
 
 
 
 
 
 
 

 

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO 

 

MUISTIO PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOIDON TOIMINTARYHMÄN (PINTAVEDET) 
KOKOUKSESTA 

Aika:  3.7.2013 alkaen klo 09.30 

Paikka: Pieksämäki Kanttila, kokoushuone 3, osoite: Vilhulantie 5, 76850 NAARAJÄRVI  

 

1. Kokouksen avaus 

 Toimintaryhmän puheenjohtaja Tapani Mähönen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja 
avasi kokouksen. Kokouksen sihteerinä toimi ryhmän sihteeri Reijo Lähteenmäki 

2. Todetaan läsnäolijat  

 Kokouksessa läsnä olivat seuraavat henkilöt:  
Tapani Mähönen, Pieksämäen kaupunki (pj.)  
Pekka Häkkinen, Pieksämäen kaupunki, Pieksämäen kalastusalue 
Hanna Kakriainen, Keski-Savon ympäristötoimi 
Juha Siikanen,  Pieksämäen seudun maaseututoimi, palvelut  Mikkelin kaupungin 
alaisuudessa 
Teemu Nyrhi, Etelä-Savon ELY – keskus  
Reijo Lähteenmäki, Etelä-Savon ELY – keskus (sihteeri) 
 
 

3. Edellisen palaverin muistio (7.2.2013) 

 Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio, johon ei ollut huomautettavaa. Muistio on 
julkaistu kommenttien jälkeen blogisivuilla. 
 

4. Yleissuunnittelun vaihe 

 Kyyveden valuma-alueen suunnittelu (luonnos) 

Reijo Lähteenmäki kertoi Kyyveden valuma-alueen suunnittelun nykyvaiheesta. 
Tavoitteena on tehdä alueelle yleissuunnitelma vuoden 2013 aikana. 
Suunnitelma tehdään koskemaan osavaluma-alueita. Meneillään on alueelta 
olemassa olevien vesianalyysien perusteella tehtävä kuormitusselvitys. 
Harjoittelijatyönä tehdään kesän aikana analyysituloksista kuvaajat eri 
osavaluma- alueiden purkupisteille. Tarkempi analyysi nykyisestä kuormituksesta 
tehdään viimeaikaisten näytteiden perusteella.  
 
Pieksämäen kalastusalue teettää parhaillaan alueelleen kalaveden käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa. Suunnittelijan kanssa on pidetty neuvonpito ja suunnitelmat 
tullaan sovittamaan yhteen, joten päällekkäisyyksiä ei synny.  
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Naarajärvellä pidettiin 30.5 lähinnä Iso Perkain ympäristön osakaskunnille 
keskustelutilaisuus, jossa kartoitettiin alueen vesienhoidon toteuttamisen 
mahdollisuuksia. Esille noussut uomien kunnostus alueella on alkanut; Niskajärvi 
– Perkai väliltä on poistettu uomasta puita ym. roskaa. 
 
Turvetuotannon osalta on Pieksämäen seudulla menossa uusien ottoalueiden 
etsintä. Tulevaisuudessa saattavat turpeennostosta johtuvat päästöt lisääntyä 
alueella. Toiminta asettaa riskin mm. pienille lammeille, jotka pilaantuvat . Riskiä 
tulisikin vähentää tehostetulla vesiensuojelulla ja hajauttamalla toimintaa. 
Lahnasuon tuotantoalueen pintavalutus ei ole aina toiminut toivotulla tavalla. 
Nykyisellään kenttä on saatu toimimaan, mutta kysymyksiä herätti, pidättääkö 
kenttä tarpeeksi fosforia ja typpeä. 
 
Kosteikkosuunnittelu alueella etenee VEMALA – mallinnuksen avulla haettujen 
kosteikkopaikkojen tarkemmalla seulonnalla. Työ on käynnissä ja tavoitteena on 
saada vuoden 2013 loppuu mennessä valmiiksi yleissuunnitelma kosteikkojen 
rakentamisesta Nykälänjoen valuma-alueella. Lisäksi tavoitteena on saada 
suunnitelmat 2 – 3 kosteikolle. 
 
