 

1. vanha lietekaatopaikka aiheuttaa edelleen pohjaveden hapettomuutta ja sitä 
kautta mm. typen pelkistymisen ja kuormitusta Ahvenlampeen ja Hiidenlampeen 

2. lammet pohjavesilampia 
1. lähteitä ja tihkupintoja lampien pohjalla 

- Rakenneselvitys ja virtausmalli 
1. vesienhoitokausi 2016-21 

- Vanhan Esson alueella vielä merkkejä bensiinihiilivedyistä (BTEX -yhdisteet) 
1. happipitoisuus alhainen 
2. Pohjavedessä rautaa ja mangaania 
3. pitoisuus ja leviämä pienenevä 
4. ELY ottaa ainakin yhden näytekierroksen alueelta 

- Muut pilaantuneet alueet 
1. Mm. vanhin vanha kaatopaikka sekä murskaus- ja asfalttiasema-alueet  

 
Esa Rouvisen esitys liitetään Pieksämäen seudun vesienhoidon blogisivuille  
 
Keskusteltuja aiheita: 

 Naarajärven pv-alue: jätettä löytyi, mutta ei osoittanut, että olisi kiireisiä toimia 
vaativa. Ei katastrofaalinen tilanne 

 Pohjavesialueiden kartat on julkaistu ymparisto.fi – sivuilla. Tässä vaiheessa on 
tekniikkakysymys, toimiiko järjestelmä. 

 Pieksämäen kaupungilla on aika hyvä aineisto pohjavesialueista 

 Montolan vesiasiat: Sähkötyöt tekeillä, verkoston kunnostus myöhästynyt. 
Pieksämäen Vesi pitänyt Montolan aidan kunnossa, altaaseen johtavat portaat 
purettu pois 

 Lämpökaivot pohjavesialueella 

 Syväjärven kannas; viemäripaikka vaihdettava; ei uusia riskejä ainakaan omalta 
taholta 

 Viemäreiden sijoittaminen pohjavesialueille 

 Tahinlammen ampuma-rata; pimat ei tutkittu. Pohjavesialueen rajaukset muuttuvat 
alueella 

 Maa-ainesottojen luvat; Yhteinen käytäntö Joroinen/Pieksämäki, yhteispalaveri 
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 Jäppilän alue: Tasausallas, paikka katsottava. Vanhat öljysäiliöt on poistettava  
(jatkossa) Pappilan alue on yksi kohde. Mahdollisesti vuoden 2014 alussa 
palataan asiaan. Esiselvitykset + lisäselvitykset Matoniemen alueella.  

 
 

6. PINTAVESIASIAT: Reijo Lähteenmäki esitteli 
-  Yleissuunnittelun vaihe 
- Kohteet selvillä ja muutoksia suunnitteluun tulee lähinnä vesistöjen uuden tilaluokittelun 

perusteella 
- Kyyveden pohjoisosalla suunnittelu kohtuullisen pitkällä ja muut Pieksämäen alueet 

suunnitellaan saman periaatteen mukaisesti 
- Tavoitteena on, että yleissuunnitelma on valmis keväällä 2014  
- Yleissuunnittelussa on tällä hetkellä esiin noussut seuraavia hankekokonaisuuksia: 
 Vesialueiden hallinnon kehittäminen (koko alue) 
 Poistokalastushanke   

 - Kyyveden valuma-alueen pohjoisosa 
 - Muut vedet 

 Kosteikkojen rakentaminen 
 Vesikasvillisuuden poisto 

 - Kyyveden valuma-alueen pohjoisosa 
 - Muut vedet  

 Erityiskohteet/- menetelmät  
 

- Kosteikkosuunnittelu, Niskajärven ym. alueet  
- Kosteikkojen yleissuunnittelu on käynnissä Niskajärven, Iso - Nivun, sekä Pyhäluoma – 

Pitkäsjärvi alueilla.  
- Metsätalouden osalta kiinnostusta kosteikkojen rakentamiseen on myös Pyhäjärvestä 

laskevan Rutakonjoen varrella. 
- Tällä hetkellä on suulliset sopimukset maanomistajien kanssa valmiina noin kymmenelle 

eri kohteelle.  
Kosteikkosuunnittelusta valmistettu esitys (TJ – FRILLE) liitetään Pieksämäen seudun 
vesienhoidon blogisivuille 
 

 
- Pieksänjärven kuormitusselvitys (pohjavesikulkeutumat/ojitus jne.)  
- Pieksänjärvellä toteutettu EAKR – rahoituksella toteutettu kunnostushanke on päättyy 

vuoden 2013 lopussa. Pieksänjärvi tarvitsee kuitenkin jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa.  
- Keskusteltiin jatkotoimien toteuttamisesta ja todettiin, että mm. hajakuormituksen 

hallinta nousee entistä enemmän esille. Esitettiin, että Pieksänjärven valuma-alueelta 
aiemmin tehty hajakuormitusselvitys tulee saada ajantasaiseksi. Keskusteltiin myös 
metsätalouden kuormituksen vähentämiskeinoista. Todettiin, että vesienhoidon 
seuraavalla toimintakaudella toimenpideohjelmiin esitetään todennäköisesti käytännön 
toimintaan vaikuttavia menetelmiä tai menettelytapoja. Toteuttaminen tulee vaatimaan 
paljon yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 
 
Muut keskustellut asiat: 

 Keskusteltiin kosteikkojen toimivuudesta. Laskeutusaltaat on aiemmin mitoitettu 
liian pieniksi.  

 Maatalouden vesiensuojelu: 2014 rahoituspuoli on vielä avoin, tukimuotojen 
peltoprosentit voivat pienentyä. 
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 Pieksänjärvellä hapettimet ovat toiminnassa.  Toisessa kohteessa on meneillään 
kokeilu( hapetin lainassa). Laitteen tehon riittävyydestä ei ole tietoa. 

 Naakkiman alueella VAPO hakee lupaa turvetuotantoalueen perustamiseksi 

 Niskajärvellä on Välijoen suulla tapahtunut 100 metrin matkalla umpeenkasvua. 
Välijoki laskee Naakkiman suunnasta Niskajärveen 

 Pieksämäen kalastusalue uusii käyttö- ja hoitosuunnitelmansa vuoden 2014 
alussa. Suunnitelmassa on esitetty samoja linjauksia kuin vesienhoidossa. 
 

Reijo Lähteenmäen esitys liitetään Pieksämäen seudun vesienhoidon blogisivuille 
 

7. Muut asiat  
- Seuraavien kokouksien ajankohta 

 Pieksämäen kiviaineshuolto, projektiryhmän kokous 4.4.2014 

 Pohjavesien suojelusuunnitelmien toteuttamisen seurantaryhmän kokous pidetään 
25.3.2014 klo 13.00 – 16.00. Paikka on KANTTILA 

 Pintavesien hoidon toimintaryhmän kokous pidetään 25.3.2014 klo 13.00 – 16.00. 
Paikka on KANTTILA 

 Tarkoituksena on pitää molemmat kokoukset yhtä aikaa esim. siten, että ensin 
käsitellään pohjavesiasiat ja sen jälkeen pintavesiasiat. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Tapani Mähönen kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja päätti 
kokouksen klo 11.45 

 

 

 

Puheenjohtaja Tapani Mähönen 

 

Sihteeri Reijo Lähteenmäki 
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