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Suunnitelma‐alue



Suunnitelma‐alue

• 48 000 ha
• Maata 41 500 ha
• Suota 13 200 ha
• Ojitusta 14 000 ha
• Peltoa 2000 ha
• Turvetuotanto 150 ha





Selvitys ojitusalueista 
Ojitusten tarpeellisuus
• Ravinteisuus: liian karut ja 

uusinvestointikelvottomat alueet
• Kangasmaiden ojitukset
• Runsaspuustoiset suometsät, kuutiomäärärajat
• Erilaiset suojelualueet
Eroosioriskin tunnistaminen
• Uoma-analyysi
Kuormituksen ajoittuminen
• Ojitukset ja turvemaiden uudistaminen

Maastokartoitus, vs-esitykset
• Pienvaluma-alueet
• Kosteikoksi soveltuvat alueet



Aineistot
• Mk:n metsävara-aineisto
• Mk:n ojitusalueaineista
• Metlan VMI kasvupaikka- ja kuutiorasterit
• Maastotietokannan virtavedet (ojat) ja maaperäaineisto
• 3.jv:n valuma-aluerajat
• Korkeusmalli
• Uoma-analyysiaineisto: eroosioriskiteemoitus
• Kiinteistörajat
• Suojelualueet
• peruskarttarasterit



Ojitusalueiden muodostaminen



Kasvupaikkaluokitus
• Kangasmaat 
• Turvemaat 
• Ravinteisuus 1 – 4, Ok
• Niukkaravinteiset 5
• Ojituskelvottomat 6 ja 7 

• Kasvupaikan perusteella 
45 % ojitusalueista 
kunnostusojituskelpoisia, 
lopuilla tarveharkintaa



Metsän kuutiotilavuus

• Yli 120 m3/ha    58 %
• Alle 120 m3/ha  42 %



¼ ojitusalueista ”kunnostusojituskelpoisia”, lopuilla 
tarveharkintaa



Turvemaiden uudistusalueet



Uoma-analyysi ja pienvaluma-alueet



Kosteikkoalueiden mallinnus



Vesiensuojeluesitykset

• Kosteikot 47 ha
• Pintavalutuskentät 3 ha
• Vapon pintavalutus 11 ha
• Putkipato/allas 77 kpl
• Laskeutusaltaat 6 kpl
• Kunnostettavat altaat 16 kpl
• Virtaaman säätö 7,8 km









Turhaa ojitusta







Vesiensuojeluesitykset

• Kosteikot 47 ha
• Pintavalutuskentät 3 ha
• Vapon pintavalutus 11 ha
• Putkipato/allas 77 kpl
• Laskeutusaltaat 6 kpl
• Kunnostettavat altaat 16 kpl
• Virtaaman säätö 7,8 km











Kyyveden Nordic 
koekalastustulokset 2015 ja 
poistokalastustarvealueet

Kyyveden osa-alueilta

Antti Haapala, YV, 03.02.2016



Kyyveden poistokalastuksen suunnittelu

 Pohjana vedenlaatuerot ja maakunnallinen 
poistokalastustarveraportti (Pulkkinen 2013)

 Särkikalamäärien ja suurten kalamassojen 
alueellinen vaihtelu => koekalastukset Nordic 
verkoilla ja paikoin nuottaamalla + luotaukset

 Selvitystyötä tehty reilut viisi vuotta



Raportit vuoden 2015 koekalastuksista 
valmiit
 Juurikkaselällä kokonaisuudessaan edelleen suuret 

kalamäärät, etenkin saalismassana/verkko
 Särkikalamäärät eivät enää pahat Juurikkaselällä: 

yksittäisenä alueena erottuu enää Kaijansaaren ympäristö 
ja Korpiselkä-Kapustasalmi
 Petokalojen suhteellinen osuus myös kasvanut: 

kuhasaalis ja isojen ahventen saalis mainio
 Suovunselällä on tulosten ja etenkin särkikalaosuuden 

perusteella poistokalastustarve ilmeinen. Vaikka 
kalastoluokitus on hyvä, se johtuu paljolti Suovulle
määrätystä järvityypistä, ja sekä kalabiomassa että 
särkimäärät ovat suuria

Karttatarkastelusta dioissa 6-8 käy ilmi Suovun tärkeys verrattuna mm. keskiseen Kyyveteen



Poistokalastusten v. 2015 tuloksista

 Tavoite eli reilut 50 kg/ha /v saavutettiin selvästi 
Kiviselällä (> 70 kg/ha), ja Kapustasalmen 
pohjoispuoleisella alueella (kalastetun vesiala vaikea 
määrittää) ollaan ainakin lähellä 65-70 kg/ha.
 Monilla muilla osa-alueilla reilusti alle tämän. Esim. 

