
 
 
 
 
 
 
 

Muistio Pieksämäen seudun vesienhoidon järjestelypalaverista 

Aika ja paikka: 25.9.2012, klo 13.00 – 14.30 Tapani Mähösen huone, Kanttila, Pieksämäki 

Läsnäolijat: Tapani Mähönen, Hanna Kakriainen, Timo Kauppinen, Reijo Lähteenmäki 

 

1. Kokoontumisen tarkoitus:  

 Pieksämäen seudulla on viranomaisille esitetty useita kohteita, joissa on hoidon ja 
kunnostuksen tarvetta. Osalla kohteita ovat paikalliset tehneet aloitteen hoitotoimien 
aloittamisesta. Pieksämäen seudun kohteista puuttuu tärkeysjärjestyksen priorisointi. 
Vesienhoidon toteuttamiseksi tarvitaan Pieksämäen kaupungin näkemys vesienhoidon 
rahoituksen tasosta vuosille 2013 – 2015, sekä periaatepäätös kunnostus- ja hoitotoimien 
toteuttamiseen osallistumisesta. 

 

2. Keskusteltiin asiasta ja esille tulivat seuraavat seikat: 

 Pieksämäen kaupunki on yleisesti ollut hankkeissa mukana 25 % rahoitusosuudella. 

Poikkeuksena ovat taajama-alueet, joissa osuus voi olla suurempi. Rahoitusta toteutettaviin 

hankkeisiin on löytynyt kohtuullisen hyvin.  

 Kalastusalueella on käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka tavoitteet on myös huomioitava vesistöjen 

hoidossa. Kalastusalue tulee sitouttaa mukaan hoitoon. 

 Tavoitteena on laatia Pieksämäen seudun vesienhoidon yleissuunnitelma, jota toteutetaan 

vuosina 2013 – 2015 ja siitä eteenpäin.  

 Keskustelun aikana hahmottui alustava suunnitelma hoito-ohjelman toteuttamisesta. 

Suunnitelma on tämän muistion liitteenä 1 

 Etelä-Savon ELY – keskus on hakenut rahoitusta Pieksämäen seudun hankkeisiin vuodelle 

2013 seuraavasti: Suunnittelurahaa 34 000 euroa ja toteuttamisrahaa 6 000 euroa. Seudullisen 

hoito-ohjelman valmistuttua suunnittelurahan osuus pienenee ja toteutusrahan osuus kasvaa. 

3. Kohteiden tärkeysjärjestyksen arviointi 

 Tarkasteltiin laadittua listaa ja todettiin, että se vaatii jonkin verran täydennystä. Muutamia 

kohteita tulee tarkastella kriittisemmin ja arvioida niiden kunnostus- ja hoitotarve uudelleen. 

Mikäli kohteissa ei ole akuuttia tarvetta, ne poistetaan listalta  

 Tärkeimmäksi toteutettavaksi kohteeksi nousivat Jäppilän taajaman läheisyydessä olevat 

lammet. Lampien tila on noussut esille useassa eri tilaisuudessa ja osalle kohteista on tehty 

aiemmin toimenpiteitä. Heikinlammen osalta mm. karjan laidunnus ja veden laadun muutokset 

ovat olleet esillä. Asiassa on tehty maastotarkastus ja pidetty neuvottelu 11.9.2012.  Liitteenä 2 

on tilaisuutta varten laadittu asialista  
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Laadittiin alustava toimintasuunnitelma ja jaettiin selvittämisvastuut: Pieksämäen kaupunki 

selvittää alueen hulevesien johtamiset vesistöön, Keski-Savon ympäristötoimi selvittää 

hajajätevedet ja Etelä-Savon ELY ottaa yhteyttä Etelä-Savon maanmittaustoimistoon 

vesialueiden omistussuhteiden selvittämiseksi. Seuraava kokoontuminen hankkeen 

edistämisessä on tammikuussa 2013. Tarkoituksena on saada hanke liikkeelle yleisötilaisuuden 

kautta kevättalvella 2013. 

4. Muut kohteet 

 Keskusteltiin muutaman muunkin kohteen tilanteesta:  

 Ruokojärven osalta todettiin, että alueelle on tulossa ranta-asemakaava. Tämä nostanee 

alueen merkittävyyttä hoitokohteena.  Iso-Nivulla tehtävät toimenpiteet on suunniteltava 

tarkoin, jos alueella aiotaan tehdään toimenpiteitä.. Kirkko-Surnui ja Pohjois-Surnui 

muodostavat kokonaisuuden, jossa hoitotoimina on pääasiassa metsätalouden 

vesiensuojelu.  

