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Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja Tapani Mähönen avasi kokouksen esittäytymiskierroksella. Sihteeriksi valittiin Liisa
Muuri.

2. Vehka-Uuhilampi, tilannekatsaus

Liisa Muuri esitteli Vehka- ja Uuhilammen selvitysten tilannetta (Liite 1). Majavan pato on nostanut
tänä kesänä Uuhilammen pintaa, joka uhkaa aiheuttaa vahinkoa lammen rannalla oleville
rakennuksille. Majavista ja padosta on täten hankkiuduttava eroon. Alivedenkorkeuden nostaminen
Vehkalammessa kunnostustoimenpiteenä tulee selvittää tarkoin, ettei vastaavaa vahinkoa aiheuteta
myös Vehkalammen puoleisille rakennuksille.

Pieksämäen kaupungille on myönnetty avustusta korento- ja kasvillisuusselvitysten, Natura-
tarveharkinnan sekä kunnostusvaihtoehtojen toteutettavuus- ja kustannusarvion tekemiseen.
Selvitykset oli tarkoitus toteuttaa tänä kesänä, mutta työ jäi tilaamatta. Päätettiin jatkaa asiassa
yhteistoimintasopimuksella. ELY-keskus laatii kilpailuttamista varten palvelukuvauksen, johon
pyydetään ryhmältä kommentteja. Kun työn hinta saadaan selville tänä syksynä, sovitaan
kustannusten jaosta ja allekirjoitetaan yhteistoimintasopimus.

3. Vesienhoidon toimenpiteet Kyyveden reitillä, keskustelua

Kyyvesi kärsii eniten sekä luontaisesta että ihmistoiminnan aiheuttamasta humus- ja
kiintoainekuormituksesta. Kyyveteen kulkeutuu eniten kuormitusta Nykälänjoen valuma-alueelta,
jolta tuleva virtaama on myös suurin. Vesiensuojelutoimenpiteet tulisi kohdistaa lähemmäs
kuormituksen syntylähteitä, joilla pienempien vesimäärien hallinta onnistuu helpommin. Kun
humusta ja kiintoaineita suodattavan maannoksen pinta rikotaan, pääsee niitä kulkeutumaan



vesistöihin myös pohjavesivalunnan kautta. Kyyveden latvaosien valuma-alueen pinta-alasta
turvemaiden osuus on lähes kolmannes, ja niistä n. 80 % on ojitettu metsätalouden käyttöön. Myös
alueen hydrologiset olosuhteet ovat äärevöityneet vesitilannetta tasaavien soiden ojittamisen
myötä. Ilmiö on noussut esiin varsinkin tänä kesänä, kun pitkään jatkuneen kuivuuden takia
varsinkin latvavesien pinnat ovat olleet tavallista matalammalla.

Kyyveteen huuhtoutuu luontaisestikin runsaasti humusta turvemaavaltaiselta valuma-alueelta,
mutta tärkeintä olisi saada ihmistoiminnan vaikutuksesta syntynyt lisäkuormitus vähenemään.
Keskustelussa nousi esille erityisesti metsätalouden vesiensuojelukeinot, joilla arvioitiin olevan
suurin vaikutus reitin vesien tilaan. Riikka Salomaa kertoi, että Metsäkeskuksella on käynnissä
useita hankkeita, joilla pyritään edistämään vesiensuojelukeinojen käyttöönottoa monella tasolla.
Tärkeintä on saada tuotettu tieto kulkeutumaan ymmärrettävästi metsänomistajille ja heille, jotka
toteuttavat työvaiheita maastossa.

4. Niskajärven kuormitusselvitys

Niskajärven kuormitusselvitys valmistui alkuvuodesta 2018 (Liite 2). Työn toteutti Savo-Karjalan
Ympäristötutkimus oy. Selvityksessä otettiin näytteitä ja mitattiin virtaamia seitsemästä järveen
laskevasta uomasta sekä purku-uomasta kolmena ajankohtana vuonna 2017. Mittaustulosten
perusteella laskettiin hetkellinen ja vuosikuormitus, jota verrattiin VEMALA-vesistömallin
simuloimien arvojen perusteella laskettuihin kuormituksiin. Naarajoen ja Niskakoskenjoen kautta
Niskajärveen tulee eniten kuormitusta, mutta järven lyhyen viipymän takia kiintoainetta, ravinteita
ja orgaanista ainesta pidättyy lähinnä vähävetisten kausien aikana. Selvityksessä ei otettu kantaa
talviaikaiseen kuormitukseen, mikä olisi hyvä selvittää. Korkeimmat pitoisuudet havaittiin
Kivipurossa, Suoniemensuonpurossa sekä Välipellonpurossa, joiden valuma-alueet ovat
maatalousvaltaisia. Niskajärveen kohdistuvasta kiintoaine-, typpi- ja humuskuormituksesta suurin
osa tulee metsätalousvaltaisilta alueilta. Fosforikuormitusta tulee yhtä paljon maa- ja
metsätaloudesta. Juha Siikanen huomautti, että maatalouden puolella aktiivisessa viljelykäytössä
olevien peltojen määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmenen aikana.

Metsätalouden vesiensuojelua tulee tehostaa edellisessä kohdassa mainituin keinoin myös
Niskajärven valuma-alueella. Toimenpiteitä kannattaisi kohdistaa myös Kivipuron,
Suoniemensuonpuron sekä Välipellonpuron valuma-alueille, sillä niiltä tulee valuma-alueen kokoon
suhteutettuna paljon kuormitusta. Vuonna 2014 toteutetussa kosteikkojen yleissuunnitelmassa
selvitettiin kymmenen kosteikon mahdollista perustamista Niskajärven valuma-alueelle.
Kuormitusselvityksen perusteella Kivisuon kosteikkosuunnitelman toteuttamisen edistämistä
kannattaisi harkita.

