
  

  

 

  

 

  Etelä-Savo 

Etelä-Etelä-Savo 
 

Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokousmuistio 
 
Aika: 11.10.2012 alkaen klo 13.00 
Paikka: Neuvottelutila Puula, Ympäristötalo (2 krs.), Jääkärinkatu 14, Mikkeli 
 
Asialista 
 
1. Avaus 

 Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen 

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 Kokouksessa olivat läsnä: Veli Manninen (pj:), Annamari Huttunen, Matti Salonen, 
Pekka Partti, Yrjö Takkinen, Varpu Rajala ( kohdat 1 – 4) ja Reijo Lähteenmäki (siht.) 

 

3. Edellisen kokouksen muistio 
 Kommenttien jälkeen muistio on julkaistu blogisivuilla.  

 
4. Ajankohtaiset asiat  

 Koekalastukset 2012.  
 
Koeverkkopyynti toteutettiin seuraavilla vesistöillä: Kyyveden Asemanselkä, 
Rauhajärvi, Niittylevä + Tervaselkä, Soukkio ja Valkeajärvi. Paikalliset asukkaat 
olivat erittäin aktiivisesti mukana kalastuksia tekemässä. Kenttätulokset on toimitettu 
Etelä-Savon ELY – keskukseen. Kokonaisuutena voitiin todeta, että saaliit olivat 
kohtuullisen pienet.  
 
Syksyn nuottakalastus 
Nuotanvetoja Kapustasalmen yläpuoliselle vesialueelle on tilattu 8 kpl Vendace 
Ky:ltä. Nuottaus tapahtuu lokakuun aikana. Pekka Partti ja Reijo Lähteenmäki 
suunnittelivat apajapaikat ja toteutuksesta on laadittu aiesopimus Kyyveden 
kalastusalueen ja Etelä-Savon ELY – keskuksen kesken.  
 

 Aliveden noston selvitys. Varpu Rajala esittelee kyselyn tämänhetkisen tilanteen. 
Alivesityöryhmän kokous on pidetty 9.11.2012. Kokouksessa käsiteltiin toteutettua 
kyselyä. Kyselyyn vastasi Kyyveden puolelta noin 300 henkilöä ja Rauhajärven 
puolelta 75 henkilöä.  Aktiivisimpia vastaamaan ovat olleet vapaa-ajan asukkaat. 
Vastaukset kaikkineen ovat olleet molemmilla vesistöillä samansuuntaisia.  Kyselyn 
perusteella näyttäisi, että Kyyveden käyttäjistä moni toivoo Kyyveden 
alivedenkorkeuden nostamista. Osa Kyyveden kyselyyn vastanneista kuitenkin 
kokee padon rakentamisen haitalliseksi ja lisäksi Rauhajärven kyselyyn vastanneet 
ovat huolissaan padon vaikutuksista etenkin Rauhajärven vedenkorkeuteen. 

 



 2/4 

 

Työryhmä on esittänyt, että projektia jatketaan tavoitteena Kyyveden 
alivedenkorkeuden nostaminen. Hankkeen jatkamista varten kootaan epävirallinen 
neuvottelukunta, joka selvittää vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen liittyviä 
seikkoja, kuten rahoituksen. Neuvottelukunta koostuisi mm. Kyyveden 
kalastusalueen , Mikkelin kaupungin, Kangasniemen kunnan, Haukivuoren 
aluejohtokunnan ja Rauhajärven osakaskunnan edustajista sekä alivedenkorkeuden 
nostotyöryhmästä puheenjohtaja Nyyrö Koskela. ELY- keskuksen edustaja voi 
osallistua neuvottelukunnan toimintaan vesilain asiantuntijajäsenenä.  
Pohjois-Karjalassa on ollut vireillä järven vedenkorkeuden nostohanke, jossa on 
selvitetty vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen liittyviä seikkoja. Neuvottelukunta 
voisi käydä keskustelemassa ja hankkimassa asiasta tietoa Joensuussa. 
Kyselyn raportti on luettavissa Kyyvesi kuntoon – blogisivuilta. Työryhmän 
päätöksen mukaan Heikki Tanskanen kokoaa toimikunnan. 
 

 Kosteikkojensuunnittelu ja -rakentaminen  
 
Purukorvenojan kosteikko  
Alueelta on tehnyt mittaustyöt ja toteutettavaksi vaihtoehdoksi on valittu vaihtoehto 2 
(laajempi kosteikko). Maanomistajaneuvottelut ovat käynnissä. Tavoitteena on 
saada hanke siihen vaiheeseen, että rakentamistöihin päästään loppuvuodesta 
2012. Aikataulu lupien ja suostumusten saamiseen on tiukka. Tarkennettava on 
lisäksi vielä mm. mahdollinen vesiluvan tarve. Etelä-Savon ELY – keskuksella olisi 
mahdollisuus rahoittaa hanketta jo kuluvana vuonna. Valitun vaihtoehdon kartta on 
liitteenä 1. 
 
