
 
 
 
 
 
 
 

 

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO 

 

Muistio Pieksämäen seudun vesienhoidon toimintaryhmän (pintavedet) kokouksesta  

Aika ja paikka: 7.2.2013 alkaen klo 09.00. Kanttila, kokoushuone 1, osoite: Vilhulantie 5, 76850 
NAARAJÄRVI 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Tapani Mähönen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 

 

2. Todetaan läsnäolijat ja keskustellaan ryhmän täydennyksestä 

Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt: 

Tapani Mähönen, Pieksämäen kaupunki, ryhmän puheenjohtaja 
Kirsti Valkonen, Pieksämäen kaupunki 
Pekka Häkkinen, Pieksämäen kaupunki 
Riikka Salomaa, Suomen Metsäkeskus 
Hanna Kakriainen, Keski-Savon ympäristötoimi 
Reijo Lähteenmäki, Etelä-Savon ELY – keskus, ryhmän sihteeri 
 
Tehtiin lyhyt esittäytymiskierros. Metsäkeskuksen uutena edustajan ryhmässä toimii 
luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa. Riikan toimipiste on Joroisissa. Pekka 
Häkkinen edustaa Pieksämäen kaupungin edustuksen lisäksi Pieksämäen 
kalastusaluetta. 
 
Keskusteltiin ryhmän täydennystarpeista ja todettiin, että ryhmän toimintaan olisi syytä 
ottaa mukaan myös maatalouden edustus. Sovittiin, että kysytään ryhmään 
maataloussihteeri Juha Siikasta. Toisena mahdollisena edustajan olisi Lauri Tinakari. 
Reijo Lähteenmäki selvittää asiaa. 
 
Etelä-Savon maanmittaustoimistosta on ryhmään kysytty maanmittausinsinööri Timo 
Viitakoskea. Timo on ilmoittanut, ettei hänellä ole mahdollisuuksia osallistua ryhmän 
kokouksiin. Ryhmä saa kuitenkin kaiken maanmittaustoimistolta tarvitsevansa tuen 
kunnostus- ja hoitohankkeiden edistämisessä. 
 
 

3. Seudullisen yleissuunnitelman tiimoilta pidetyn palaverin muistio 25.9.2012  

Muistio on lähetetty syksyllä tiedoksi ja kommentoitavaksi ryhmän jäsenille. 
Kommentteja ei sihteerille ole tullut. Muistio on julkaistu Pieksämäen seudun 
vesienhoidon blogisivuilla.  
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Käytiin läpi muistio ja keskusteltiin eri hankkeiden nykytilasta. Muistioon tai sen 
sisältöön ei ollut huomauttamista. 

 

4. Keskustellaan yleissuunnittelun edistämisestä 

Reijo Lähteenmäki esitteli kuvaesityksen avulla Pieksämäen seudun vesienhoidon 
toimintaryhmän käytettävissä olevan rahoituksen vuodelle 2013. Ympäristöministeriön 
momentilta 351022 (suunnitteluun käytettävää) olisi käytettävissä 5 000 euroa. 
Momentilta 351061 (toteutukseen käytettävää) olisi käytettävissä 2 000 euroa. Tämä 
summa käytettäisiin Jäppilän lampien poistokalastukseen. Maa- ja 
metsätalousministeriön momentilta 30.20.43 (kosteikkojen suunnittelu) käytettävissä 
olisi 3 000 euroa. Rahoituskehykseen saattaa tulla pieniä muutoksia. 

Aiemmin on ryhmän jäsenille lähetty lista Pieksämäen seudulla esitetyistä 
kunnostuskohteista.  

Alustavan toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2013 aikana tehdään alueellinen 
yleissuunnitelma vesistöjen hoito-ohjelmaksi vuodesta 2014 eteenpäin. 

Keskusteltiin asiasta ja todettiin mm. seuraavaa: 

 Pieksämäen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma uusitaan vuoden 2013 
aikana. Suunnitelma on käytössä vuodesta 2014 viisi vuotta eteenpäin. 
Suunnitteluaineistoja voitaneen osittain käyttää hyväksi. 

