
  

  

 

  

 

  Etelä-Savo 

Etelä-Etelä-Savo 
 

Kyyvesi kuntoon – vesienhoidon toimeenpano  

 

Toimintakertomus vuodelta 2013 

 

Yleistä vesienhoidon toteuttamisesta Etelä-Savossa 

 

Valtioneuvosto hyväksyi Suomen seitsemän (7) vesienhoitosuunnitelmaa 10.12.2010. Tausta-
aineistona hyväksyttiin lukuisa joukko maakunnallisia pohja- ja pintavesien 
toimenpideohjelmia, joissa esitetyt vesienhoitotoimet yksilöidään vesienhoitosuunnitelmia 
tarkemmin. Ensimmäinen hoitokausi kattaa vuodet 2010–2015. 

Etelä-Savoon perustetaan viisi (5) toiminta-/hankeryhmää vesienhoidon painopistealueille 
(Mikkelin seutu, Pieksämäen seutu, Kyyveden vesistöalue, Juva - Joroinen - Rantasalmi (JJR) 
-kunnat sekä Savonlinnan seutu).  
 
Ryhmissä käsitellään sekä pinta- että pohjavesiin liittyviä asioita. Ryhmät edistävät 
kohdealueilla vesienhoidon toimenpiteiden toteutumista eri tavoin. Ne koostuvat keskeisistä 
vesien käyttäjistä ja vesien tilaan vaikuttavista toimijoista.  
 
Kyyvedelle toimintaryhmän työskentely järjestettiin 15.12.2009. Järjestäytymiskokouksessa 
Kyyveden hoitoa edistämään ja ohjaamaan määriteltiin ohjausryhmä ja asioita valmistelemaan 
"Työnyrkki" – ryhmä. 

 

Ohjausryhmä 

 

Toiminnan ohjauksesta vastaa ohjausryhmä, jossa on nimetty 19 edustajaa 15 eri 
osallistujatahosta. Edustajilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Edustettuina ovat seuraavat 
tahot: Mikkelin kaupunki + Haukivuoren aluejohtokunta, Pieksämäen kaupunki, Kangasniemen 
kunta, Etelä-Savon metsäkeskus, Haukivuoren metsänhoitoyhdistys, Kangasniemen – 
Pieksämäen metsänhoitoyhdistys, MTK Etelä-Savo, Kyyveden kalastusalue, Etelä-Savon 
maanmittaustoimisto, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri, vapaa-ajan-asukkaat, Suovu siistiksi – 
hanke ja Etelä-Savon ELY. Lisäksi alueen osakaskunnat ovat edustettuna mm. Kyyveden 
kalastusalueen, vapaa-ajan asukkaiden, Haukivuoren metsänhoitoyhdistyksen sekä MTK 
Etelä-Savon edustuksen kautta. Rauhajärven osakaskunnat tulivat ohjausryhmään vuonna 
2012.  

Ohjausryhmän puheenjohtajan toimii Veli Manninen Haukivuoren aluejohtokunnasta, 
varapuheenjohtajana Pekka Partti Kyyveden kalastusalueelta ja sihteerinä Reijo Lähteenmäki 
Etelä-Savon ELY:stä. 
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Ohjausryhmä kokoontui toimintavuoden aikana kaksi (2) kertaa. 

 

Työnyrkki 

Työnyrkissä on kahdeksan (8) jäsentä ja sen tehtävänä on asioiden valmistelu ja toimeenpano. 
Edustettuna ovat Mikkelin kaupunki + Haukivuoren aluejohtokunta, vapaa-ajan asukkaat, 
Kyyveden kalastusalue, kalavesien omistajat (osakaskunnat), MTK Etelä-Savo, Etelä-Savon 
metsäkeskus ja Etelä-Savon ELY. 

Työnyrkin puheenjohtajana toimii Veli Manninen ja sihteerinä Reijo Lähteenmäki. 

Työnyrkki kokoontui toimintavuoden aikana neljä (4) kertaa. 

