
 
 
 
 
 
 
 

 

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO 

 

MUISTIO KOKOUKSESTA 

Pieksämäen seudun vesienhoidon toimintaryhmän (pintavedet) kokous Pieksämäellä 
25.3.2014 alkaen klo 13.00 

Kokouspaikka Kanttila, osoite: Vilhulantie 5, 76850 NAARAJÄRVI 

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

2. Todetaan läsnäolijat  
Läsnäolijat todettiin ja kirjattiin erilliseen luetteloon.  Läsnä olivat seuraavat henkilöt:  
 

Tapani Mähönen Pieksämäen kaupunki 

Pekka Häkkinen Pieksämäen kaupunki 

Juha Siikanen Mikkelin kaupunki/maatalous 

Pekka Sojakka Etelä-Savon ELY - keskus 

Jani Pulkkinen Etelä-Savon ELY - keskus 

Kirsti Valkonen Pieksämäen kaupunki 

Esa Rouvinen Etelä-Savon ELY - keskus 

Riikka Salomaa 
Suomen metsäkeskus, Julkiset 
palvelut, Etelä-Savo 

Hanna Kakriainen Keski-Savon ympäristötoimi 

Ari Sapattinen 
Kangasniemen - Pieksämäen 
metsänhoitoyhdistys 

Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon ELY - keskus 

 
 

3. Edellisen palaverin muistio (12.12.2013) 
Käytiin lävitse edellisen kokouksen muistio ja siihen ei ollut huomauttamista tai 
muutosesityksiä. Muistio oli julkaistu Pieksämäen seudun vesienhoidon blogisivuilla 
 

4. Vesienhoidon yleissuunnittelu 

 Kyyveden valuma-alueen suunnittelu 
Kyyveden alueelle on valmistunut luonnos vesienhoidon toteuttamisesta. 
Tärkeimmät hankkeet siinä ovat: 
1. Vesialueiden hallinnon järjestäminen 
2. Poistokalastuksen järjestäminen 
3. Kosteikkojen rakentaminen 
4. Vesikasvillisuuden poistot 
5. Muut hankkeet 
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Pieksämäen kalastusalue on uusinut käyttö- ja hoitosuunnitelmansa helmikuun 
2014 lopussa. Edellä olevat hankkeet on sisällytetty suunnitelmaan.  
 

 Pieksämäen seudun muut alueet  
Käytiin läpi laadittu luettelo kunnostusta tarvitsevista kohteista. Luettelossa on 
esitetty arvioita kohteiden toteuttamisjärjestyksestä, rahoituksesta ja 
kunnostuksen toteuttajatahoista.  Luetteloa täydennetään ja se toimii alueella  
paikallisena vesienhoidon toimenpideohjelmana. Ohjelman perusteella voidaan 
aloittaa kohteiden tarkempi selvitys- ja suunnittelutyö. Edellisessä kohdassa 
lueteltujen hankkeiden toteuttaminen on tarkoituksenmukaista ja tärkeysjärjestys 
on sama. 
 

 Kosteikkoasiat alueella 
Kosteikkojen yleissuunnittelu jatkuu alueella. T:mi TJ –Frilleltä on tilattu 
selvitykset VEMALA – mallinnuksen kautta saatujen kohteiden soveltuvuudesta 
kosteikkorakentamiseen. Kohteille (yli 20 kpl) tehdään maastotarkastukset ja 
niiden perustella edetään kosteikoksi soveltuvien kohteiden tarkempaan 
suunnitteluun. Selvitys valmistuu syyskuun 2014 loppuun mennessä. 
Ympäristöpalvelu S. Kauhaselta on tilattu Nivunpään ja Juhalan kosteikkojen 
suunnittelutyö. Suunnitelmat valmistuvat kesäkuun 2014 loppuun mennessä. 
T:mi TJ – Frille laatii suunnitelmat Koivurannan ja Triplan kosteikoille. 
Suunnitelmat valmistuvat elokuun loppuun mennessä.  
Vesienhoidon edetessä on noussut esille mm. kosteikkojen perustaminen 
vesialueelle sekä esim. maanvaihtomenettely, jotta kosteikkoja saataisiin 
aikaiseksi tärkeille kohteille. Kyseeseen tulevat lähinnä kohteet, joissa ei ole 
mahdollista käyttää maatalouden tukimuotoja, esim. ympäristökorvauksia. 
Kyyveden alueella ollaan keskustelemassa kosteikon muodostamista 
vesialueelle Haapalahden pohjukassa (Mikkelin kaupunki, Haukivuori). 
Vesialueen omistajat ovat avainasemassa edistämään rakentamista. 

 
5. Toimintakertomus 2013  

Käsiteltiin toimintakertomusluonnosta. Todettiin, että on hyvä, kun tehdyt asiat kirjataan 
muistiin vuosittain. Käytiin läpi luonnos ja todettiin, että on tarkoituksenmukaista tehdä 
se samaan muotoon kuin Kyyvesi kuntoon – ryhmän laatima kertomus on. Sihteeri 
täydentää kertomuksen ja se lähetetään kommenteille sekä julkaistaan ryhmän 
blogisivuilla. 

 
6. Toimintasuunnitelma 2014 

Käsiteltiin laadittua toimintasuunnitelman luonnosta. Todettiin, että suunnitelma  sisältää 
keskeiset ja tarvittavat tapahtumat. Suunnitelma voidaan julkaista blogisivuilla. Vuoden 
2015 ensimmäisessä kokouksessa arvioidaan kuinka suunnitelma toimi. 