 Osa Pieksämäen seudun vesistökohteista sijaitsee Kyyveden valuma-alueella, 
joten yhteistyö Kyyveden vesienhoitoryhmän kanssa tulee olla kiinteää.  Tieto 
kulkee mm. Hanna Kakriaisen ja Reijo Lähteenmäen kautta, koska molemmat 
toimivat kummassakin ryhmässä. 

 Käytettävissä oleva rahoitus mahdollistaa yleissuunnittelun aloituksen sekä 
kosteikkosuunnittelun edistämistä.  Mahdollista olisi saada Kyyveden 
toimintaryhmän rahoituksen kanssa yhteinen harjoittelija alueen suunnittelua 
valmistelemaan.  

Tulevia hoito- ja kunnostuskohteita ovat mm:  

 Kangasjärvestä Maaveteen kulkeva reitti. Alueella runsaasti turvetuotantoa. Reitin 
vesiä kolmen kunnan alueella (Mikkeli, Pieksämäki, Juva) .  

 Pieksänjärven hoitoa tulee jatkaa. Kyseeseen tulee lähinnä valuma-alueiden 
ainetaseselvitys ja kiinteistöjen liittyminen viemäriverkostoon.  

 Iso-Nivulla pitää mahdollisesti parantaa kalojen kulkumahdollisuutta rakennetun 
padon ylitse. 

 Iso-Perkain vesireitillä on herännyt kiinnostus vesienhoitoon. Alueella on tarkoitus 
järjestää keväällä neuvottelu osakaskunnan kanssa. Ko. alue on Kyyveden 
valuma-aluetta, joten hankkeen edistämisessä tarvitaan ryhmien välistä 
yhteistyötä ja koordinointia. 

Hankkeita on esitetty liitteenä 1 olevassa luettelossa. 
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Päätettiin, että jatketaan yleissuunnittelua selvittämällä alueelta löytyvä aineisto ja 
tarkentamalla sen pohjalta aiemmin laadittua kohdelistaa.  Käytännössä suunnitelma 
kootaan Etelä-Savon ELY – keskuksessa ja toimintaryhmä ohjaa ja kommentoi työtä. 

 

5. Keskustellaan Jäppilän lampien kunnostuksen ja hoidon edistämisestä 

Reijo Lähteenmäki esitteli kuvaesityksen avulla tilannetta mm. osakaskuntien 
yhdistämismahdollisuuksista ja valuma-alueselvityksestä. Lisäksi alueelta on selvitelty 
hulevesien purkusuunnat. Hulevedet jakautuvat kahteen suuntaan, yksi putki 
kumpaankin suuntaan. Lisäksi lampiin laskee muutamia ojia. 

Keskusteltiin asiasta ja todettiin seuraavaa: 

 Asukkaille esitetään kiinteistöjen liittymistä verkostoon. 

 Metsäkeskuksella ei ole alueella luonnonhoitohankkeita 

 Jäppilässä järjestetään asiasta yleisötilaisuus 14.3.2013. Asiaa aletaan 
valmistella. Tilaisuuteen osallistuvat ryhmästä Pekka Häkkinen, Riikka Salomaa, 
Hanna Kakriainen ja Reijo Lähteenmäki. Kysytään myös Timo Viitakosken 
mahdollisuutta osallistua. Tilaisuuteen tulisi saada media mukaan.  

 Lampivesien veden laatu selvitetään talven aikana.  

 Jäppilän alue kuuluu Joroisten kalastusalueeseen ja lähivesillä toimii Syvänsin 
hoitoyhtymä. Kalastusalueen isännöitsijä Risto Salko ja hoitoyhtymän 
puheenjohtaja Pekka Suhonen tietävät mm. esityksestä alueella olevien 
osakaskuntien yhdistymistarpeesta ja alustavasta yhdistymisesityksestä. 