 

Suovu siistiksi - ryhmä 

Suovu siistiksi - toimintaryhmässä on viisi jäsentä ja lisäksi ryhmässä on kaksi 
asiantuntijajäsentä. Ryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Yrjö Takkinen. Ryhmän 
yhteydenpito on hoidettu puhelimitse ja sähköpostilla, kokoontumista ei toimintavuoden aikana 
ole tarvinnut järjestää. Ryhmä on toimintavuonna 2013 edistänyt Purukorvenojan suualueelle 
kosteikon toteuttamista Purukorvenojan kosteikon rakentaminen alkoi joulukuussa 2013. 
Rakennuttajana toimii Kapustasalmen osakaskunta.  

 

Viikarinlahti -yhdistys ja Luusniemen alue 

Yhdistys toimii Viikarinlahden alueella. Yhdistyksestä on ohjusryhmässä ja työnyrkissä 
edustus. Alueen osakaskunnat tekivät toimintavuonna 2013 talkootyönä vesikasvien niittoja 
Viikarinlahdella. Luusniemen alueella järjestetyssä kylätapahtumassa kerrottiin mm. Kyyveden 
vesiensuojelun etenemisestä Kyyvedellä. Kylätapahtuman järjesti kylätoimikunta yhdessä 
Luusniemen osakaskuntien kanssa. 

 

Härkäjärven – Siikalahden alue 

Härkäjärven ja Siikalahden alueella toteutettiin vesikasvillisuuden niitot urakoitsijan toimesta. 
Härkäjärvellä osa niitoista jäi toteuttamatta. Siikalahdella on ollut yksi paunetti hoitopyynnissä 
keväällä. Härkäjärven laskuyhtiön on hoitanut alueellista tiedotusta hankkeen etenemisestä.  

 

Eri toimintakokonaisuudet 

Kyyveden vedenkorkeuden suunnittelu 

Kyyveden alivesien nostamismahdollisuuksia selvittelemään perustettu toimintaryhmä sai 
työnsä päätökseen. Ryhmässä on 8 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Nyyrö Koskela 
(vapaa-ajan asukkaiden edustaja) ja sihteerinä Varpu Rajala  ELY – keskuksesta.  Ryhmä 
kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Työryhmä kokoontui viimeisen kerran 25.4.2013.  
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Työryhmä on todennut, ettei alivedenkorkeuden nostamisen toteuttamiselle ole tällä hetkellä 
edellytyksiä. Mikäli hanketta vielä jatketaan, olisi jatkossa tarpeellista tehdä vielä 

lisäselvityksiä.  

Alivedenkorkeuden nosto kuuluu vesilaissa säädettyihin asioihin. Toimijaksi vesilaissa on 
säädetty vesioikeudellinen yhteisö. Näin ollen hankkeen edistäminen kuuluu sen tehtäviin, eikä 
sitä voida edistää vesienhoidon resurssein. 

Vesienhoidon yleissuunnittelu Kyyvedellä 

Toimintaryhmän vuonna 2011 tekemien linjausten pohjalta on edistetty toimintaa ohjaavan 
yleissuunnitelman laadintaa. Alueelta on kerätty tietoja suunnittelun pohjaksi. Vuoden 2012 
aikana valmisteltiin suunnittelun aloitusta. Tuolloin päädyttiin ns. kevennettyyn suunnitteluun, 
jossa pääpaino on toimeenpanolla. Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa pidettiin tärkeimpänä 
edistettävänä hankkeena yleissuunnittelua. Vuoden aikana valmisteltiin yleissuunnitelma, joka 
tärkeimpänä asiana oli saada linjaus tehtävistä/edistettävistä hankkeista ja niiden rahoitus- ja 
toteutusmahdollisuuksista. Ohjausryhmä hyväksyi suunnittelun pohjaksi mallin, jossa 
Kyyveden altaalle ja siihen laskeville osa-valuma-alueille laaditaan suunnitelmat. Suunnitelmaa 
täydennetään, kun tietous alueelta lisääntyy.  
 
Yleissuunnitelma laadittiin Etelä-Savon ELY – keskuksessa. Työtä kommentoi Kyyvesi kuntoon 
- toimintaryhmä. Toimintaryhmän työnyrkki on osallistunut aineistojen tuottamiseen, 
yhteydenottoihin suunnittelualueella, jne.  Suunnitelman laati ympäristösuunnittelija Reijo 
Lähteenmäki. Aineistoja suunnittelua varten ovat tuottaneet mm. hydrobiologit Pekka Sojakka 
ja Jani Pulkkinen. 
 

