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Poistokalastuksen suunnittelu Kyyveden valuma-alueen 
pohjoisosalla 

 
Toimintasuunnitelma 2014 - 2016 
 

Yleistä  
Vesienhoitoa toteutetaan pääasiassa Etelä-Savossa viidellä (5) painopistealueella. 
Ensimmäisellä suunnittelujaksolla esille nousivat vesistöjen hoitokeinona mm. 
poistokalastukset. Etelä-Savon ELY- keskuksessa laadittiin maakuntaan vuoden 
2013 aikana poistokalastuksen tarvekartoitus. Kartoituksen perusteella tehdään 
esiselvitykset poistokalastuksen alueellisten suunnitelmien laatimiseksi. 
 
Tavoitteena on tehdä poistokalastussuunnitelma Kyyveden valuma-alueen 
kookkaimpien vesistöjen osalta. Tässä suunnitelmassa esitetään pääpiirteittäin 
Kyyveden pohjoisosalla valmistelussa olevan poistokalastussuunnitelman 
valmisteluvaiheet. Alue sijaitsee vesienhoidon painopistealueella, Kyyveden valuma-
alueella, ja on sekä Kyyveden että Pieksämäen toimintaryhmien vastuualueella. 
 
Yhteistyökumppaneina esiselvityksessä ovat Pieksämäen kalastusalue, alueen 
osakaskunnat ja Pieksämäen kaupunki. Kohteet sisältyvät poistokalastuksen 
tarvekartoitukseen ja ne on sisällytetty mm. Pieksämäen kalastusalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaan vuosille 2014 – 2018. 
 
Esiselvitykset on nuottausten osalta tarkoitus rahoittaa valtion varoista. 
Kustannukset maksetaan Ympäristöministeriön momentilta 35.10.61, VHS toteutus 
Pieksämäki.  
 
Muita selvitystöitä, kuten NORDIC - koekalastuksia tehdään mm. Pieksämäen 
kalastusalueen rahoituksella ja osakaskuntien ym. talkootyönä. Koekalastuksessa 
tarvittavien lupien hankinta kuuluu kalastusalueen tehtäviin. Talkootyötunnit kirjataan 
lomakkeelle, josta ne on todennettavissa.   
 
Verkkokalastusten esivalmistelut tehdään Etelä-Savon ELY- keskuksessa. 
Esivalmistelut sisältävät mm. koeverkkokaluston ylläpidon, kartta-aineistojen ja niillä 
esitettävien kalastusruutujen laadinnan. Koekalastuspaikkojen satunnaistaminen 
sekä lomakkeiden ylläpito kuuluu myös esivalmisteluihin.  Koekalastustulokset 
tallennetaan ELY – keskuksessa käytössä olevaan taulukkolaskentaohjelmaan. 
Tuloksia on mahdollista käyttää poistokalastussuunnitelman laadinnan lisäksi 
vesistöjen laatuluokitusta määritettäessä. 
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Vuoden 2014 toiminta 
Vesialueen omistajat ovat tehneet kuluvana vuonna koepyynnit NORDIC – verkoilla 
seuraavissa kohteissa: Vehvaa, Pyhäluoma, Pitkäsjärvi, Iso-Lahnanen ja Iso-Perkai.  
Kalastuksen paikallistoiminnan organisoi Pieksämäen kalastusalue. Esivalmistelut 
tehtiin Etelä-Savon ELY – keskuksessa. ELY – keskus osallistui myös Iso-
Lahnasella tehtyihin koepyynteihin. Koepyyntien tulokset on tavoitteena tallentaa 
taulukkolaskentaohjelmaan loppuvuodesta 2014. Kustannukset verkkokalastuksen 
osalta ovat vuonna 2014 arviolta 3 000 euroa ja ne katetaan Pieksämäen 
kalastusalueen ja osakaskuntien talkootyöllä.  
 