 

6. Tiedottaminen/viestintä 

Keskusteltiin alustavan toimintasuunnitelman ja liitteen 1 perusteella hankkeista 
tiedottamisesta. Todettiin ja päätettiin mm. seuraavaa: 

 Aineistot julkaistaan Pieksämäen seudun toimintaryhmän blogisivuilla. 

 Blogisivut esitetään linkitettäväksi Pieksämäen kaupungin sivuille  

 Netissä tulisi olla saatavilla mm. valuma-alueet ja järviketjut, jotta asiakkaat 
voisivat saada laajemman kuvan vesien kulkeutumisesta. Tämä helpottaisi 
huomattavasti  

 Jäppilän yleisötilaisuuteen pyritään saamaan media mukaan. 

 Pieksämäen seudun vesienhoitoa esitellään 3 – 4.9.2013 Syysmarkkinoilla. 

 Tarpeen olisi järjestää seminaarityyppinen tilaisuus, jossa kerrottaisiin yleisölle 
vesienhoidon perusteita Pieksämäen seudulla. Tilaisuus järjestetään 3.9.2013 tai 
4.9.2013 iltatilaisuutena. Paikka on alustavasti Kanttila. 
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7. Muut asiat 

Aiemmin on ollut puhetta järjestää mm. Vangasjärvestä laskevaan Kirkkojokeen kalojen 
keräilylaitteisto. Asiaa voitaisiin edistää järjestämällä Pieksämäen seudulla kalojen 
nousua (kulkemista) selvittelevä kansalaisseuranta. Ideointia toteutustavasta jatketaan. 

Pohjavesiryhmä kokoontuu maaliskuun lopulla. Siinä voidaan keskustella, millä tavoin ja 
millä alueilla edistetään viemäröintiin liittyviä hankkeita. 

Seuraava kokous pidetään touko- kesäkuun vaihteen tienoilla Pieksämäellä. Tarkempi 
ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Tapani Mähönen kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja päätti 
kokouksen klo 11.30 

 

 

Muistion laati Reijo Lähteenmäki 
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LIITE 1 

Pieksämäen seudun vesienhoito 

Toimintaryhmä kokoontuu 7.2.2013 klo 09.00 Kanttila, Pieksämäki 
 
Yleissuunnitelma v. 2013 -> harjoittelija ?? 

- Kunnostuskohteiden priorisointi 2013 
- kunnostus- ja hoito-ohjelma vuosille 2014 – 2021 
- liittyy kaavoitusasiat 
- liittyy viemäröintiohjelma 2012 – 2016 
- liittyy Pieksämäen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 
- liittyy 
- liittyy 

 
Jäppilän taajaman lähivedet 

- kunnostus- ja hoitosuunnitelma  tehdään 2013 
- yleisötilaisuus 14.03.2013 
- liittyy Joroisten kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 
- liittyy hulevedet 
- liittyy hajakuormitus 
- liittyy metsätalous 

 
Pieksänjärven hoidon jatkaminen 

- EAKR – hanke vuoden 2013 loppuun 
- Vehka- ja Uuhilampi    Ls- alue/lintuvesi 
- Surnuinjoen reitti   Ls – alue/lintuvesi 
- Anolan kohdalta laskeva uoma   Metsätalousalue 
- liittyy 
- liittyy 
- Lintuvesi -LIFE – hanke v. 2014 – 2017   Onko mahdollista ?? 

 
Kangasjärvi – Haapajärvi – Ankele ym.. 

- Pieksämäen kaupunki/Mikkelin kaupunki/Juva 
- Joroisten seudun vesienhoito 
- liittyy 

 
Periaate laajat alueet; osakaskuntien yhdistämiset 
Valuma-alueet/kuntarajat kartalle 
Pyydystalkoot -> projektin jatkaminen 
 
Syysmarkkinat 3 – 4.9.2013 
Nettisivut tutuiksi 
Kysely -> palkinnot 
Yleissuunnitelman esittely 
Kalankäsittely (näytös + muuta) 
Seminaari illalla Kanttila 
Paikallislehdet tiedotuksessa paras väline 
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