5. Jäppilä: Vihtajärven niittokartoitus/luontoselvitykset

Vihtajärven koillisrannan asukkaat ovat suunnitelleet vesikasvillisuuden poistamista jo pidemmän
aikaa virkistyskäyttöarvon nostamiseksi. Vihtajärvi on hyvin matala, pieni järvi, joka laskee
Syvänsiin. Ennen niittojen ja vesikasvillisuuden poistamisen toteuttamista tulee tehdä selvitykset
alueen luontoarvoista ja saavutetaanko toimenpiteillä haluttuja vaikutuksia. Esimerkiksi
osakaskunta voi hakea kyseisiin selvityksiin ELY-keskukselta harkinnanvaraista avustusta.



6. Harkinnanvaraiset vesienhoitoavustukset ja toimenpideohjelman toteuttaminen

Vesienhoidon toimenpideohjelmassa on kirjattu vuosille 2016–2018 seuraavat vesistökunnostuksiin
liittyvät toimenpiteet Pieksämäen seudulla:
- Heiniön poistokalastuksen jatkaminen
- Pyhäluoman poistokalastus
- Pieksänjärven hoitokalastus
- Pieksänjärven hapetus
- Kirkko-Surnuin lintuvesikunnostus

Heiniöllä ja Pyhäluomalla ei ole tehty poistokalastuksia vuonna 2018. Pieksänjärvellä suoritetaan
hoitokalastus tänä syksynä jätevedenpuhdistamon vesienhoitovaroilla. Puhdistamon
velvoitetarkkailuohjelmassa oli myös koekalastukset tänä vuonna, joten tietoa Pieksänjärven
kuhakannan tilasta saadaan raportin valmistuttua.

Pekka Häkkinen kertoi, että Niskakosken osakaskunnan tekemän hoitokalastuksen saalis
Niskajärvestä vuonna 2017 oli 1100 kg ja vuonna 2018 710 kg. Ensi vuonna osakaskunta jatkaa
hoitokalastuksia Niskajärvellä sekä Pitkäsjärvellä tai Pyhäluomalla. Hoitokalastusten tekeminen
näillä lyhytviipymäisillä järvillä ei vaikuta suuresti kyseisten järvien ravinnetaseeseen ilman ulkoisen
kuormituksen vähentämistä, mutta niillä voi olla vaikutusta järvien kalayhteisön rakenteeseen.
Poistokalastuksen jälkeistä hoitokalastusvaihetta kannattaa jatkaa muutamien vuosien ajan, jotta
kalasto ei palaa heti kalastuksen loputtua ennalleen. Kalojen myötä poistuu kuitenkin niihin
sitoutuneita ravinteita, jotka ovat siten pois reitin alempien järvien ravinnekuormasta. Vuonna
2014 tehtyjen koekalastusten perusteella Pyhäluoman kalastossa petokalojen määrä on hyvin
vähäinen (5 %), ja suurin osa kalastosta koostuu alle 15 c:n pituisista ahvenista (53 %) ja
särkikaloista (42 %). Pitkäsjärven kalasto oli samana vuonna samankaltainen, mutta petokalojen
osuus oli hieman suurempi, 19 %. Vehvaan koekalastuksissa nousi esille tarve poistaa suurikokoista
lahnaa.

Pyhäjärven osakaskunta on tehnyt jo kolmatta vuotta hoitonuottauksia Pyhäjärvellä.

Pitkäsjärven valuma-alueella on toteutettu Leader-rahoituksella kosteikko Ala-Tyrväälässä
Kangasniementien varressa.

Kokouksessa todettiin, että osakaskuntien yhdistämiselle olisi edelleen tarvetta Pieksämäen
alueella. Yhdistymisessä neuvoa saa Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla
-hankkeen projektipäälliköltä Jouni Kiviseltä, p. 040 157 9561, jouni.kivinen@metsa.fi.

Iso-Perkain alueelle voisi suunnitella kunnostustoimenpiteitä, sillä siellä olisi käytettävissä yksityistä
rahoitusta. Vuonna 2014 tehdyissä koekalastuksissa järven kalasto koostui suurelta osin
särkikaloista (75 %) ja etenkin lahnoista. Järvelle suositellaan särkikaloihin kohdistuvaa
poistokalastusta weke-katiskoilla, matalilla rysillä tai paunetilla. Petokaloja Iso-Perkaissa on
koekalastuksen mukaan vähän, joten kaikki hauet ja yli 15-senttiset ahvenet tulee mahdollisuuksien
mukaan vapauttaa saaliista.

Harkinnanvaraisten vesienhoitoavustusten haku ELY-keskukselta aukeaa näillä näkymin viikolla 43
ja päättyy 30.11.2018. Linkki uutiseen.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/etela-savon-ely-keskuksesta-haettavissa-avustuksia-etela-sav-2


7. Muut asiat

Kokouksessa ei noussut esiin muita asioita.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin järjestettävän 4.4.2019 klo 9.30 alkaen Kanttilassa. Tapani Mähönen
päätti kokouksen klo 12.15.

LIITTEET Liite 1. Vehka- ja Uuhilammen selvitysten tilanne
Liite 2. Niskajärven kuormitusselvitys
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