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Etelä-Etelä-Savo 
 

Kyyvesi kuntoon – vesienhoidon toimeenpano  

 

Toimintakertomus vuodelta 2014 

 

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. 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 
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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 2014 edistänyt Purukorvenojan suualueelle 
kosteikon toteuttamista. Kosteikon rakentaminen alkoi joulukuussa 2013 ja rakennustyöt 
loppuivat maaliskuulla 2014. Rakennuttajana toimii Kapustasalmen osakaskunta. Kosteikolla 
on tehty mm. veden pinnan tason ja linnuston kehityksen seurantaa. 

Viikarinlahti -yhdistys ja Luusniemen alue 

Yhdistys toimii Viikarinlahden alueella. Yhdistyksestä on ohjusryhmässä ja työnyrkissä 
edustus. Alueen osakaskunnat tekivät toimintavuonna 2014 talkootyönä vesikasvien niittoja 
Viikarinlahdella. Luusniemen alueella järjestetyssä kylätapahtumassa kerrottiin mm. Kyyveden 
vesiensuojelun etenemisestä Kyyvedellä. Kylätapahtuman järjesti Kangasniemen kunta. 
Luusniemen osakaskunnat Ihasjärvi-Pulliala ja Sikosaari järjestivät nuottakalastuksen 
Luusniemen vesialueilla.  

Härkäjärven – Siikalahden alue 

Siikalahdella on ollut yksi paunetti hoitopyynnissä keväällä. Härkäjärven laskuyhtiön on 
hoitanut alueellista tiedotusta hankkeen etenemisestä.  

 

Eri toimintakokonaisuudet 

Vesienhoidon yleissuunnittelu Kyyvedellä 

Toimintaryhmän vuonna 2011 tekemien linjausten pohjalta on edistetty toimintaa ohjaavan 
yleissuunnitelman laadintaa. Alueelta on kerätty tietoja suunnittelun pohjaksi. Vuoden 2013 
toimintasuunnitelmassa pidettiin tärkeimpänä edistettävänä hankkeena yleissuunnittelua. 
Yleissuunnitelmaluonnos valmistui alkuvuodesta 2014 ja sitä käsiteltiin Toimintaryhmässä. 
Tärkeimmiksi hankkeiksi nousivat: Osakaskuntien hallinnon järjestäminen (osakaskuntein 
yhdistäminen), poistokalastuksen järjestäminen, kosteikkojen rakentaminen ja vesikasvien 
vähentäminen (osalla aluetta) Osa-valuma-alueille laaditaan suunnitelmat ja niitä 
täydennetään, kun tietous alueelta lisääntyy. Yleissuunnitelman luonnos on lisättiin 
kommentoitavaksi blogisivuille. 
 

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.  

Loppuvuodesta Kyyvesi kuntoon – blogisivustolla olevat asiat siirrettiin Etelä-Savon 
vesienhoitosivuille. Sivuston osoite on https://esvesienhoito.wordpress.com.  
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Kyyvesi kuntoon - vesienhoidon puitteissa osallistuttiin seuraaviin tapahtumiin:  

Luusniemen kylätapahtuma, 28.6.2014, 100 kävijää. Hankkeesta kertomassa Reijo 
Lähteenmäki. 

Haukivuoren kotiseutumarkkinat, 5.7.2014, 130 kävijää. Hankkeesta kertomassa Yrjö 

Takkinen ja Reijo Lähteenmäki 

Mikkelin kalamarkkinat 15 – 17.8.2014, noin 1000 kävijää. Hankkeesta kertomassa Reijo 
Lähteenmäki. Kalamarkkinoilla kerrottiin laajemminkin vesienhoidosta.  

Pieksämäki, syysmarkkinat, 9 – 10.9.2014, noin 500 kävijää. Hankkeesta kertomassa Reijo 
Lähteenmäki. Teemana Pieksämäellä oli, edellisvuosien tapaan: "Latvavedet- selvät vedet?" 
Jätevesineuvoja Kaisa Helaakoski OMAVESI – hankkeesta oli kertomassa haja-asutusalueen 
jätevesien käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä. Riikka Salomaa Suomen Metsäkeskuksesta 
kertoi metsätalouden vesiensuojelusta. Pieksämäen kaupungista paikalla olivat Tapani 
Mähönen ja Pekka Häkkinen. Häkkinen edusti myös Pieksämäen kalastusaluetta. Hanna 
Kakriainen Keski-Savon ympäristötoimesta edusti kunnallista ympäristötoimea. Aki Hirvonen 
piti toriteltalla kalankäsittelynäytöksiä. Paistetut kalat ja kalaliemi maistuivat yleisölle. 