Viestintä/tiedotus 

Viestinnässä keskityttiin tekemään kunnostus- ja hoitotoiminnan etenemistä tutuksi alueen 
asukkaille. Työnyrkki laati viestintäsuunnitelman, jonka toteutumista arvioitiin loppuvuoden 
kokouksessa. Suunnitelma toteutui hyvin mm. kylä- ja toritapahtumien, sekä poistokalastuksen 
osalta. Paikallislehdissä hankkeesta oli useita eri artikkeleita. Toimintaryhmällä on blogisivusto, 
jota on ylläpidetty ja tietoja on sinne lisätty tarpeen tullen koko vuoden aikana.  

Osakaskunnille järjestettiin keskustelutilaisuus 30.5.2013 Lomatriolla Pieksämäellä. 

Paikalla oli 18 vesienhoidosta kiinnostunutta osakaskunnan edustajaa. Hankkeesta oli 
kertomassa Reijo Lähteenmäki 

Luusniemen kylätapahtuma, 8.6.2013, 100 kävijää. Hankkeesta kertomassa Reijo 
Lähteenmäki, Matti Salonen. 

Haukivuoren kotiseutumarkkinat, 6.7.2013, 100 kävijää. Hankkeesta kertomassa Veli 

Manninen, Pekka Partti, ja Reijo Lähteenmäki 

Mikkelin kalamarkkinat 16 – 18.8.2013 

Pieksämäki, syysmarkkinat, 3 – 4.9.2013, 450 kävijää. Hankkeesta kertomassa Reijo 
Lähteenmäki, Teemana Pieksämäellä oli: "Latvavedet- selvät vedet?" Jätevesineuvoja 
OMAVESI – hankkeesta oli kertomassa haja-asutusalueen jätevesien käsittelyyn liittyvistä 
kysymyksistä Hanna Kakriainen Keski-Savon ympäristötoimesta Kompostoinnista Aki Hirvonen 
kalankäsittely.. 
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Etelä-Savon ELY – keskus järjesti yhdessä Pieksämäen kaupungin ja Keski-Savon 
ympäristötoimen kanssa Vesienhoito - seminaarin. Naarajärvellä Kanttilassa 3.9.2013 
pidetyssä seminaarissa oli viitisenkymmentä osallistujaa. Vesienhoitoon liittyvistä asioista 

tilaisuudessa kertoivat Tapani Mähönen Pieksämäen kaupungilta, Hanna Kakriainen Keski-
Savon ympäristötoimesta, Pekka Häkkinen Pieksämäen kalastusalueelta, Heikki Häkkinen 
Pieksämäen kylä, Anne Petäjä- Ronkainen, Esa Rouvinen ja Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon 
ELY – keskuksesta.  

 

Pieksämäen kalastusalueen pj. Pekka Häkkinen kertoo kalastusalueen roolista vesistöjen hoidossa 

 

Vesienhoitoseminaarin yleisöä Kanttilassa  

Kangasniemen Kutemajärvellä Viljalammen kunnostamisen yleisötilaisuus 11.10, 
paikalla viisitoista kyläläistä. Keskusteltiin lammen kunnostuksesta ja jatkotoimista.   

Kaikkiaan kylä- ja toritapahtumissa tavoitettiin yli 700 henkilöä. Tapahtumissa pyrittiin ja 

myös päästiin vuorovaikutteiseen keskusteluun asiakkaiden kanssa.  

 

Maa- ja metsätalous 

Kosteikkojen yleissuunnittelua on tehty Niskajärven, Iso - Nivun, sekä Pyhäluoma – Pitkäsjärvi 
alueilla. Selvityksen teki konsulttityönä T:mi TJ-Frille Pieksämäeltä. Tilattu yleissuunnitelma 
valmistui tammikuussa 2014. 
Alueelta löytyi kymmenkunta sopivaa kosteikkopaikkaa, joiden toteuttamiseen saatiin 
maanomistajien suulliset luvat. Metsätalouden osalta kiinnostusta kosteikkojen rakentamiseen 
on myös Pyhäjärvestä laskevan Rutakonjoen varrella. Yleissuunnittelu jatkuu vuonna 2014.  
 