Ikolan osakaskunta (Jäppilä) on kilpailuttanut ja tilannut poistokalastuksen Jäppilän 
vesistöille. Asiasta on sovittu Jäppilän toimintaryhmän kokouksessa. Tämän 
perusteella Pieksämäen seudun toimintaryhmän kokouksessa on tilaus 
nuottauksesta sovittu tehtäväksi VENDACE ky:ltä. Päätös on tehty toimintaryhmän 
kokouksessa 14.8.2014. 
 
Kokouksessa sovittiin tilattavaksi yhteensä 8 vetoa (tarvittaessa 10) kohteissa: 
Niskajärvi, Pyhäluoma, Pitkäsjärvi, Iso Kaatluoma. Jokaisessa kohteessa vedetään 
kaksi (2) vetoa. Niskajärvellä on mahdollisesti tarve useampaan vetoon. 
ELY – keskus on keskustellut Tarmo Tolvasen (VENDACE ky.) kanssa asiasta ja 
sopinut suullisesti nuottauksesta. Kartat toimintapaikoista valmistellaan Pieksämäen 
kalastusalueen kanssa yhteistoiminnassa ja toimitetaan Tolvaselle.  
 
Paikallisena yhdyshenkilönä toimii Pekka Häkkinen, Pieksämäen kalastusalue. 
(myös Niskakosken osakaskunta ja Pieksämäen kaupunki).  
 
Kustannukset: 
650 euroa/veto x 8 vetoa = 5 200 euroa 
Kirjallinen yhteenveto kohteiden kalastettavuudesta ym. 800 euroa 
Lisävetojen tarpeellisuus arvioidaan kalastusta toteutettaessa. Varaudutaan 
rahoittamaan kaksi lisävetoa = 1 300 euroa 
 
Kokonaiskustannukset ovat vuoden 2014 osalta 10 300 euroa 
 
Vuoden 2015 toiminta 
Koekalastukset NORDIC -verkoilla 
Vesialueen omistajat tekevät alueella koepyynnit talkootyönä NORDIC – verkoilla. 
Kalastuksen paikallistoiminnan organisoi Pieksämäen kalastusalue. Esivalmistelut 
tehdään Etelä-Savon ELY – keskuksessa.  
 
Koekalastukset verkoilla tehdään seuraavissa kohteissa: Hirvijärvi, Iso-Syvä ja Iso- 
Nivu. Kustannukset verkkokalastuksen osalta ovat vuonna 2015 arviolta 5 000 euroa 
ja ne koostuvat maastotöistä, sekä koeverkkokalastusten tulosten raportoinnista. 
Kustannukset katetaan Pieksämäen kalastusalueen ja osakaskuntien talkootyöllä, 
sekä ELY – keskuksen käytössä olevista momenttivaroista.  
 
Koekalastukset nuotalla tehdään seuraavissa kohteissa: Kirvesjärvi, Ylä-Siili, Ala-
Siili, Loukee ja Naarajärvi. 
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Nuottausten kustannukset: 
650 euroa/veto x 10 vetoa = 6 500 euroa 
Kirjallinen yhteenveto kohteiden kalastettavuudesta ym. 800 euroa 
 
Kokonaiskustannukset ovat vuoden 2015 osalta 12 300 euroa 

 
 
 

Vuoden 2016 toiminta 
Vesialueen omistajat tekevät alueella koepyynnit talkootyönä NORDIC – verkoilla. 
Kalastuksen paikallistoiminnan organisoi Pieksämäen kalastusalue. Esivalmistelut 
tehdään Etelä-Savon ELY – keskuksessa.  
 
Koekalastukset verkoilla tehdään seuraavissa kohteissa: Palokki ja Pieni-Nakkima. 
Kustannukset verkkokalastuksen osalta ovat vuonna 2016 arviolta 4 000 euroa ja ne 
koostuvat maastotöistä, sekä koeverkkokalastusten tulosten raportoinnista. 
Kustannukset katetaan Pieksämäen kalastusalueen ja osakaskuntien talkootyöllä, 
sekä ELY – keskuksen käytössä olevista momenttivaroista. 
Koekalastukset nuotalla tehdään seuraavissa kohteissa: Pyhäjärvi ja Iso-Naakkima. 
 
