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MUISTIO JÄPPILÄN LAMPIEN VESIENSUOJELU 
 
PAIKKA: Jäppilätalo, Jäppilän kirkkotie 14, Jäppilä 
AIKA: 14.3.2013 klo 18.00 – 21.00 
LÄSNÄ: liitteenä osallistujalista 
 
 
1. Avaus ja lampien kuormitustekijät 

 Hanna Kakriainen avasi vesiensuojeluillan ja toivotti tervetulleiksi ilahduttavan suuren 
osanottajajoukon. Illan tavoitteena on valottaa lampien kuormitustekijöitä, lampien tilaa ja 
keskustella tarvittavista toimenpiteistä lampien hoidon suhteen sekä sopia jatkotoimista.  
 Esiteltiin lampien valuma-aluekartta. Valuma-alueiden osalta tarkistetaan illan aikana esille 
tulleet muutosehdotukset; nyt valuma-alueiden ulkopuolelle jätetyt Sorvalampi ja 
Säynäinen laskevat paikallistiedon mukaan Ylä-Lylyyn ja vedet edelleen siitä Ala-Lylyyn. 
Lisäksi Ylemmäinen laskisi paikallistiedon mukaan Heikinlampeen. Valuma-alueet 
tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan todellisuutta vastaavaksi. 

 
 Valuma-alueen kuormitus koostuu maa- ja metsätaloudesta, haja-asutuksesta, 
turvetuotannosta, luonnonhuuhtoumasta ja laskeumasta. Heikinlammen osalta 
kuormitustekijöinä esille nousevat metsä- ja maatalous sekä haja-asutus. Laidunnuksella 
on paikallista merkitystä. Käymälävesien osuus haja-asutuksen kuormituksessa on 
merkittävin, pelkkien pesuvesien paikalliskäsittely toteutettavissa lähes jokaisessa 
kohteessa. Varsinkin kesäasunnoilla tulisi suosia kompostoivaa käymälää. 

 
 
2. Lampien vedenlaatutietoja sekä kunnostus- ja hoitomahdollisuuksia 
 Reijo Lähteenmäki esitteli lampien vedenlaatutietoja  

- Heikinlampi; lampi sisäkuormitteinen, pohjan hapettomuus saa pohjasedimentin 
luovuttamaan ravinteita ja lisäksi ulkoinen kuormitus vaikuttaa matalaan lampeen, 
aiemmin Heikinlampi ollut hiekkapohjainen niukkaravinteinen lampi 

- Hiidenlampi; kirkasvetinen, pohjassa happivajausta, joka aiheuttaa fosforin 
vapautumista ja tason nousua rehevään luokkaan, lammessa syvyyttä jopa 20 m 

- Ahvenlampi; 1980-90 –luvuilla fosforitaso ollut korkeampi, typpi koholla 1960-90 –
luvuilla, ravinnetasot lähteneet laskuun 1990-2000-luvuilla, lampi kirkasvetinen  

- Ylemmäinen; happi 5:n mg/l pintaa ja fosforitasot 10 – 20 µg/l pysyneet samoilla tasoilla 
kautta aikain, väriluku noussut, typpi pysynyt ennallaan 500 µg/l kahta puolen 

- Jaani; happipitoisuus nousussa, fosfori- ja typpitasot laskussa sekä väriluku menossa 
hyvään suuntaan, jätevesien johtaminen 2000-luvun lopulta Pieksämäelle aiheuttanut 
lammen tilan parantumisen 

- Ylä-ja Ala-Lyly; Ylä-Lylyssä talvella happitilanne huonompi, Ala-Lylyn happitilanne on 
korjaantunut. 

 
Kunnostus- ja hoitomahdollisuuksia: 
- Toimenpiteet vesialueella 

 poistokalastus 

 vesikasvien poisto 

 sedimentin poisto ~ ruoppaukset 

 sedimentin peitto 

 ilmastus 
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- Toimenpiteet maa-alueella 

 maatalouden vesiensuojelutoimet 

 metsätalouden vesiensuojelutoimet 

 hulevedet, niiden hallinta ja käsittely 

 haja-asutus, jätevesien käsittely 
  
 
3. Osakaskuntien yhdistäminen 
 Timo Viitakoski Maanmittaustoimistosta Mikkelistä selvitti osakaskuntien yhdistämistä 

Vesialueet ovat pääosin yhteisiä ja rekisteritunnuksessa 876 tarkoittaa yhteistä vesialuetta. 
Osakaskuntien yhdistymisellä on monia hyötyjä mm. osakkuus ja kalastusoikeus 
kohdistuvat laajemmalle alueelle; aktiivisuus vesialueen hoitoon ja kalakannan 
kehittämiseen lisääntyy; kunnostushankkeiden lupa-asiat ja rahoitusmahdollisuudet 
yksinkertaistuvat; hallintoon voi saada helpommin henkilöitä. 

