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PIENI PYHÄVESI –YHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

 
 
Poitinjoen ruoppaus saatiin 2019 onnistuneesti hoidettua ja nyt pidetään ”matalan profiilin” vuosi.  
 
Ruoppausalueella ja sen tuntumassa esim. Poitinjoen ruoppaamattomalla alueella tehdään talkoilla  
kasvuston niittoa. Ranta-alueelle istutetaan syksyn aikana puita. 
 
Hankitaan jäsenten käyttöön kaislaleikkuri, merimalli KL-120V. 
 
Seuraavassa vaiheessa on suojauksen rakentaminen VT5:lta tuleviin pääojiin. Loppuvuodesta 2020 
voidaan käydä alustavat keskustelut maanomistajien kanssa. Olisiko Kemera-rahoitus mahdollista? 
 

Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelma 
 
Ympäristöministeriön käynnistämään vesienhoidon tehostamisohjelmaan liittyen ”Mäntyharju-
Vuohijärven kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelma” on tekeillä ELYn vetämänä. Pj. ja vpj. 
olivat tammikuussa 2020 ns. sidosryhmäpalaverissa ELYn kutsumana. Ko. tilaisuudessa 
perustettuun työryhmään tuli yhdistystämme edustamaan Lauri Sihvo. Ulkopuolinen konsulttifirma 
valitaan vetämään projektia. Työryhmä on kommentoinut projektiluonnosta, jonka pohjalta 
tarjouspyynnöt ulkoisille konsulttifirmoille lähtivät.  
 
Olemme viimeiseksi aikataulutetussa Mäntyharju-Vuohijärvi osiossa. PPY:n tarkoitus pj:n ja vpj:n 
näkemyksen mukaan on ko. ohjelman puitteissa anoa avustusta suojarakenteiden tekoon samaan 
tapaan kuin ruoppaukseen. Omaa rahoitusosuutta tai talkootyötä tarvitaan jälleen puolet.  
 
Alustava ajatus on rakentaa laskeutusaltaita ja/tai pohjapatoja PP:een laskeviin ojiin esimerkiksi 
Pekkolan kohdalle (Mäntysenlammesta tuleva oja), Mäkkiinmaan lähistölle (Honkasenlammen 
suunnasta tulevat ojat) ja Ryönan peltojen alalaitaan tms. Projektisuunnitelmaa kommentoitiin Lauri 
Sihvon ja pj. Liisa Sihvon toimesta.  Kommenteissamme on pyritty korostamaan meille tärkeitä 
asioita. Jotain projektisuunnitelmaan saatiinkin. Kukaan muu työryhmän jäsen ei kommentoinut 
suunnitelmaa mitenkään, eli meillä on mahdollisuus saada tästä rahaa, jos jaksetaan olla aktiivisia ja 
jos saataisiin rahoitettua omaa puolikasta talkootyöllä tai jäsenmaksuilla. 
Projektisuunnitelmaluonnos, siihen esittämämme kommentit ja ELY-keskuksen projektipäälliköltä 
Teemu Oittiselta saamat vastaukset kommentteihimme ovat saatavissa Lauri Sihvolta.  
 