 

 

 

Muistion laati  

Reijo Lähteenmäki 

Ympäristösuunnittelija,  

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
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LIITE 1 

 

Suunnitelma Pieksämäen seudun vesienhoidon toteuttamisesta 

Vesistöjen hoito-ohjelman valmistelu 

  Hoito-ohjelma kootaan harjoittelijatyönä vuonna 2013. Rahoitus ELY  

 Hoito-ohjelma hyväksytään loppuvuodesta 2013 Pieksämäen seudun alueellisessa 

vesienhoitoryhmässä 

 Sitoutetaan yhteistyökumppanit/ toimijat vuosina 2013 – 2014. Aiesopimukset hankkeista 

valmistellaan 

Vesistöjen hoito-ohjelman toteuttaminen 

 Haetaan toteuttamisrahaa vuosille 2014 –  

 Rahoitustarve vuosittain arviolta 40 000 euroa 

 Toteuttaminen voi tapahtua erilaisia toimintamalleja käyttäen. Toteuttamisessa huomioidaan 

Pieksämäen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyt tarpeet. 
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      LIITE 2 

 

Muutamia asioita Jäppilän lampien hoidon/kunnostuksen mahdollisuuksista 

Yleistä 

 Lammet ovat pieniä, joten ne eivät ole luokiteltu vesienhoidon kohteiksi 

 Useita osakaskuntia 

 Veden laatu ongelma 

 Sijainti asutuksen läheisyydessä 

 Kalastuskäyttö on aiemmin ollut kohtuullisen suuri, nykyisin kalastetaan hyvin vähän 

 Muu virkistyskäyttö?? 

 Toimijoiden vähäisyys/hajanaisuus 

 Taloudellinen pohja. Kun alueelta ei tule esim. kalastuksen lupatuloja, on rahoitus hankalaa. 

 Kiinnostus vesialueiden hoitoon ja kunnostukseen 

Seuraavassa taulukossa on vuonna 2003 kunnostuskohteiden kyselyssä saadut esitykset. Hiidenlampi 

nousi kunnostuskohteena esille Pieksämäellä syysmarkkinoilla 4 – 5.9.2012. Joihinkin asioihin on voitu 

vaikuttaa mm. järjestämällä hoitokalastusta. Hoidolla ei ole ollut jatkuvuutta. 

 

Nimi Järvi nro

Pinta-

ala

Luokk

a Ongelma Merkittävyys Hoitotoimet Hankkeen vaihe

Toteutu

saika

Rahoi

tus

Valtio Kunta Muut

Jaaninlampi - 

Lahnankutta

va

04.259.1.

xx

0,0x 

km2

Jäppilän taajaman 

puhdistetut 

jätevedet laskivat 

aiemmin 

Jaaninlampeen -> 

Lahnankuttavaan

Paikallista 

merkitystä

Jätevesien 

johtaminen 

lopetettu. 

Hoitokalastus 

2009 

Jaaninlampi

Hoitokalastusta 

tehty 2009 

Jaaninlammella. 

Lahnankuttavan 

kunnostushanke 

2001

Paikalli

nen 

hanke

Hiidenlampi 04.259.1.

022

0,12 

km2

ajoittain 

leväkukintoja,asutus

alueen pintave-

siviemäröinti 

lampiin

kunnan 

vedenottamo 

rannalla, 

pohjavesilampi, 

kunnan 

lähivirkistysalue

tta

Hoitokalastust

a tehty 200x.

Paikalli

nen 

hanke

Heikinlampi 04.259.1.

02x

0,15 

km2

veden laatu heikko 

?? Karjatilan 

laidunnus, haja-

asutuksen jätevedet

Paikallista 

merkitystä

hoitokalastus, 

vesikasvien 

niitto Paikalli

nen 

hanke

Ahvenlampi 04.259.1.

023

0,09 

km2

ajoittain 

leväkukintoja,asu-

tusalueen pintave-

siviemäröinti 

lampiin

kunnan uimala, 

pohjavesilampi, 

kunnan 

lähivirkistysalue

tta

Hoitokalastust

a tehty 200x

Paikalli

nen 

hanke  

 



 5/5 

 

Hoidon suunnittelun mahdollisuuksista 

 Hoidon perustana voisi olla laajempi kokonaisuus, jossa suunniteltaisiin kaikkien lampien kohdalla 

tehtävät toimenpiteet.  

 Vesialueiden omistusolot ovat alueella sekavat ja osakaskuntien toiminta tulisikin yhtenäistää/yhdistää. 

Hankkeen aloittamiseksi ja eteenpäin viemiseksi on tärkeää, että vesialueen omistus on yhtenäinen. 

 Yhteinen näkemys lampien hoidosta ja kunnostamisesta on koko hankkeen perusta. 

 Lampien kuormituslähteet tulisi kartoittaa ja laatia suunnitelma millä tavoin kuormitusta voidaan 

pienentää. 

 Hankkeen rahoituspohja: 

o Hanke on paikallinen, joten valtion rahoitus siihen on varsin kyseenalaista. 

o Kunnan rahoituksen saatavuus ? 

o Osakaskunnan oma rahoitus + talkootyö 

o Kyläyhteisön rahoitus -> talkootyö 

 Kohteet on listattu ja niiden toteuttamista ja tärkeysjärjestystä suunnitellaan Pieksämäen seudun 

vesienhoidon toimintaryhmässä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