 Käytännössä osakaskunnat sopivat yhdistymisestä ja osakaskunnan kokous (2/3 jäsenistä) 
päättää yhdistymisestä. Maa- ja vesialueita voidaan myös yhdistää. Maanmittaustoimisto 
vahvistaa toimituksessa osakasluettelon ja määrää osakastiloille pinta-alojen tai vesialojen 
arvojen mukaisessa suhteessa osakkuusluvun. Toimituskulut vaihtelevat 2000 – 4000 
euroa. 

 Viitakoskelle voi soittaa yhdistämisasiassa, ja hän neuvoo kuinka edetä asiassa, eikä 
neuvonnasta vielä peritä kuluja. 

   
4. Keskustelua kunnostamisesta ja äänestyslaskuri 
 Keskusteltiin eri kunnostustarpeista ja –mahdollisuuksista.  
 Keskusteltiin mm. Veke-katiskojen hankinnasta ja niillä kalastuksesta, kosteikkojen 

rakentamisesta, uomien perkaamisesta (kunnossapidosta), karjan laidunnuksesta ja 
metsätalouden vesiensuojelutoimista. 

 Käytettiin Etelä-Savon ELY -keskuksessa kehiteltyä äänestyslaskuria keskustelussa esille 
tulleiden eri kunnostustoimien tärkeydestä. Laskurin mukaan tärkeimpinä pidettiin 
poistokalastusta (38,2 %), maatalouden suojavyöhykkeitä (28,1 %), uomien kunnossapitoa 
(26,6 %) ja hulevesien käsittelyä (12,5 %).  

 
 Lähteenmäki kertoi, että Pieksämäen vesienhoidon yleissuunnitelman laadintaan on 

käytettävissä 5000 euroa. Suunnitelma pyritään tekemään vuoden 2013 aikana. Jäppilän 
lampien osalta aloitetaan poistokalastuksella, johon on käytettävissä 2000 euroa. 

 Rahaliikenteen hoitoon tarvitaan ”isäntäosakaskunta”, joka hoitaa kunnostustoimien 
rahaliikenteen. Alustavasti sovittiin, että Ikolan osakaskunta toimii isäntäkuntana. 
Perustettiin työryhmä: Pekka Suhonen, Seppo Pitkänen, Petri Korhonen, Mika Ikonen ja 
Pekka Häkkinen (kaupunki), joka suunnittelee ja selvittää poistokalastuksen käytännön 
toteutuksen. Työryhmässä on mukana ELY -keskukselta Reijo Lähteenmäki.  

 Pekka Suhonen kysyy Syvänsin nuottakunnalta, voisiko tämän nuottaa kokeilla lampien 
kalastuksessa. Aiempien kalastuskokemusten perusteella Lähteenmäki piti parhaimpana 
ammattinuotanvetäjän käyttämistä ja ajankohtaa syksyllä juuri ennen järven jäätymistä. 

 Työryhmä päättää sopivan tavan kalastuksen hoitoon. 
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5. Lopuksi 
 Ylämaan karjan osalta Esko Rissanen totesi, ettei karjaa laidunneta tulevana kesänä 

rivitalojen ja Rissalan välisellä alueella, sillä pelto on viljan kasvatuksessa. Rissasen 
Lahnakuttavan puoleisilla laitumilla käydään kevään aikana maastokatselmuksella 
suojavyöhykkeiden ym. vesiensuojeluasioiden selvittämiseksi.  

 
 Pieksämäen vesien hoidon yleissuunnitelmassa esitetään Jäppilän lampien hoidon 

kannalta tärkeät jatkotoimet. Pohjana on mm. illan äänestyslaskurin tulos. 
  
 
 
 
 Muistiin merkitsi 
   
   Hanna Kakriainen, ympäristösihteeri  

 

 
 
 
 

Jakelu:  läsnäolijat, Tekninen johtaja Tapani Mähönen  


