
 
 
 
 
 
 
 

 

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO 

Muistio Pieksämäen seudun vesienhoidon toimintaryhmän (pintavedet) kokouksesta 
Pieksämäellä 02.07.2014 klo 09.00 – 10.57 

Kokouspaikka Kanttila, kokoushuone 3, osoite: Vilhulantie 5, 76850 NAARAJÄRVI 
 

Asialista kokoukseen 

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

2. Todetaan läsnäolijat  
Kokouksessa olivat läsnä:  
Tapani Mähönen   Pieksämäen kaupunki 
Kirsti Valkonen   Pieksämäen kaupunki 
Pekka Häkkinen   Pieksämäen kaupunki 
Hanna Kakriainen  Keski-Savon ympäristötoimi 
Jesse Kärkkäinen  Keski-Savon ympäristötoimi 
Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon ELY - keskus 
 

3. Edellisen kokouksen muistio (25.3.2014) 
Käytiin lävitse edellisen kokouksen muistio, johon ei ollut huomauttamista. 
 

4. Vesienhoidossa edistettävät hankkeet 

 Vehka- ja Uuhilammen alueen kunnostus ja hoito (rahoitustarve vuodelle 2015) 
Keskusteltiin asiasta ja todettiin seuraavaa: alue on luonnonsuojelualuetta. 
Lintuvesiarvot vaativat ratkaisuja mm. umpeenkasvun ja kuormituksen osalta. Koska 
alue on lintuvesialue, niin päävastuu sen hoidosta ja kunnostuksesta on valtion 
tehtävä. Suunnitelman laadinnassa Pieksämäen kaupunki voisi olla mukana 
jätevesien laskun osalla. Suunnittelun yhteydessä voitaisiin esim. laatia yleinen 
pienten lampien kunnostusohje.  Alue on pääosin valtion ja Pieksämäen kaupungin 
maa-aluetta, lisäksi alueella on muutama yksityinen maanomistaja.  
Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen selvitetään suunnittelun rahoitus, yleinen 
aikataulu ja toteuttajataho. 
 

 Pieksänjärven kuormitusselvityksen päivitys (edellinen tehty v. 2005)  
Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että kuormitusselvityksen teko aloitetaan  
vesinäytteiden otolla syksyllä 2014. Kuormitusselvityksen jälkeen aloitetaan valuma-
alueen vesiensuojelun suunnittelu. Surnuinjoen valuma-alueen ja Anolan ohi 
virtaavan uoman suunnitteluja pidettiin ensisijaisina kohteina. Kaupunkitaajaman 
vedet huomioidaan kuormitusselvityksessä. Esille nousivat mm. Kalavalanpuro, 
Heikinlammen kautta laskeva uoma ja Veturitallin alue. Karttatarkastelun perusteella 
laaditaan näytteenotto-ohjelma. 
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Keskusteltiin Anolan suunnan asutuksen viemäröintiin liittymisen tärkeydestä. 
Alueella on kunnallinen viemäri, mutta 2/3 kiinteistöistä on vielä liittymättä 
viemäröintiin. 
Keskusteltiin myös Anolan golf-kentän laajennuksesta ja sen vesiensuojelun 
tarpeesta. Aluella on laskutusaltaita, mutta laajennus ja kentän käytettettävyyden 
tason nosto aiheuttaa vesiensuojelun tehostamisen tarvetta. Golf-kentän alue tulisi 
saada tiiviisti mukaan paikalliseen vesiensuojelun kehittelyyn. 
 

 Metsäisen valuma-alueen suunnittelutyö  
Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savolle on esitetty kahta mahdollista 
suunnittelualuetta: Iso-Perkain tai Naakkiman valuma-alueet. Molemmilta alueilta on 
tehty uoma-analyysi ja maastokäynnit alkavat elokuussa 2014. Toimintaryhmä esitti 
tärkeämpänä suunnittelualueena Iso- Perkain valuma-aluetta.  
 
Keskusteltiin turvesoiden kevään sulamisen ja runsaiden sateiden aiheuttamien 
valumien merkityksestä kuormitukseen. Todettiin, että ylivalumien tasausta 
tuotantoalueen alapuolella tarvittaisiin, jotta kuormitusta voitaisiin edelleen 
pienentää. Tuotantoalueiden ympärysojien kautta tulevaa valuntaa tulisi saada 
hallintaan (tasatuksi) uomiin rakennettavilla pohja-, ja putkipadoilla, ojakatkoksilla, 
kosteikoilla ja muilla vesiensuojeluratkaisuilla. 
 