Vetovoimaa maaseudulle- hanke 
 

Etelä-Savossa on menossa ”Vetovoimaa Maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla” -hanke, 
jonka tavoitteena on yhtenäiset vesialueet. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
rahoittamassa hankkeessa pyritään yhdistämään nykyisiä osakaskuntia ja yksityisiä vesialueita 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja siten saada aikaan ”isommat hartiat” myös vesiensuojeluun ja 
kalastusalueiden hoitoon. Lopullisena päämääränä on koko Pyhävesialueen kattava yhteinen 
vesialue, jonka kunnostukseen ja hoitoon on saatavissa EU/ELY- taholta asiantuntemusta ja 
rahoitusta. Suurin osa Pienestä Pyhävedestä on jo yhdistynyt Mäntyharjun alueelle perustettavaan 
osakaskuntaan. Yhdistys on lähinnä ”kuulolla” tuleeko vesiensuojelukysymykset esille. Pieni 
Pyhävesihän on Kymijoen vesistön latvajärvi, jolla on vaikutusta koko vesistöön. Samoin kuin 
ilmastokysymykset, myös vesistökysymykset tulevat entistä tärkeämmiksi ja lisäksi näillä on kytkös 
toisiinsa. Ilmastomuutos lisää rankkasateita ja ne taas puolestaan tuovat kiintoaine- ym. päästöjä 
järviin. Suojausta tarvitaan! 
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Pienen Pyhäveden kunnostustoimet ja järven tilan seuranta 
 

 Toteutetaan kaislikoiden niitto Poitinjoella loppukesästä. Lisäksi kannatetaan omatoimista niittoa 
muualla järvialueella. 

 Vuosien 2017-2019 aikana ei ole teetetty omia vesianalyysejä. Viimeiset omat varsinaiset mittaukset 
ovat marraskuulta 2016. Hallitus ehdottaa, että teetetään ”perusanalyysit” ennen syyskiertoa (heti 
elokuun puolivälin jälkeen) pisteestä 097 ja Hemmonselältä ja seurataan syvänteiden happitilannetta 
talvella 2020-2021. 

 Yhteydenotto ELY-keskukseen vedenlaatua kuvaavien virallisten mittausten toteuttamiseksi 
kevättalvella 2021. 
 
Seuraavat asiat pyörivät ”tekemättömien” töiden listalla    

 Selvitetään näkösyvyyttä ja sameutta mittaavan iQwtr -laitteiston saatavuus. 
 Järven tilan seuraaminen valokuvaamalla pitää saada toimimaan. Keskeistä on kiinnittää huomiota 

Pienen Pyhäveden tilaan, valokuvata ja kirjata havainnot (dokumentointi); myös tienvarsialueet ja 
ojat olisi hyvä käydä havainnoimassa ja valokuvata. Näistä on apua, jos joudutaan oikeustoimiin 
jossain vaiheessa tulevaisuudessa. 

 ”Kalojen hyvinvointi”, seuranta & dokumentointi 
=> Keskeistä: Likaamisen loputtava: suovedet, tiesuolat, tien kulumisen ja liikenteen päästöt. Lisäksi 
omat toimet kuten mattojen pesu jne. Seurataan, tuoko hallintopakkoasiamme loppukäsittely Vaasan 
hallinto-oikeudessa mitään apua! 
 

Hallintopakko (Aluehallintoviraston päätös Nro 70/2012/2, Dnro ISAVI/83/04.09/2011, 20.9.2012) 

Toukokuussa 2020 saimme tiedon AVIn päätöksestä (Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 
29/2020, Dnro ISAVI/2756/2019, 20.5.2020). AVI on vapauttanut Väyläviraston kaikesta vastuusta. 
Teimme valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen. AVI:n  päätös tuskin muuttuu hallinto-oikeudessa, 
mutta tulevaisuutta ajatellen asiat on taas kerran dokumentoitu. 

 
Tiedonhankinta 
 

 Tietämyksen lisääminen vesiensuojelusta ja kunnossapidosta  
 Tiesuolojen korvaajat 
 Pitäisi paneutua valumavesien ehkäisyyn/puhdistukseen ja valumaojien hoitoon.  
 

Jäsenhankinta ja toiminnan tukeminen 
 

            Jäsenhankinnan jatkuva aktivoiminen 
 Yritystukien kerääminen mahdollisuuksien mukaan (tavaksi) 
 Jäsen- ja yritystukien hankinnassa tarvittavan esitteen päivittäminen 
 
 
             Mäntyharjulla 1.8.2020  
 
 
            PIENI PYHÄVESI -yhdistys ry 
                            Hallitus 