Maatalouden salaojitusten osalta keskusteltiin mm. tulorajojen tasosta 
investointitukien myönnössä. Tulisi saada viestiä ympäristöministeriöön, että 
tuloraja saataisiin pois. Salaojitusta on alueella vähän, uudistusojitukseen olisi 
tarvetta. 

 

 Pieksämäen seudun muut alueet  
Keskusteltiin muiden kohteiden toteuttamisesta. Kuluvana vuonna valmistellaan 
kohteista toteuttamisjärjestyksen listaus. Tämä toimii eräänlaisena 
yleissuunnitelmana, jolla voidaan hakea rahoitusta kohteiden tarkempaan 
suunnitteluun ja toteutukseen. Seuraavassa kokouksessa käsitellään valmisteltua 
listausta. Yleissuunnitelmaan tulee ottaa mukaan mm. neuvonta ja opastus 
vesiensuojeluasioissa; neuvontatilaisuuksien järjestäminen, alueen asukkaiden 
aktivointi ja jätevesiasiat. 
 
Pieksänjärvi on edelleen paikallisesti tärkein hoitokohde. Jatkossa suunnittelu ja 
hoitotoimet kohdennetaan vesistön valuma-alueelle.  Ensisijaisesti esille 
nousevat Pohjois-Surnuin ja Kirkko-Surnuin alueet sekä Vehkalampi – Uuhilampi 
suunta.  Pieksänjärven kunnostuksen EAKR – hankkeessa etsitään laavulle ja 
rantautumispaikalle sijoituspaikkaa järven itäiseltä puolelta. Mahdollinen paikka 
voisi löytyä Kukkarolahden alueelta. Vesikasvien niittoasia on hoidossa. 
Vemmellahden mahdollista niittoa selvitellään. 
 
Jäppilän taajaman lähialueen vesillä hoitoa suunnitellaan ja toteutus on 
kalastuksen osalta käynnissä.  
 
Kangasjärvestä – Maaveteen kulkevan vesireitin suunnittelu tulee olemaan 
kolmen kunnan yhteinen hanke ja sen käynnistäminen vaatii laajaa yhteistyötä. 
Uusimpana kohteena on esille noussut Pohjois- ja Etelä- Virmas, josta on tullut 
aloite Pieksämäen kaupungille. 
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Pyhityn eteläosalla on esiintynyt  aktiivisuutta vesistön kunnon suhteen. Alueelta 
on tehty ilmoitus metsäojituksiin liittyen. Todettiin, että vesistö on paikallisesti 
arvokas. Vesienhoidon osalta eteläosalla voisi toteuttaa esim. kosteikkoja, mikäli 
sopivia paikkoja löytyy. Jouko Kuhmonen suunnittelee kosteikkoa Pyhityn 
eteläosalle. Pyhitty sijaitsee Kymijoen ja Vuoksen vedenjakaja-alueella ja kuuluu 
Vuoksen vesistöön. 
 
Heiniönjärvellä on toteutettu mm. pienkosteikko, vesikasvien niittoa ja 
poistokalastusta. Viemäröinnin rakentaminen alueelle ratkaisisi ison osan 
vesistöön tulevan kuormituksen vähentämisessä. Pieksämäen kaupunki esittää 
uutta rahoitushakemusta viemäröinnin rakentamiseen. 
 
Iso - Nivulla on ollut tarvetta korjata kalan kulkumahdollisuutta rakennetun padon 
ylitse. Vesi ei virtaa kesällä padon yli, näin ollen kala pääsee padon ohi vain 
keväisin ja syksyisin. Kaivettu ohitusoja on muuttanut tilannetta järvessä, koska 
siihen ei enää virtaa yhtä paljon vettä kuin aiemmin. 
 

