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KYYVESI KUNTOON –vesienhoidon yleissuunnittelu  
 
SUUNNITTELUSSA ESIIN NOUSSEET HANKKEET 
 
Hanke 1 Vesialueiden hallinnon kehittäminen suunnittelualueella 
 
Tavoitteena on muodostaa Kyyveden alueelle viisi (5) osakaskuntaa, jolloin 
keskimääräinen osakaskunnan pinta-ala on 2 600 ha. Kyyveden valuma-alueelle esitetään 
yhtenäisten, osavaluma-aluekohtaisten osakaskuntien muodostamista. Tavoite on saada 
alueelle maksimissaan 15 osakaskuntaa. Tavoitekokoko osakaskunnilla tulisi olla yli 1 500 
ha, jolloin niiden taloudellinen toimintapohja olisi varmempi.  
 
Etelä-Savon ELY – keskuksessa on valmisteilla ”KALASTUKSELLISTA VETOVOIMAA 
ETELÄ-SAVOON 2015 -17” – hankkeen esisuunnitelma. Hankkeen hakijana toimii Etelä-
Savon ELY – keskuksen kalatalousyksikkö, joka hallinnoi hanketta. Päärahoittajan (50 %) 
toimii Etelä-Savon maakuntaliitto (EAKR – rahoitus) Hankkeen osatoteuttajana toimii 
maakunnallinen kalatalouden neuvontajärjestö, Etelä-Savon kalatalouskeskus. Hankkeen 
pääyhteistyöorganisaatiot ovat kunnat, kalastusalueet, osakaskunnat, metsähallitus ja 
yritykset.  
 

Hanke 2 Poistokalastus Kyyvedellä ja sen valuma-alueella 
 
Kyyvedelle valmistui poistokalastussuunnitelma 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. 

Kyyveden poistokalastushanketta valmistellaan parhaillaan KALALEADER –, tai 
johonkin muuhun rahoitusohjelmaan. Hankkeen toteuttamiselle haetaan rahoitusta 
vuosille 2015 – 2019. Poistokalastusta alueen vesistöillä koordinoivat Kyyveden ja 
Pieksämäen kalastusalueet. 
 
Poistokalastuksen toteutus aloitetaan Kapustasalmen yläpuolisilta vesialueelta, sekä Hirvi- 
ja Suovunseliltä.  
 
Nuottakalastusta tehdään seuraavilla alueilla: Pöydänpäänselkä, Juurikkaselkä, 
Sourunselkä, Pilkanselkä, Jousvesi, Oravaselkä, Mumminselkä, Honkalahdenselkä, 
Jänisselkä, Kuvaselkä, Mäkiselkä, Tehnanselkä, Hulkonselkä, Venätselkä, Poroselkä, 
Mustikkaselkä ja Rauhajärven itäosa.  

Rysäpyyntinä poistokalastus tehdään seuraavilla alueilla: Suovunselkä, Hirviselkä, 
Pohjalahti, Rukkune, Kärsäselkä, Viikarinlahti, Niittylevä, Tervaselkä, Lokkaselkä, Ala- ja 
Ylä-Sitro ja Rauhajärven länsiosa. Poistopyyntiä tehostetaan WEKE – tyyppisillä katiskoilla 
tapahtuvana kalastuksena. Katiskakalastus tapahtuu yksityisten kalastajien toimesta ja 
toimintaa tukevat Kyyveden kalastusalue ja osakaskunnat.  

Poistokalastuksen suunnittelu valuma-alueella pohjautuu Etelä-Savon ELY – keskuksessa 

laadittuun poistokalastuksen tarpeen selvitykseen. Kyseinen selvitys perustuu 

vesinäytetietojen, kalastotietojen ja vesistön rannoilla oleviin kiinteistömääriin. 

Selvityksessä esille nousi, Kyyveden lisäksi, viisi (5) kohdetta, joissa poistokalastus 
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voidaan aloittaa. Kalastotieto oli puutteellinen seitsemässä (7) kohteessa ja niiden 

koekalastukset NORDIC -verkoilla aloitetaan vuonna 2014. Samanaikaisesti aloitetaan 

vesistöjen koepyynnit nuottaamalla. Tavoitteena on selvittää 2 – 3 vesistöä/vuosi. Veden 

laatu tullaan selvittämään vuoden 2014 aikana kolmessa (3) kohteessa.  

Tarvetta poistokalastukseen esiintyy mm. seuraavilla vesistöillä: Naarajärvi, Iso-Syvä, Ala-
Siili, Kirvesjärvi ja Heiniö. Iso Perkai on kohde, joka ei noussut esille selvityksessä, mutta 
josta on tieto kalastuksen tarpeellisuudesta. 
Kalastotietoja tullaan kartoittamaan koekalastuksin seuraavissa kohteissa: Pitkäsjärvi, 
Pyhäluoma, Vehvaa, Niskajärvi, Iso-Nivu, Kutemajärvi ja Matala-Pölläkkä. 
 
Pieksämäen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma uusittiin 2014 alkuvuodesta. 
Tässä yleissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja tavoitteet on huomioitu kalastusalueen 
käyttö – ja hoitosuunnitelmassa.  
 

