Pieksämäen Syysmarkkinoilla esiteltiin seudun vesien hoitoa
Pieksämäen seudun vesienhoito oli esillä 9. – 10.9.2014 Pieksämäen Syysmarkkinoilla.
Viestinnällisesti tilaisuus onnistui lähes täydellisesti. Olimme esillä eri lehdissä useiden
artikkeleiden kautta. Tavoitteemme oli tavoittaa vesistöjä virkistykseen, mökkeilyyn,
kalastukseen, veneilyyn, uimiseen yms. käyttävät tavalliset ihmiset. Tämä onnistuikin hyvin,
sillä teltallamme arvioitiin käyneen kahden päivän aikana yli 400 asiakasta. Varsinkin tiistain
aamupäivän tunnit olivat esittelijöille työntäyteiset. Teemaa ”Latvavedet – selvät vedet”
selvitettiin keskustelujen, karttojen, vesinäytteiden ja esitteiden avulla. Teema antoi kävijöille
kuvan kuinka ihmisen toiminnat muuttavat vesistöjä ja millä tavoin vesienhoitoa toteutetaan.
Vesienhoitoasioita valotettiin monelta eri näkökulmalta: Omavesi – hanke esitteli teltalla hajaasutusalueen jätevesien käsittelyä ja Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savo toi asiakkaille tietoa
metsätalouden vesiensuojelusta. Pieksämäen kaupungin edustajat vastailivat muun muassa
kysymyksiin kaavoitetulla alueella tehtävistä vesiensuojelutoimista. Kalankäsittelynäytöksin ja
kalaliemen sekä paistettujen kalojen maistatuksen avulla teimme tutuksi poistokalastussaaliin
hyväksikäyttöä. Visuaalista näkökulmaa vesistöjen tilaan saatiin Pieksänjärveen laskevista
puroista ja Naarajoen reitiltä kerätyistä vesinäytteistä. Yleisöllä oli tilaisuus havainnoida kuinka
erivärisiä vesiä alueella virtaa. Näytteistä voi jo pelkän katselun avulla havaita kuinka vesistö
käsittelee siihen laskevia tummempia vesiä kirkkaaksi.

Näytepullojen äärellä keskustellaan vesistöjen tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
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Syysmarkkinoihin liittyen järjestettiin tiistaina illalla seminaarityyppinen tilaisuus, jossa yleisölle
kerrottiin tarkemmin metsätalouden vesiensuojelusta niin viranomaisten kuin toimijoidenkin
näkökulmasta. Myös Naarajärven alueen pohjavesien suojeluasiat olivat seminaarissa esillä.
Tilaisuus oli järjestyksessään toinen. Seminaareilla tuodaan yleisölle esille vesienhoidon eri
näkökulmia. Pieksämäen seutu on eräs metsätalouden painopistealueista vesienhoidon
suunnittelukaudella 2016 – 2021. Metsätalous ja pohjavesiasiat kytkeytyvät toisiinsa ja
vesiensuojelu pohjavesialueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä ovat tärkeitä. Seminaariin
osallistui edellisvuoden tapaan noin 40 henkilöä.
Pieksänjärven tilan säilyminen hyvänä on jatkuvan hoidon varassa
Pieksänjärven kunnostuksen EAKR – rahoituksella toimiva hanke päättyi vuoden 2013
lopussa. Hankkeessa rakennettiin vesistön kunnostuksen lisäksi rantautumispaikkoja. Järven
ilmastus ja poistokalastus jatkuvat jätevesiluvan edellyttämällä rahoituksella.
Kiinteästi Pieksämäen kaupunkimaisemaan liittyvä Pieksänjärvi vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja
hoitoa. Seuraaviksi ratkaistaviksi kysymyksiksi ovat nousseet järven valuma-alueiden
kuormituksen vähentäminen eri toimenpiteillä. Alueelta aiemmin vuosina1990 – 1991 tehdyn
kuormitusselvityksen uusiminen on perustana hoidon jatkolle.

Pieksänjärveen laskevien purojen veden väri 10.9.2014.
Nro 2 on järvestä poistuvan veden näyte.

Pieksämäen seudun vesienhoidon toimintaryhmän esityksen mukaisesti aloitetaan valmistelut
kuormitusselvityksen tekemiseksi vuosien 2014 – 2015 aikana. Tämän jälkeen voidaan aloittaa
valuma-alueiden hoidon suunnittelu. Vehkalammen – Uuhilammen suunta on nähty yhdeksi
tärkeimmistä, koska puhdistamolta tulevat jätevedet kulkevat sitä kautta.
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Yleissuunnittelu hankkeiden pohjaksi ja jatkotoimiin
Pieksämäen seudun alueellinen yleissuunnitelma pintavesien hoito-ohjelmaksi vuodesta 2014
eteenpäin on valmisteilla. Toimintaryhmän linjauksen mukaisesti vesienhoito Pieksämäen
seudulla järjestetään hanke-/projektikohtaisina toimintoina. Alueellinen toimintaryhmä on
linjannut jatkotoimiksi seuraavia toimenpiteitä:


Pieksänjärven kuormitusselvityksen uusiminen, jonka jälkeen valuma-alueiden tarkempi
vesiensuojelun suunnittelutyö.



Niskajärven hoitosuunnitelman edistäminen ja aikataulutus. Niskajärvi on eräs
Naarajoen keskeisistä vesistöistä. Parantamalla sen tilaa parannetaan samalla myös
Naarajoen ekologista tilaa. Naarajoki on luokiteltu tilaltaan tyydyttäväksi.



Poistokalastushankkeen jatkaminen koekalastuksin. Kohteet on merkitty mm.
Pieksämäen kalastusalueen käyttö – ja hoitosuunnitelmaan. Pääosa kohteista sijaitsee
Naarajoen reitillä, joten myös tätä kautta parannetaan reitin ekologista tilaa.



Metsätalousalueet selvitys ja suunnittelu. Alustavasti on esitetty metsätalouden
vesiensuojelutoimien suunnittelut Niskakosken kautta purkautuvan reitille sekä Iso
Naakkiman valuma-alueelle.



Jäppilän vesistöjen hoitoa jatketaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Hoitotoimilla
edistetään Syvänsin pysymistä erinomaisessa tilassa.

Pieksämäen vesistöjen hoitoon liittyvät aineistot julkaistaan Pieksämäen seudun
toimintaryhmän blogisivuilla. Sivujen osoite on http://pmksvesienhoito.wordpress.com
Lisätietoja:
Ympäristösuunnittelija Reijo Lähteenmäki, Etelä-Savon ELY-keskus
p. 029 502 4206, reijo.lahteenmaki@ely-keskus.fi
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Asiakkaita teltalla 9.9.2014 aamulla klo 08.30, toripäivät alussa.

Aki aloittaa ahventen käsittelyn.