5. Jäppilän lampien kunnostuksen ja hoidon tilanne 

 Toimikunta kokoontui 29.5 klo 18.00 Jäppilässä. Aluksi oli nuotanveto 
Heikinlammessa. Veto onnistui muutoin, mutta kalaa tuli nuotassa melko vähän. 
Toimikunta jatkaa suunnittelua ja tässä vaiheessa keskitytään lampien kalaston 
vähentämistoimiin. Paikallisena hankkeen toteuttajana toimii Ikolan osakaskunta. 
Syksyllä 2013 toteutetaan alueella nuottauskokeilu. Paikalliset toimijat jatkavat 
mm. Heikinlammen nuottausta. Toimikunta kokoontuu seuraavan kerran 
2.9.2013 Jäppilässä. 

 Kosteikkoasiat alueella. Alueelle on esitetty rakennettavaksi kaksi kosteikkoa 
lähinnä metsätalouden vesien käsittelyyn. Kohteiden tarkempi tarkastelu tehdään 
ELY – keskuksessa. 

Toinen esitetyistä alueista sijaitsee Lahnankuttavanjoen alajuoksulla. Valuma-
aluetta joen luusuassa on 2161 ha. Kosteikko olisi mahdollista tehdä kaivamalla 
uoman varrelle. Valuma-alueella on toteutettu metsätalouden 
vesiensuojelutoimia. 

Toinen esitetyistä kosteikkopaikoista sijaitsee Lahnankuttavan Haapalahden 
eteläpuolelle. Valuma-alueen pinta-ala on 331 ha. Kosteikko tehtäisiin kaivamalla 
peltoa/laidunalueelle.  

6. Tiedottaminen/viestintä 

 Keskusteltiin syysmarkkinoihin osallistumisesta ja vesienhoitoseminaarin 
ohjelmasta.  

Syysmarkkinat ovat 3 – 4. 9 ja vesienhoitoasiat ovat siellä esillä. Esitellään mm. 
Pieksänjärven kunnostuksen EAKR – hankkeen lopputuloksia, Jäppilän seudun 
vesienhoidon toteuttamista ja mahdollisesti pohjavesiasioita. Torille tuodaan iso 5 x 
8 metrin teltta, Reijo varaa paikan Pieksämäen kaupungilta Sari Niskalalta. Jäppilän 
toimintaryhmä on varautunut tulemaan pystyttämään telttaa maanantaina 2.9. 
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Vesienhoitoseminaari järjestetään 3.9.2013 Kanttilassa. Tilaisuus alkaa kahvituksella 
klo 18.00 ja ohjelma kestää 18.30 – 20.00 välisen ajan. Tietoiskuja (noin 15 min 
pituisia) mm. seuraavista asioista: Jätevesiasiat, Vesienhoito (pintavedet ja 
pohjavedet, mm kaivot). Asiasta laitetaan tiedote lehteen. Tavoitteena on saada 
(varaudutaan) tilaisuuteen 50 osallistujaa. Kokous seminaarin järjestelyistä pidetään 
Kanttilassa 15.8.2013 alkaen klo 13.00. Tilaisuuteen kutsutaan mm. Pieksämäen 
kyläasiamies Saara Patokoski  

7. Muut asiat 

 VHS, uuden toimintakauden valmistelun aikataulu 

Vesienhoitokautta 2016 – 2012 valmistellaan. Pintavesien luokitus on myöhästynyt, 
todennäköisesti luokitus julkaistaan loppukesästä. Pohjavesien osalta luokitus on 
valmistunut ja siitä on tiedotettu medialle. 

 Seuraava kokous pidetään syyskuussa. Kokouksen ajankohta varmistuu 15.8 
pidettävässä kokouksessa. 

8. Kokouksen päättäminen 

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

 

 

Toimintaryhmän sihteeri Reijo Lähteenmäki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