 

Kyyveden valuma-alueelta kerättyjen vesinäytteiden väri kiinnosti Pieksämäellä. Kuva Reijo Lähteenmäki 

Etelä-Savon ELY – keskus järjesti yhdessä Pieksämäen kaupungin ja Keski-Savon 
ympäristötoimen kanssa Vesienhoito - seminaarin. Naarajärvellä Kanttilassa 9.9.2014 
pidetyssä seminaarissa oli viitisenkymmentä osallistujaa. Vesienhoitoon liittyvistä asioista 
tilaisuudessa kertoivat Tapani Mähönen Pieksämäen kaupungilta Urpo Väkeväinen 
Kangasniemi – Pieksämäki metsänhoitoyhdistyksestä. Riikka Salomaa Suomen 
Metsäkeskuksesta. Esa Rouvinen ja Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon ELY – keskuksesta. 
Seminaari oli metsätalouspainotteinen. 

Etelä-Savon ELY – keskus järjesti yhdessä Kyyvesi kuntoon Työnyrkin kanssa Haukivuorella 
27.11.2014 infotilaisuuden vesienhoidon kuulemisesta. Tilaisuuteen osallistui 45 henkilöä. 

Tilaisuudessa kuultiin mm. vesienhoidon yleinen aikataulu ja kuulemismenettelystä, 
suunnitelmaehdotuksista, palautteen antamisesta ja sähköisistä palveluista, 
vesiensuojeluhankkeet Kyyveden alueella, sekä osakaskuntien yhdistämisestä vesienhoidon 
kannalta. Tarja Hämäläinen, Suomen Metsäkeskus Etelä-Savo, esitti tietoisku metsätalouden 
vesiensuojelusta. Aluejohtokunnan strategisista linjauksista vv. 2015 – 2016 kertoi Leo 
Laukkanen, Haukivuoren aluejohtokunnasta. Etelä-Savon ELY – keskuksesta paikalla olivat 
Pertti Manninen, Juho Kotanen ja Reijo Lähteenmäki. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi 
Kyyvesi kuntoon – toimintaryhmän puheenjohtaja Veli Manninen.  
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Kaikkiaan kylä- ja toritapahtumissa tavoitettiin lähes 2000 henkilöä. Tapahtumissa pyrittiin ja 

myös päästiin vuorovaikutteiseen keskusteluun asiakkaiden kanssa.  

Maa- ja metsätalous 

Kosteikkojen yleissuunnittelu Niskajärven, Iso - Nivun, sekä Pyhäluoma – Pitkäsjärvi valmistui 
tammikuussa 2014. Selvityksen teki konsulttityönä T:mi TJ-Frille Pieksämäeltä. 
Yleissuunnitelman pohjalta valmistuivat toteutussuunnitelmat Juhala, Nivunpään, Koivurannan 
ja Triplan maatalouskosteikoille. Lisäksi Kivisuon metsätalouskosteikon suunnittelu on 
käynnissä. 
 
VEMALA – ohjelmistolla esille nousseiden kosteikkopaikkojen maastoselvittelyä jatkettiin. 
Alustava raportti tuloksista oli arvioitavana loppuvuodesta 2014. Raportin viimeistely on 
käynnissä. Tarkastetulta alueelta löytyi 11 mahdollista kosteikkopaikkaa lisäsuunnitteluun. 
 
Kyyveden LUMO – hankkeessa esille tulleista kosteikkopaikoista aloitettiin suunnittelu 
Luvelahti 1 ja Luvelahti 2 paikoissa sekä Letkunpellon alueella. Näiden lisäksi suunnittelua 
tehdään oppilastyönä Jussinura - Kartiskasalmi alueella. 
 
Porsaskoskella olevan viljelyalueen kosteikkosuunnittelu aloitettiin loppuvuodesta 2014. 
Suunnittelu tilattiin T:mi Tarmo Leikas – yritykseltä. Suunnitelmat valmistuvat alkuvuodesta 
2015. 
 
Pöllänojan – Purukorvenojan suualueelle valmistui kosteikko, jonka täydennystoimia 
suunniteltiin maastokatselmusten yhteydessä. 
 

  
Kaivinkoneurakoitsija Veijo Kohvakka työssä Purukorvenojan kosteikolla. Kuva Pekka Partti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavipoikue Kuusikummun kosteikolla. Kuva Reijo Lähteenmäki 
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Metsäkeskuksen rakentaman Kuusikummun kosteikon viimeistelytöitä jatkettiin.  