 
Pöllänojan – Purukorvenojan suualueelle laadittua kosteikkosuunnitelmaa täydennettiin ja 
Kapustasalmen osakaskunta lähetti suunnitelma Itä-Suomen aluehallintovirastolle käsittelyyn.  
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Etelä-Savon ELY – keskuksen kannanottona oli, ettei kosteikon rakentaminen edellytä vesilain 
mukaista lupaa. Osakaskunta perui hankkeen aluehallintovirastossa. Kosteikon rakentaminen 
voitiin aloittaa loppuvuodesta 2013. Kosteikon kustannusarvio on 20 000 euroa. 

 

Kaivinkoneurakoitsija Veijo Kohvakka työssä. Kuva Pekka Partti 

Etelä-Savon metsäkeskus on rakentanut Suovuun laskevan Purukorvenojan varrelle 
Kuusikummun  kosteikon ja sen viimeistelytyöt valmistuivat syyskuussa 2013. Lisäksi 
Purukorvenojan alueelle on rakennettu putkipatoja metsätalouden vesiensuojeluun. 

Kyyveden pohjoisosalla Siikalahdelle kahden kosteikon suunnittelutyö jatkui 
maanomistajaneuvotteluin. Alueelta on tullut näkemyksiä, että kosteikkoja tarvittaisiin sinne 
lisää. Selvittelyä ja suunnittelua jatketaan.  

Loppuvuodesta aloitettiin ”KYYVESI – LÄHIVESI” kosteikkojen koordinointi- ja 
suunnitteluhankkeen valmistelu. Esityön hankkeeseen teki Veli- Matti Pekkarinen 
Riistakeskukselta. 

Kalastus 

Koenuottauksia tehtiin Rauhajärvellä ja Kyyveden lounaisosalla Tehnanselällä. Saalis oli noin 
19 000 kg/ kaksitoista (12) vetoa.   Pääosa saaliista oli pientä särkeä, lahnaa, salakkaa  ja 
vähäisessä määrin ahventa. Takaisin vesistöön palautettiin kuhia ja haukia. Rauhajärvellä 
saaliissa oli myös jonkin verran muikkua. Pekka Partti ja Yrjö Takkinen hoitivat paikalliset 
järjestelyt.  

Kyyveden poistokalastushankkeen suunnittelu tilattiin Vendace ky:ltä ja se valmistui 
joulukuussa 2013. Tavoitesaalis koko hoitopyynnin osalta on 340 000 kg/vuosi. Viiden vuoden 
aikana saalistavoite on 1,7 milj. kg. Nuottakalastuksen osuus on 60 % ja rysäkalastuksen 
osuus 40 % saaliista. 

 

Vesikasvillisuuden poisto 

Euro - Asennus Pieksämäeltä toteutti vesikasvien poiston Siikalahdella ja Härkäjärven luusuan 
alueella. Härkäjärvellä osa niitoista jäi toteuttamatta. Luusniemen osakaskunnat toteuttivat 
vesikasvien niitot Viikarinlahdella.   
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Muut toiminnat 

Paikalliset asukkaat ja kesäasukkaat ovat olleet aktiivisesti mukana mm. levähavaintoja 
tekemässä. 

Kyyveden alueelle tehtiin näkösyvyyskartoitus paikallisten asukkaiden toimesta edellisvuoden 
tapaan. Kentällä oli 5 havaitsijaa ja mittaustuloksia saatiin 50 havaintokerralta. Toiminta tällä 
osa-alueella näyttäisi hiipuvan, joten sen jatkuvuus täytyy turvata. Näkösyvyyden tarkkailu 
antaa käyttökelpoista tietoa vesienhoidon suunnitteluun ja vaikuttavuuteen. 

 

Toimintakertomuksen laati 

 

Reijo Lähteenmäki, ympäristösuunnittelija 

Etelä-Savon ELY - keskus 
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