 
Hanke 3 Kosteikkojen rakentaminen 
 
Kyyveden valuma- alueelle valmistellaan kosteikkojen toteuttamista varten ”KYYVESI – 
LÄHIVESI” - koordinointi- ja suunnitteluhanketta. Ensimmäisessä vaiheessa 
keskitytään Kyyveden lähivaluma-alueen kosteikkojen toteuttamiseen. Ensimmäinen 
hankekausi on vuosi 2015. Tavoitteena on saada suunnitelmat 3 erilaiselle kosteikolle. 
Toinen hankekausi on vuosina 2016 – 2018. Toisessa vaiheessa suunnittelu ja toteutus 
laajennetaan valuma-alueen muihin osiin. Tavoitteena on saada suunnitelmat 10 - 12 
kohteelle/vuosi.  
 
Kosteikkojen yleissuunnittelua on tehty Niskajärven, Iso - Nivun, sekä Pyhäluoma – 
Pitkäsjärvi alueilla. Metsätalouden osalta kiinnostusta kosteikkojen rakentamiseen on 
myös Pyhäjärvestä laskevan Rutakonjoen varrella. Yleissuunnittelu jatkuu vuonna 2014. 
 
Kyyvedellä on toteutettu kaksi LUMO – suunnitteluhanketta. Niissä esille tulleisiin 
mahdollisiin paikkoihin suunnitellaan ja rakennetaan kosteikot.  
 
Hanke 4 Vesikasvillisuuden poisto 
 
Vesikasvillisuuden poistoilla on yleisesti ottaen vain vähäisiä vaikutuksia vesistön 
ekologisen tilan parantamiseen. Kuitenkin vesikasveja paikallisesti vähentämällä 
edesautetaan virkistyskäyttöä, asutusta, melontaa jne. Tästä syystä vesikasvien poistoilla 
on merkitystä joissain kohteissa ja ne voidaan ottaa mukaan hoito-ohjelmiin. Tavoitteena 
on selvittää ja suunnitella koko Kyyveden valuma-aluetta koskeva vesikasvien niitto- 
ohjelma.  
Valuma-aluekohtainen selvitys tehdään vuosien 2015 – 2016 aikana ja 
poistosuunnitelma selvityksen pohjalta laaditaan vuonna 2016. Toteutukseen haetaan 
rahoitusta vuosille 2017 – 2019. Toimijana/rahoituksen hakijana voi toimia esim. 
(melontaseura), kalastusalue, osakaskunta, tai kyläyhdistys 
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Muut kohteet/- menetelmät 
 
Vesitaloussuunnittelu 
Vesitaloussuunnittelua tarvitaan mm. Lietjärven peltoalueen ja Ravonlammen lasku-
uoman osalla. Molemmilla paikoilla kevättulvat huuhtovat ravinteita Kyyveteen kuivatuksen 
ollessa puutteellista. Tarpeen on saada kuivatus toimimaan ja tulvatilanteet estettyä. 
Lietjärven peltoalueella on maankuivatusyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa hanke. 
Ravonlammen lasku-uoman alueella aloitetaan vesitaloussuunnittelu vuonna 2014. 
 
Tarvetta laajempaan vesitaloussuunnitteluun on mm. koko Naarajoen reitillä. 
Selvittelyhanke tulisi aloittaa esim. vuonna 2016 tai 2017. Selvityksessä esille tulevia 
toimenpiteitä voidaan toteuttaa mm. metsäojitusten ym. toiminnan yhteydessä. Toteutusta 
varten voidaan hakea hankerahoitusta.  
 
Metsätalous/ luonnonhoitohankkeet  
Kyyvedellä ja koko valuma-alueella on keskusteltu vedenkorkeuden suurista vaihteluista. 
Keväällä ja runsaiden sateiden aikana vesistöt ovat tulvakorkeuksissa. Kuivina aikoina 
mataluus on haitannut mm. vesistön virkistyskäyttöä. Ongelma koskee koko valuma-
aluetta. Putki- ja pohjapadoilla, laskeutusaltailla, kosteikoilla ja ojien tukkimisilla voidaan 
saavuttaa alueella veden pidättymistä joksikin aikaa ojiin. Tällöin virtaamahuiput 
tasaantuvat ja valunnat tasoittuvat. 
Koko valuma-aluetta käsittävällä vesitaloussuunnittelulla luodaan pohja metsätalouden 
vesiensuojelun toimenpiteiden tehostumiselle.  
 
Kosteikkojen muodostaminen vesialueelle  
Ojitustoimenpiteet valuma-alueilla ovat muuttaneet veden virtaamaolosuhteita. 
Käytännössä ojituksilla on poistettu luontaisia kosteikkoalueita. Tällöin, kulkeutuvan 
aineksen kasaantumisen seurauksena, on kosteikkomaisia alueita alkanut muodostua 
mataliin lahdenpohjiin ym. sopiviin paikkoihin.  
 
Monesti vesistöjen varsille on syntynyt vuosikymmenten aikana vesijättöjä. Käytännössä 
vesijätöt ovat usein esim. osakaskunnan omistamaa vesialuetta. Kun kosteikkojen 
muodostaminen maa-alueelle on monesti vaikeaa, tulee harkita vesijättöjen ja jopa 
matalimpien vesialueiden muodostamista kosteikoiksi. Kun vesialue jätetään kosteikoksi, 
alueen käyttö muuttuu esim. kalastuksesta metsästykseksi. Käyttömuodon muutoksesta 
johtuen alueen taloudellinen tuottoarvo saattaa moninkertaistua. Kyyvedellä on 
Purukorvenojan kosteikko rakennettu osakaskunnan omistamalle vesijättöalueelle. 
 