Siikalahti 1 ja 2 kosteikot 
Suomen Riistakeskus, Etelä-Savon tekemän suunnitelman toteuttamisen 
edistäminen jatkuu maanomistajaneuvotteluiden kautta. Tauno Frilander ottaa 
yhteyttä maanomistajiin ja alustavien kannanottojen jälkeen pidetään asiasta 
yleisötilaisuus. Hankkeen kustannusarvio on noin 30 000 euroa. Etelä-Savon ELY – 
keskus on hakenut rahoitusta hankkeen toteuttamiseksi vuodelle 2013. Tavoitteena 
on löytää hankkeelle paikallinen toimija. Toimijana voisi olla esim. osakaskunta. 
 

 

 Kokemukset retkeilyistä 

 Kangasjärven ympäristön turvesoille tehty tutustumisretki,  
Yrjö Takkinen kertoi VAPO:n järjestämästä retkeilystä. Retkeilyllä oli tullut 
esille mm. seuraavia seikkoja:  
- Kangasjärven osakaskunnat ovat olleet huolissaan järven tilasta.  
- Ravinteita ja kiintoainetta pidättävät kosteikot vaativat paljon tilaa ja 

soveltuvia paikkoja on rajoitetusti 
- Huppionsuon,, Ropolansuon ja Rajasuon kemikalointijärjestelyihin 

tutustuminen 
- Kemikalina käytetään rautasulfaattia 
- Veden viipymää olisi saatava kasvamaan, jotta tulos paranisi 
- Kemikalointi on erittäin herkkä prosessi 
- Rautaa jää veteen ja se sakkaa humusta myös järvessä 
- Puhdistustehoa arvioidaan reduktioprosentilla (%). Olisiko löydettävissä 

jokin muu suure, jolla puhdistustehoa voidaan mitata.  
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 Osanottajien kokemukset vesienhoidon toimintaryhmien retkestä 
Kokemukset retkeilystä olivat positiivisia ja useat osallistujista saivat uutta 
tietoa kokemuksista mm. maatalouden ravinteiden saostamiskokeilusta. Myös 
metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä mm. putkipato oli tutustumisen 
arvoinen ratkaisu. 
Heiniön kohteen lähtötilanne tulisi kuvata esim. valokuvin, niin kohdetta voisi 
käyttää entistä paremmin koulutuskohteena.    

 
5. Valmistellaan vuoden 2013 toimintaa 

 Yleissuunnittelu 
Käytiin keskustelua yleissuunnittelun edistämisestä. Tarpeen on saada tarkka 
kokonaiskuva tilanteesta ja löytää kohteet, joille kunnostus- ja hoitotoimet tulee 
kohdentaa. ELY – keskus on hakenut ympäristöministeriöltä rahoitusta 
suunnittelua varten vuodelle 2013. Kohteena on ensisijaisesti Kyyveden 
yläpuolinen valuma-alue. Mikäli rahoitusta suunnitteluun saadaan, tullaan 
lähtöaineiston kokoamiseen ja käsittelyyn palkkaamaan harjoittelija. Mm. Iso 
Perkain valuma-alueelta on tullut esitys hoitotoimien suunnittelusta alueelle. 
Valuma-alueen kartoitus tultaisiin näin tekemään harjoittelijatyönä. 

 Poistokalastushankkeen suunnittelu 
Käytiin keskustelua suunnittelun edistämisestä. Todettiin, että poistokalastusta on 
tehty mm. nuottauskokeilujen yhteydessä, sekä osakaskuntien omana työnä. 
Tarkoitus on jatkaa nuottauskokeiluja vielä vuonna 2013, jonka jälkeen on saatu 
tarpeellinen määrä tietoa hankkeen laatimista varten.  ELY – keskus on hakenut 
ympäristöministeriöltä rahoitusta poistokalastusta varten vuodelle 2013. 
Suunnitelma olisi tarkoitus laatia alkuvuodesta 2014 ja sitä päästäisiin 
toteuttamaan näin ollen rysäpyynnin osalta keväällä 2014 ja nuottauksen osalta  
syksyllä 2014. 

 Niittotarveselvitys on kesken ja tarpeen kartoitusta jatketaan vuonna 2013. 
Orjuulla on vesikasvillisuuden poistotarvetta, mutta niitto alueella ei juurikaan ole 
mahdollista 

 Toimintakalenteri 
Käytiin keskustelua toiminnasta vuodelle 2013.  Tarvetta on viestintätapahtumien 
osalta olla mukana mm. seuraavissa tapahtumissa: Kotiseutumarkkinoilla 
Haukivuorella, Kalamarkkinoilla Mikkelissä, Syysmarkkinoilla Pieksämäellä. 
Luusniemen tapahtuman osalta ollaan yhteydessä Luusniemen kylätoimikuntaan. 
Sihteeri valmistelee esityksen toimintakalenteriksi vuodelle 2013 ja se esitellään 
ohjausryhmän kokouksessa 23.11.2012 

 
6. Muut asiat 

 Seuraavan kokouksen ajankohta 13.12.2012 Mikkeli klo 12.30 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti kokousta vilkkaasta keskustelusta ja hyvistä 

päätöksistä sekä päätti kokouksen klo 15.00 

 

Muistion laati Reijo Lähteenmäki  
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Liite 1 Purukorvenojan kosteikko (toteutettavaksi valittu vaihtoehto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