Poistokalastussuunnitelma teetetään loppuvuodesta 2016 konsulttityönä.  

  
Nuottausten kustannukset: 
650 euroa/veto x 10 vetoa = 6 500 euroa 
Kirjallinen yhteenveto kohteiden kalastettavuudesta ym. 800 euroa 
 
Poistokalastussuunnitelman laadinnan kustannuksiksi on arvioitu 2 100 euroa. 
 
Kokonaiskustannukset ovat vuoden 2016 osalta 13 400 euroa. 
Kustannukset on koottu taulukkoon 1. Taulukossa on esitetty myös 
kustannusvastuut. 
 

 
Yhteenveto  
Koekalastukset liittyvät Kyyveden pohjoisosalla valmistelussa olevan 
poistokalastussuunnitelman esiselvityksiin. Alue sijaitsee vesienhoidon 
painopistealueella ja on sekä Kyyveden että Pieksämäen toimintaryhmien 
vastuualueella. 
 
Kokonaistavoitteena on tehdä poistokalastussuunnitelma Kyyveden valuma-alueen 
kookkaimpien vesistöjen osalta. Yhteistyökumppaneina ovat Pieksämäen 
kalastusalue, alueen osakaskunnat ja Pieksämäen kaupunki. 
 
Esiselvitysten teko on aloitettu ja NORDIC – verkoilla on kalastettu viisi (5) vesistöä 
ja koenuottaus tehdään neljällä (4) vesistöllä. Selvityksiä tehdään vuosina 2015 – 
2016 yhteensä viidellä (5) vesistöllä NORDIC – verkoilla ja seitsemällä (7) vesistöllä 
nuottaamalla. NORDIC verkoilla saatavat koekalastustulokset tallennetaan ELY – 
keskuksessa käytössä olevaan taulukkolaskentaohjelmaan. Koekalastustulosten 
käsittely tapahtuu konsulttityönä. 
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Kustannukset selvityksestä ja suunnittelusta ovat kolmen vuoden ajalta 36 000 
euroa 
Kustannukset maksetaan nuottausten osalta Ympäristöministeriön momentilta 
35.10.22 VHS toteutus Pieksämäki. Koeverkkokalastusten osalta maastotyöt 
katetaan pääsääntöisesti Pieksämäen kalastusalueen ja alueen osakaskuntien 
talkootyöllä. 
 

 

 

 

 Ympäristösuunnittelija     Reijo Lähteenmäki 

 

 

Arvioidut kustannukset ja 
niiden jako 

      

       
Kustannuslaji 

      vuosi 2014 2015 2016 Yhteensä Työsuoritus Kustannusvastuu 

Nuottaus 
      koevetoja, kpl 10 10 10 

 
Urakkatyö 

 Koevedot, euroa 6 500 6 500 6 500 
   

kirjallinen yhteenveto 800 800 800 
 

Kuuluu 
kalastus-
urakkaan 

Etelä-Savon ELY -
keskus 

Koenuottaus yhteensä, euroa 7 300 7 300 7 300 21 900 € 
 

Etelä-Savon ELY -
keskus 

       Koeverkkokalastus 
      

Talkootyön arvo, euroa 3 000 3 000 3 000 
 

Talkootyö 

Pieksämäen 
kalastusalue + 
osakaskunnat 

Tulosten raportointi 
 

2 000 1 000 
 

Konsulttityö 
Etelä-Savon ELY -
keskus 

Koeverkkokalastus, yhteensä, 
euroa 3 000 5 000 4 000 12 000 € 

  

       

Suunnitelman laadinta 
  

2 100 2 100 € Konsulttityö 
Etelä-Savon ELY -
keskus 

       

Kustannukset yhteensä/vuosi 10 300 12 300 13 400 
   

       

KOKONAISKUSTANNUKSET 
   

36 000 € 
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