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

Naarajoen alueelle aloitettiin metsätalouden vesiensuojelun suunnitteluhankkeen valmistelu. 
Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savo on tehnyt alueella uomaselvityksiä ja hankkeen rahoituksen 
selvittely on aloitettu. 

Kalastus 

Luusniemen oskaskunnat rahoittivat nuottauksia Kyyveden lounaisosalla Tenhanselällä, 
Mäkiselällä ja Oravaselällä. Kalasaalis oli noin 11 900 kg/ viidellä (5) vedolla.  Kapustasalmen 
yläpuolisen vesialueen poistokalastuksen saalis oli 22 800 kg ja vetoja 12 kpl.  Pääosa 
saaliista oli pientä särkeä, lahnaa, salakkaa ja vähäisessä määrin ahventa. Takaisin vesistöön 
palautettiin kuhia ja haukia. Kalastuksen Kapustasalmen vesillä rahoittivat Kyyveden 
kalastusalue ja Etelä-Savon ELY – keskus. 

 

Veneessä salakkaa Kapustasalmen yläpuoliselta vesialueelta. Kuva Reijo Lähteenmäki 

Paunettikalastuksessa keväällä oli pyynnissä muutama pyydys. Jäiden sulaminen nopeaa, 
haittasi pyynnin jaksottamista. Tarkempaa tietoa saalismääristä ei ole. 

Vendace ky:ltä tilatun Kyyveden poistokalastussuunnitelman edistämistä jatkettiin mm. 
tiedottamalla ja rahoituksen suunnittelulla. 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. 

Kyyveden valuma-alueelle on tarpeen saada poistokalastussuunnitelma. Poistokalastuksella 
edistetään mm. Naarajoen tilan parantamista. Alueen poistokalastuksen järjestämisestä on 
tehty toimintasuunnitelma vuosille 2014 – 2016.  
Suunnitelman toteuttaminen aloitettiin tekemällä koekalastuksia NORDIC – verkoilla ja 
nuotalla. 
Koepyynnit NORDIC – verkoilla tehtiin seuraavissa kohteissa: Vehvaa, Pyhäluoma, Pitkäsjärvi, 
Iso-Lahnanen ja Iso-Perkai.  Koenuottaukset ( 10 vetoa) tehtiin seuraavissa kohteissa: 
Niskajärvi, Pyhäluoma, Pitkäsjärvi, Iso Kaatluoma. Nuottauksen tulosten perusteella on laadittu 
esitys kunkin tutkitun vesistön poistokalastuksen mahdollisuuksista.  
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Vesikasvillisuuden poisto 

Siikalahdella ja Härkäjärven luusuan alueella niitot jäivät toteuttamatta. Luusniemen 
osakaskunnat toteuttivat vesikasvien niitot Viikarinlahdella. Niitetty pinta-ala oli noin 4 – 5 ha  

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 15 - 20 havaintokerralta. Toiminta 
tällä osa-alueella näyttäisi hiipuvan, joten sen jatkuvuus täytyy turvata. Näkösyvyyden tarkkailu 
antaa käyttökelpoista tietoa vesienhoidon suunnitteluun ja vaikuttavuuteen. 

Osakaskuntien yhdistämisestä pidettiin tiedotustilaisuus Kirkonkylä – Lietlahti alueella. 

Pyöreäsuon turvetuotantoalueen toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan lupaehtojen 
tarkistuskierros oli meneillään Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Lupapäätös annettiin 
19.11.2014 ja valitusaika siitä on vielä meneillään. AVI on maastotarkastusmuistiossaan 
todennut, että Sitroissa esiintyvät turveliettymät ovat lähialueilta tulleita, eivätkä ne 
maastotarkastusmuistion mukaan ole voineet tulla Pyöreäsuolta.  

Siiraviidansuon turvetuotantoalueelle on rakennettu kosteikko/laskeutusallas  

Maanomistajan toimesta rakennettiin kosteikko maatalouden vesien käsittelyyn Kyyveden 
Kärenniemenlahden pohjukkaan.  

 

Toimintakertomuksen laati 

 

Reijo Lähteenmäki, ympäristösuunnittelija 

Etelä-Savon ELY - keskus 
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KYYVEDEN VALUMA-ALUE 
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KOEPYYNTIKOHTEET VALUMA-ALUEELLA 2014 
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POISTOKALASTUS KYYVEDELLÄ 2014. NUOTTAUSALUEET 
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