 
7. Tiedottaminen/viestintä 

 Blogisivujen muutokset.  
Tarkoituksenmukaista on muuttaa sivujen ulkoasua ja sisältöä siten, että pinta- ja 
pohjavesiasiat on helpommin löydettävissä. Sivujen käyttökelpoisuutta tulee 
parantaa. Tarvittavat muutostyöt tehdään ELY – keskuksessa kesän aikana. 
Tavoitteena on, että sivustot voidaan esitellä laajemmin Pieksämäen 
syysmarkkinoiden aikaan. 

 Syysmarkkinat ja vesienhoitoseminaari (esiteltävät asiat alustavasti) 
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Syysmarkkinat ovat Pieksämäellä 9 – 10.9.2014. ELY – keskus on varautunut 
olemaan markkinoilla koko ajan. Vesienhoitoseminaari järjestetään 9.9.2014. 
Alustavasti on ajateltu, että kerrotaan Pieksänjärven EAKR – hankkeen 
tuloksista, esitellään vesienhoidon nykyhetken toimia ja kerrotaan seuraavan 
toimintakauden (2016 – 2021) suunnittelun tilanteesta. Kosteikkojen rakentamista 
tuodaan esille mm. laadittujen suunnitelmien ja selvitysten avulla. Pohjavesien 
suojelusta kerrotaan ajankohtaista asiaa. 

 Muu viestintä 
Tavoitteena on saada paikallislehteen esille vesienhoitoasiaa. Vastuu tästä on 
lähinnä ryhmän puheenjohtajalla ja sihteerillä. 
Vesienhoitoon liittyvät kylien mielipiteet ja esitykset tullaan huomioimaan 
suunnittelussa. Kylien edustaja pyydetään mukaan toimintaryhmään. 

 
8. Muut asiat 

 VHS, uuden toimintakauden valmistelu.  Pekka Sojakka esitteli seurantaohjelmaa, 
todeten mm. seuraavaa: 

- Vuosien 2014 - 2016 seurantaohjelma valmis(tui) kesäkuussa. Seurannan volyymi 
suurilla ja keskisuurilla järvillä likimain sama kuin aikaisempina vuosina.  

- Pienien järvien seurantaa on jouduttu karsimaan ja osa kohteiden tilatiedoista 
joudutaan arvioimaan maankäyttöanalyysien ja mallinnuksen avulla.  

- Tavoitteeksi on asetettu, että kaikki Pieksämäen seudun yli 50 ha:n 
järvimuodostumat ja yli 10 km:n valuma-alueen jokimuodostumat kyetään 
luokittamaan seuraavalla vesienhoitokaudella.  

- Uusi seurantaohjelma on nähtävillä Hertassa Pintavesien tila / VHS-seuranta 
kohdassa.  

- Pieksäjärvi on Etelä-Savon toinen intensiiviseurannan kohde. 
Intensiiviseurannassa seurantatietoa kertyy kaikista biologisista laatutekijöistä ja 
fysikaalis-kemiallista tietoa normaalia tiheämmin. Myös sateliittipohjaista 
kaukokartoitusta lähdetään kokeilemaan vuoden 2014 kesästä alkaen (mm- 
lämpötila, klorofylli ja sameus).   

- Lisäksi toimenpideohjelman toteutuksessa kerätään kohteista fysikaalis-kemiallista 
ja biologista tausta-aineistoa 
 
Pekan esitys on katsottavissa toimintaryhmän blogisivuilla. 
http://pmksvesienhoito.wordpress.com kohdassa tausta-aineistoja 
 
 

 Jäppilän vesistöjen kunnostuksen ja hoidon tilanne (Salmen lavan niitto, Jäppilän 
taajaman lammet, Lahnankuttava, kosteikot, Vihtajärvi ym.) 
Pieksämäen kaupunki on hankkinut hiekkasuodattimen hulevesille ja se 
asennetaan kesän alussa. Poistokalastusta lampien osalta jatketaan ja 
tarkoituksena on tehdä kolmen vuotta kestävä hanke nuottauksesta ja 
katiskapyynnistä. Jäppilän toimintaryhmä edistää asiaa.  
Tavoitteena on laajentaa toiminta-aluetta koskemaan myös Lahnankuttavaa. 
Syvänsi on erinomaisessa luokassa, joten sen tilan säilyttämisen kannalta on 
eduksi laajentaa myös Jäppilän alueen vesienhoidon toteutusaluetta. 
Kosteikkojen suunnittelua jatketaan mahdollisuuksien mukaan.  
 

 Naarajärven luusuan ruoppausasia 

http://pmksvesienhoito.wordpress.com/
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Naarajärven luusuan ruoppaamisesta on tullut esitys Pieksämäen kaupungille. 
Asiaa on selvitelty, eikä mm. Pieksämäen Melojat ry:n mukaan ongelmaa 
kanooteilla kulkemiselle ole esiintynyt. Kyseessä on lähinnä rannanomistajan 
yksityinen intressi. Tällä hetkellä ei pohjasedimentin poistoon yhteiskunnan tuella 
ole mahdollisuuksia. 

 

 Pohjavesiasiat  
Suojelusuunnitelmien toteuttamisen seurantaryhmän kokous pidetään 2.4.2014 
Kanttilassa. Esillä ovat  mm. Naarajärven rakenneselvityksen vaihe ja 
Tervaruukinsalon alueen suojelun järjestäminen  
 

 Seuraava kokous 
Seuraava kokous päätettiin pitää 14.8. alkaen klo 09.00. Asioina ovat silloin VHS 
kuulemisen järjestäminen Pieksämäellä, sekä metsäojitusasiat. Tarvittaessa 
voidaan pitää kokous aikaisemminkin, mikäli tarvetta ilmenee. 
 
 
 

 
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Tapani Mähönen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 
15.43. 

 
 

Toimintaryhmän puheenjohtaja Tapani Mähönen 

 

Toimintaryhmän sihteeri Reijo Lähteenmäki 
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