Rauhajärvi yht. 19 tn => 16 kg/ha, Luusniemi 9,4 tn noin 
20 kg/ha ja Oravaselkä 6,3 tn => 15 kg/ha.
 Etelä-ja Keski-Suomen järvillä tutkijoiden suositus 50-100 

kg/ha vuodessa, on melko reheville järville (Suovun
luokkaa oleville)
 Karummilla alueilla ei kannattane jatkossa tehokalastaa



2016 poistokalastusehdotusalueet:

 - Suovunselkä
 - Kaijansaari - Rieponsalmi alue
 - Kiviselkä – Kapustasalmi alue
 - Jousvesi-Pilkanselkä (Nykälän

alapuoli)?
 - Härkäjärvi ja Kärsäselkä eli Härkäjärvestä tulevien vesien 

ensimmäinen syvempi selkävesi Kyyveden luoteisnurkassa?
 Nordic koekalastus vain Hirviselälle 2016 (mutta ylempänä mm. Pieni-

Naakkima 2016)



Särkikalaston osuus koko saaliin biomassasta

 Kun särkikalojen 
osuus saaliin 
massasta on yli 
50% suuresta (yli 
1500 kg/verkko) 
saalismäärästä, on 
poistokalastustarve 
ilmeinen



Kalabiomassa alueittain

 Huom. Kyyveden 
keskusaltaalla kohtuu
vähäiset kalamassat => 
tehokalastus ei kovin 
tuottoisaa

 Tämänkin perusteella 
Suovu olisi ykköskohde 



Petokalojen osuus koeverkkosaaliista

 Juurikkaselällä kohenemista
Vuosien 2010-2015 välillä
 Kun petokalaprosentti on 

alle 20%, ei petokalasto 
kykene pitämään kurissa 
särki- ja planktonsyöjäkaloja
 Millään Kyyveden osa-

alueella tämä mittari ei 
hälyttävän alhainen



Kyyveteen lähialueilta (Mli-Haukivuori) 
laskevat

 Härkäjärvi koekalastettu v. 2011: särkikaloja 55%, Biom: 
1780/verkko; kalastoluokitustulos Välttävä.
– alustavan (RLä) suunnitelman mukaan siellä olisi 

poistokalastus vuosijaksolla 2018-2021.
 Koiraselkä: 2017-2019: ei toistaiseksi koekalastustietoa, pitäisi 

selvittää ennen poistohanketta: 2017 Nordic?
 Harjujärvi: ei koekalastustietoa; olisiko Nordic v. 2018?
 Laavus: koekalastustietoja on kahdelta vuodelta. Kalabiomassa 

ei valtava mutta särkikalamäärä 51%. Kaukana Kyyvedestä => 
ei poistokalastustarpeessa.



Poisto- ja koekalastusten 
pääpaino pohjoisilla ja 
luoteisilla alueilla v. 2016

Suovulle talkooväkeä

Antti Haapala, YV, 05.02.2016



Kyyveteen kohdistuva kuormitus

Etelä-Savon ELY-keskus 2.2.2016



Kyyveden fosforipitoisuuden 
”määräyssyhteet” (Manninen 2002)

• pohjana vesinäytteet
• virtaamat perustuvat valuma-

alueen pinta-aloihin ja 
keskivaluntaan 
(virtaamasuhteet)

• järvien viipymät arvioitu altaiden 
tilavuuksien perusteella







Kyyveden 
lähivaluma-alueita

• yhteensä 19 kpl
• valuma-alueiden koko 5-50 km2

• osasta purku-uomista otettu 
näytteitä 1-2 havaintokerralla 
vuosina 2011-2012

Kyyvesi





Lähde: VEMALA (SYKE)



VEMALA-kuormituskaavio – fosfori (SYKE 2014)



VEMALA-kuormituskaavio – typpi (SYKE 2014)



VEMALA-kuormituskaavio – kiintoaine (SYKE 2014)
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