
Pintavesien hoito Pieksämäen 
seudulla 

Ympäristösuunnittelija  

Reijo Lähteenmäki 



Toiminta-alue ja -ryhmä 2012 





Pieksänjärven kunnostus;  EU -hanke 
– Rahoitus 240 000 euroa vv. 2010 

-2013  (EAKR –rahoitus 50 %) 

– Ohjausryhmä koordinoi. 

• Kosteikkosuunnitelmat 
toteutettu 

• Poistokalastus  

• kalastettu 50 tonnia 
vuosina 2010 - 2011 

• Vesikasvien niittoa 10 ha, jatkuu 
2012 -2013 

• Rantautumispaikat määritelty 

• suunnittelu toteutettu,  

• rakentaminen toteutettu 

– VHS -toiminta jatkuu hankkeen 
jälkeen laajemmalla alueella. 
– Organisointi 2012 

– Pohjavesiasiat tärkeitä 

– Pintavesien hoitosuunnitelma 2013 
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Jäppilän taajaman lähivesien hoito alussa 
  

 

• Keskeisimpinä kohteina ovat 

taajaman lähellä olevat lammet. 

Hoidolla parannetaan myös 

Lahnankuttavan ja Haapalahden 

tilaa. 

• Alueella on toimintaryhmä 

• Poistokalastuskokeilu aloitettu 

• Kosteikkojen 

rakentaminen  suunnittelussa 

• Vesiuomien kunnossapito 

suunnittelussa 

• Hulevesien käsittely suunnittelussa 

• Hankkeesta saa tietoja sivulta 
http://pmksvesienhoito.wordpress.com 

 

http://pmksvesienhoito.wordpress.com/


Kyyvesi kuntoon - hanke 
– Toimintaryhmä organisoitui joulukuussa 2009 

– Kyyveden kalastusalue aktiivisesti mukana 

• Koekalastusten käytännön järjestelyt 

• Hoitopyynnin käytännön järjestelyt 

• Osakaskuntien yhdistäminen, edistämistoimet 

– Ravinteiden kulkeutumisselvitys tekeillä -> 

Tavoitteena toimintasuunnitelma valuma-alueille 

– Koekalastuksia tehty 2010 - 2012 -> tavoitteena 

poistokalastussuunnitelma 2014 

– Kosteikkosuunnittelu käynnissä (LUMO –hanke 2011 

ja 2013) (RAE – hanke 2012 – 2014) 

– Näkösyvyyskartoitus alkoi 2011, jatkuu ..  

– Suovu siistiksi –alaryhmä  

• Kosteikkosuunnitelma -> toteutus alkaa 2013 

– Selvitys alivedenkorkeuksien nostamisesta tehty -> 

hanke ei jatku 

– Hanketta esitelty vuosittain mm. Mikkelin kala-  ja 

Pieksämäen syysmarkkinoilla 

– Blogisivut vuodesta 2010 alkaen 
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Kyyveden hoidon yleissuunnittelu 

• Yleissuunnittelu tehdään ESAELY:ssä vuoden 
2013 aikana. 

• Toimintaryhmä/työnyrkki avustaa 
• Tavoiteaikataulu: suunnitelma pääosin valmis 

marraskuun alussa. 
• Esitellään toimintaryhmälle 22.11.2013 
• Tärkeimmät suunnittelun osa-alueet: 

– Iso-Perkain alue 

– Naarajärven alue 

– Naakkiman alue 

– Niskajärven alue 

– Pyhäjärven alue 

– Pitkäsjärvi – Nykälä alue 

– Ylemmäinen – Kutemajärvi – Härkäjärvi 
– Suovuun laskevat alueet 
– Koiraselän alue 
– Harjujärven alue 
– Rauhanjärven alue 

 



Yleissuunnittelu 

• Suunnitellaan mm. 

• Valuma-aluekohtainen hoito 

• Poistokalastus  
– Esim. 10 vesistöä yhteen 

– Valuma-
aluekohtainen/alueellinen 

• Kosteikkojen 
yleisuunnitelma 
– Toteutus eri tahojen 

tekemänä 

 



Vesialueen omistajien näkemykset 

• Mitkä valmiudet? 

• Rahoitus  

• Talkootyö 

• Yhteistyö 

• Vesialueen 
omistus/yhdistämiset 

• Onko esitetty lähestymistapa 
ok? 



Osakaskuntien edustajien vastauksia 

22 % 

29 % 

12 % 

25 % 

12 % 

Kokouksen näkemys-edistettävät toimet 

Vesikasvillisuus, 
poisto 
Kalasto, poisto 

Uomien kunnostus 

Metsäojat, kosteikot 

Yhdistymiset 





Metsätalous erityiskysymyksenä 

Metsäojituksia tehty laajemmalti 70 – 80 –luvuilla 
 
Ensimmäinen vesiensuojeluohje annettiin v.1985 
 
Laskeutusaltaat, lietekuopat, kaivukatkot, kosteikot 
 
Vesiensuojelutoimia kehitetty: putkipadot,  
Pintavalutuskentät, maa-alueiden  
eroosioherkkyyden selvitykset ym., TASO –hanke 
 
Viimeisin vesiensuojeluopas julkaistu keväällä 2013: 
TAPIO: Hyvän metsänhoidon suositukset.  
VESIENSUOJELU. Työopas 

 


