
 
 
 
 
 
 
 

Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokouksesta 
 
 
Aika : 20.02.2015 alkaen klo 12.00 – (14.30 tavoitteellinen lopetusaika) 
Paikka: Ympäristötalo, nh. PUULA (2 krs.), Jääkärinkatu 14, MIKKELI 
 
Asialista 
 

1. Avaus 
Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi 
kokouksen. 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin ja kirjattiin. Osallistujaluettelo on liitteenä 1 
 

3. Edellisen kokouksen muistio 
Käytiin vesienhoidon sivustolla julkaistu muistio läpi ja todettiin, että siihen ei 
ollut huomautuksia tai muutostarpeita.  

 

4. Katsaus ajankohtaisiin asioihin  
- ESAELY:n henkilöstövaihdokset vesienhoidossa 

Työnyrkin ja Toimintaryhmän sihteeri Reijo Lähteenmäki jää 1.4.2015 
lomalle ja sitten eläkkeelle. Vesienhoidon asioita Kyyvedellä ja 
Pieksämäen seudulla tulevat viranomaistehtävinä hoitamaan Esa 
Rouvinen ja Pekka Sojakka. Kumpikin henkilö kertoi lyhyesti nykyisistä 
työtehtävistään. 
 

- Vuonna 2015 käytettävissä oleva rahoitus  
Etelä-Savon ELY – keskuksessa on käytettävissä siirtomäärärahoja 
Kyyveden ja Pieksämäen seudun osalta vuodelta 2014.  Saldo on 
Ympäristöministeriön momentin 35.10.22 (suunnittelu) osalta noin 20 000 
euroa ja momentin 35.10.61 (rakentaminen) osalta lähes 9 000 euroa. 
Kuluvan vuoden rahoituksesta ei ole vielä tietoa. 
 
Keskusteltiin rahojen käyttöperiaatteista. Todettiin, että on 
tarkoituksenmukaista käyttää suunnittelurahaa metsätalouden 
vesiensuojelun yleissuunnitteluun. Rakentamisraha voitaisiin käyttää 
mm. Purukorvenojan kosteikon viimeistelytöihin ja poistokalastuksen 
jatkamiseen Kyyvedellä. 



 

 
 
 

- Vesienhoidon hanketaulukko esittely.  
Esa Rouvinen ja Reijo Lähteenmäki esittelivät hanketaulukon. 
Taulukkoon merkitään Etelä-Savon vesienhoidossa tehtävät 
toimenpiteet. Taulukko auttaa hahmottamaan aikatauluja, 
rahoitustarpeita yms. Tällä hetkellä taulukko on lähes valmis Pieksämäen 
seudun toimintaryhmän alueelta. Kyyveden alueen osalta taulukon 
valmistelu on meneillään. 
 

- Kyyveden poistokalastushankkeen suunnitteluvaihe (rahoituskuviot) 
Hankkeen jatkamiselle on kaksi mahdollisuutta: 
 
1. Hanketta muutetaan paremmin Maaseuturahaston ohjelmaan 

soveltuvaksi ja haetaan esim. yliopistotason yhteistyökumppaneita 
2. Hanketta pienennetään, jolloin jatketaan ELY – keskuksen ,Kyyveden 

kalastusalueen ja osakaskuntien rahoituksella. 
 
Selvitystyö rahoituksen osalta jatkuu. Yhteydenottoja mahdollisiin 
yhteistyökumppaneihin tehdään (Esa Rouvinen) ja asiasta informoidaan 
Työnyrkkiä .  
 

- Kosteikkoasiat  
Naarajoen reitillä on edistetty vesiensuojelun yleissuunnitelman 
laatimista. Kyseessä on 40 000 ha alue, joka sijoittuu neljälle (4) 
osavaluma-alueelle. Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savo on tehnyt 
suunnittelua tekemällä uoma-analyysit. 
 
Maatalouden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen 
yleissuunnitelma Kyyveden länsi- ja luoteispuolen valuma-alueille on 
valmistunut. Suunnitelmassa on esitetty 18 olemassa olevaa kosteikkoa 
tai mahdollista kosteikkopaikkaa. Suunnitelma on toimitettu 
maanomistajille. Tärkeimpien kosteikkopaikkojen toteuttamista voidaan 
edistää myös suunnittelua rahoittamalla. Pääsääntöisesti maatalouden 
kosteikkojen suunnittelua ja rakentaminen tapahtuu maatalouden 
ympäristökorvaus – järjestelmän tuella. 
 
Tarmo Leikas kertoi kosteikkosuunnittelusta ja esitteli Neuvolan 
kosteikkojen suunnittelutilannetta. (Porsaskosken alueella) 
Alueelle toteutuu todennäköisesti kolme (3) kosteikkokohdetta. 
Kosteikkojen rakentamishanke voidaan toteuttaa melko pitkälle 
ympäristötukijärjestelmän tuelle.  



 

 
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että yleissuunnitelmia ja niiden pohjalta 
tehtyjä rakennussuunnitelmia on olemassa kohtalaisesti. Lisäksi 
rakennussuunnittelu on hyvässä vauhdissa. Esitettiin toivomus, että 
maanomistajat käyttäisivät tukimahdollisuudet hyväksi 
kosteikkorakentamisessa.  
Kosteikkopaikat tulisi saada merkityksi paikkatietojärjestelmään, mikä 
auttaisi suunnittelua. 
 