 Niskajärven eteläpään kunnostustarve ja kunnostuksen toteutus 
Niskakosken osakaskunnan ja kalastusalueen yhteinen rahoitus alueen 
suunnitteluun on kuluvalle vuodelle 1000 euroa.  
Päätettiin, että etsitään suunnittelija. Kuluvan kesän aikana on vielä mahdollista 
kartoittaa alue ja aloittaa suunnittelu. Kohde on pieni ja sen suunnittelu voitaisiin 
tilata suorahankintana. Etelä-Savon ELY- keskus ja Niskakosken osakaskunta 
edistävät asiaa. 
 

 Poistokalastuksen suunnittelukohteet syksyllä 2014 (koekalastukset + nuottaus) 
Koepyyntejä tehdään seuraavilla kohteilla 
 

Niskakosken valuma-alue.   

  Iso-Lahnanen NORDIC 2014 

  Iso Kaatluoma Koenuottaus 2014 

  Iso-Perkai NORDIC 2014 

   Nykälänjoen - Naarajoen 
valuma-alue.   

  Pitkäsjärvi NORDIC ja koenuottaus 2014 

  Pyhäluoma NORDIC ja koenuottaus 2014 

  Vehvaa NORDIC ja koenuottaus 2014 

 
Koeverkkokalusto toiminta-ohjeineen toimitetaan Pekka Häkkiselle viikolla 28. 
Tavoitteena on saada vesistöt kalastetuksi 15.9.2014 mennessä. 
Koenuottauksista on tehty suullinen tilaus Vendace ky:ltä. Etelä-Savon ELY – 
keskus hoitaa tilauksen. Pieksämäen kalastusalue järjestää osakaskunnilta  
tarvittavat luvat ym. Rahoitusta koenuottaukseen on varattu 5 000 euroa.  
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5. Jäppilän lampien kunnostuksen ja hoidon tilanne 
Jäppilän toimikunta kokoontuu 8.9 Pieksämäellä 
Pieksämäen kaupunki asentaa Hulevesien käsittelyjärjestelmä vuonna 2014 
Poistokalastus toteutetaan nuottakalastuksena syksyllä. Kalastusta jatketaan kolmen 
vuoden ajan. Sopimus kalastuksesta tehdään työryhmän seuraavaan 
kokoontumiseen mennessä. 
Kosteikkosuunnittelua edistetään alueella mahdollisuuksien mukaan. Tarvetta 
valumavesien käsittelylle on mm. Lahnankuttavan alueella 
Keskusteltiin käytöstä poistettujen jätevesialtaiden  kuormituksen merkityksestä. 
Voitiin todeta, että altaat eivät enää aiheuta kuormitusta ja Jaaninlammen tila on 
merkittävästi parantunut.  
 

6. Tiedottaminen/viestintä 

 Syysmarkkinat 9 – 10.9.2014 esittelyaiheita ovat 
- Pieksänjärven EAKR -hankkeen tulokset 

a. Kartta retkeilypaikoista nettiin kaupungin sivuille 
b. Reijo kokoaa esittelyposterit aiheesta 

-  Osakaskuntien yhdistämisen edistäminen (Pieksämäen kalastusalue) 
a. Esitellään maakunnallista hankesuunnitelmaa 

-  Kosteikkojen suunnittelu ja rakentaminen 
a. yleiskartta, jossa paikat näkyvillä. Posterit kosteikoista 
b. esittely tapahtuu atk:n avulla (sähköliittymä tulee saada 

toripaikalle) 

 Vesienhoitoseminaarin 9.9.2014 ohjelma 
-  Metsäojitus/ metsätalous pääasiana 
- Pohjavesiasiat (rakenneselvitys ja virtausmalli – asiat) 

a. Metsänomistajia tulee saada mukaan tilaisuuteen 
b. Pieksämäen lehteen tiedotus. Metsänhoitoyhdistyksen ja 

kylien kautta tapahtuva tiedotus 
7. Muut asiat 

 VHS, kauden 2016 – 20121 toimenpideohjelman kuulemistilaisuus  
Pidetään toimintaryhmän kokous 10.12.2014 klo 12.00 alkaen Pieksämäellä ja sen 
jälkeen yleisölle tarkoitettu kuulemistilaisuus klo 16.00 – 20.00. Paikka Kanttila. 

 Toimintaryhmän seuraava kokous pidetään 14.8.2014 alkaen klo 09.00 
Pieksämäellä (mahdollisesti pienempi ryhmä)  

 
8. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja Tapani Mähönen kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja päätöksistä 
ja päätti kokouksen klo 10.57 

 
 
Toimintaryhmän puheenjohtaja Tapani Mähönen 

 

Toimintaryhmän sihteeri Reijo Lähteenmäki 
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