 
5. Valmistellaan toimintaryhmän kokoukselle menevät asiat 

- Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 valmisteltiin joulukuun kokouksessa 
ja se julkaistaan vesienhoitosivuilla. Vuonna edistettävät hankkeet ovat 
Osakaskuntien yhdistäminen Kyyvedellä ja Kyyveden 
poistokalastushanke. Kosteikkojen rakentamista edistetään laadittujen 
suunnitelmien pohjalta. 
 

- Puruvedelle on työmäärärahojen mahdollinen hyödyntäminen Kyyveden 
alueelle. Asia on lähinnä Etelä-Savon ELY- keskuksen sisäinen asia. 
 

- Toimintaryhmän ja Työnyrkin yhdistäminen  
Käytiin keskustelu ryhmien yhdistämisestä. Todettiin, että yli 20 henkilön 
Toimintaryhmä on päätöksenteon kannalta liian iso ja siitä syystä 
toiminta on ollut lähinnä asioista tiedottamista. Työnyrkissä on käsitelty 
asiat, joita on sitten voitu lähteä toteuttamaan. Tarpeen on yhdistää 
ryhmät ja laajempi asioiden tiedottaminen tapahtuu vesienhoitosivujen ja 
vuosittain yhden yleisötilaisuuden avulla.  Ryhmän kokoonpanosta 
käytiin keskustelua ja todettiin, että henkilömäärältään toimiva ryhmä on 
kahdeksan (8) henkilöä käsittävä ryhmä.  
 
Työnyrkki esittää, että Kyyvesi kuntoon Toimintaryhmään nimettäisiin 
edustajat seuraavilta tahoilta: 
 
Etelä-Savon ELY- keskus 
Mikkelin kaupunki  
Kangasniemen kunta  
Haukivuoren aluejohtokunta 
Kyyveden kalastusalue 
Vapaa-ajan asukkaat 
Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savo 
Metsänhoitoyhdistys 
 



 

Työnyrkin mielestä Etelä-Savon ELY- keskuksen tulisi pyytää esitykset 
edustukset ko. tahoilta 20.3.2015 pidettävän kokouksen jälkeen. 
Toimintaryhmällä olisi vain kaksi kokousta vuodessa, joten yhteydenpito 
ryhmän kesken sähköpostilla tulisi olemaan eräs tärkeä toimintamuoto. 
 

 
6. Muut asiat 

- Etelä-Savon ELY – keskus on kutsunut Kyyveden, Pieksämäen, 
Joroisten ja Virtasalmen kalastusalueiden edustajat Pieksämäellä 
24.2.2015 keskustelemaan alueen vesienhoitoasioista. Tavoitteena on 
saavuttaa yhteinen näkemys ko. alueen vesienhoidon hankkeiden 
toteutustavoista, aikatauluista ja yhteistyöstä. 
Toiminnallisena tavoitteena on saada vesienhoidon toimenpideohjelmat 
ja kalastusalueiden (tulevaisuudessa kalatalousalueiden) käyttö- ja 
hoitosuunnitelmat yhdistetyiksi. 

- Seuraava kokous 20.3.2015 klo 13.00 alkaen. Etsitään paikka 
ensisijaisesti Ympäristötalosta.  

 
7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti kokouksen osanottajia hyvin sujuneesta 
kokouksesta ja päätti sen klo 13.52 
 
 
Asiat muistiin kirjasi 
 
 
Reijo Lähteenmäki 
Ympäristösuunnittelija 
Etelä-Savon ELY- keskus 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesienhoito KYYVESI KUNTOON 
     

Toimintaryhmän/työnyrkin kokoukset vuonna 2015 
    

       
Osallistujalista 

 
Aika 20.2.2015 20.3.2015 xx.xx.2015 xx.xx.2015 

  
Paikka 

Ympäristötalo, 
Mikkeli 

Ympäristötalo, 
Mikkeli 

Ympäristötalo, 
Mikkeli   

    Taho, jota edustaa Läsnäolo Läsnäolo Läsnäolo Läsnäolo 

Puheenjohtaja Veli Manninen 
Haukivuoren 
aluejohtokunta x       

Sihteeri Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon ELY x       

  Esa Rouvinen Etelä-Savon ELY x       

Jäsen Matti Salonen Vapaa-ajan asukkaat x       

Jäsen Annamari Huttunen Mikkelin kaupunki x       

Jäsen Olli Kauppinen MTK Etelä-Savo poissa       

Jäsen Tarja Hämäläinen 

Suomen 
metsäkeskus, 
Julkiset palvelut, 
Etelä-Savo poissa       

Jäsen Pekka Partti 
Kyyveden 
kalastusalue poissa       

Jäsen Yrjö Takkinen 
Kyyveden 
kalastusalue x       

Varajäsen Hannu Kääriäinen 
Haukivuoren 
aluejohtokunta         

Varajäsen Pertti Manninen Etelä-Savon ELY         

Varajäsen Nyyrö Koskela Vapaa-ajan asukkaat         

Varajäsen Jouni Lintunen Kangasniemen kunta         

Varajäsen Vesa Kallio MTK Etelä-Savo         

Varajäsen Riikka Salomaa 

Suomen 
metsäkeskus, 
Julkiset palvelut, 
Etelä-Savo x       

Varajäsen Heikki Seppänen 
Kyyveden 
kalastusalue         

Varajäsen Pauli Sihvonen Suovu siistiksi -hanke         

Varajäsen Raimo Romo Vapaa-ajan asukkaat         

  Tarmo Leikas Kosteikkosuunnittelija x       

              

              

    
Osallistuneiden 
lukumäärä 8       

  
      

  ta-tili tyks mseu proj ALV:n ta -tili 
 

VHS toteutus, 
Kyyvesi 413351022 171402 7611 17T0035 350129   


