
 
 
 
 
 
 
 

Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokouksesta 
 
 
Aika : 13.03.2014 alkaen klo 12.00 
Paikka: Ravintola Tallin Vintti, osoite: Patteristonkatu 2, Mikkeli 
 

1. Avaus 
Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja  avasi 
kokouksen 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin ja kirjattiin läsnäolijat erilliseen osallistujalistaan. Liite 1 
 

3. Edellisen kokouksen muistio 
Todettiin, että muistio on julkaistu blogisivuilla. Käytiin se lävitse ja todettiin, 
että muistioon ei ollut muutosesityksiä. 

 

4. Katsaus ajankohtaisiin asioihin  
- Vesienhoidon toimintakauden 2016 - 2021 suunnittelutilanne 

Suunnittelu on käynnissä ja lokakuun lopussa julkaistiin kartta vesien 
ekologisesta tilasta. Todettiin, että Kyyvedellä on laajentunut 
tyydyttävässä tilassa oleva alue. Kyyveteen laskeva Naarajoen reitti on 
paikoin myös tyydyttävässä tilassa. Toimintaryhmä tulee olemaan se 
taho, joka voi vaikuttaa paljon vesienhoidon toteuttamiseen tulevalla 
kaudella. Toimenpiteet  tulee olla luetteloitu huhtikuun loppuun 
mennessä ja kuulemiskierros toimintaohjelmasta alkaa lokakuussa 2014. 
  

- Maakunnallinen poistokalastusselvitys 
Jani Pulkkinen esitteli ESAELY:ssä laaditun selvityksen. Todettiin, että 
selvitys on hyvä pohja poistokalastuksen toteuttamisen suunnittelulle. 
Pieksämäen kalastusalue on uusinut käyttö- ja hoitosuunnitelmansa  
helmikuussa 2014. Suunnitelmaan on sisällytetty vesienhoidon asiat 
sekä esitetty poistokalastuksen suunnittelu yms. tarpeet. 
 

- Kyyveden vesienhoidon yleissuunnittelun vaihe 
Reijo Lähteenmäki esitteli yleissuunnitelman vaiheen. Todettiin, että 
suunnitelmaa viimeistellään tässä kokouksessa ja se esitellään 
Toimintaryhmän kokouksessa. 
  



 

- Kyyveden poistokalastushankkeen vaihe 
ESAELY:ssä on valmisteltu 5 – vuotista hanketta poistokalastuksen 
järjestämiseksi. Lähtökohtana on ollut tavoite parantaa Kyyveden 
parempaa hyödynnettävyyttä elinkeinokalataloudessa. 
 

- Kosteikkoasiat, suunnittelu, rakentaminen 
Kosteikkojen yleissuunnittelu jatkuu alueella. T:mi TJ –Frilleltä on tilattu 
selvitykset VEMALA – mallinnuksen kautta saatujen kohteiden 
soveltuvuudesta kosteikkorakentamiseen. Kohteille (yli 20 kpl) tehdään 
maastotarkastukset ja niiden perustella edetään kosteikoksi soveltuvien 
kohteiden tarkempaan suunnitteluun. Selvitys valmistuu syyskuun 2014 
loppuun mennessä. 
Ympäristöpalvelu S. Kauhaselta on tilattu Nivunpään ja Juhalan 
kosteikkojen suunnittelutyö. Suunnitelmat valmistuvat kesäkuun 2014 
loppuun mennessä. T:mi TJ – Frille laatii suunnitelmat Koivurannan ja 
Triplan kosteikoille. Suunnitelmat valmistuvat elokuun loppuun 
mennessä.  
Vesienhoidon edetessä on noussut esille mm. kosteikkojen 
perustaminen vesialueelle sekä esim. maanvaihtomenettely, jotta 
kosteikkoja saataisiin aikaiseksi tärkeille kohteille. Kyseeseen tulevat 
lähinnä kohteet, joissa ei ole mahdollista käyttää maatalouden 
tukimuotoja, esim. ympäristökorvauksia. 
Kyyveden alueella ollaan keskustelemassa kosteikon muodostamista 
vesialueelle Haapalahden pohjukassa. Vesialueen omistajat ovat 
avainasemassa edistämään rakentamista. 
 
 

- Vesikasvien niittohankkeen vaihe; 
o  Härkäjärvi – Siikalahti alueella ei suoriteta niittoja vuonna 2014. 

Asiasta on keskusteltu Risto Wallinin kanssa. Keskustelun 
tuloksena päädyttiin luopumaan niitoista tässä vaiheessa, koska 
aktiivisia toimijoita ei alueella ole.  

o Niittojen yleissuunnittelu. 
 ESAELY:llä on tavoitteena aloittaa maakunnallisen vesikasvien 
niitto-ohjelman selvitystyöt vuoden 2014 aikana. Näin ollen ei 
paikallista suunnittelutyötä ole toistaiseksi tarpeen aloittaa. 
Paikallisilta toimijoilta tultaneen kysymään mielipiteitä niittoalueista 
yms. selvittelytyön aikana. 

 
 
Työnyrkki jakautui kahteen ryhmään käsittelemään Kyyveden vesienhoidon 
suunnittelua.  
Ryhmässä 1 käsiteltiin poistokalastushanketta Jani Pulkkisen johdolla. 



 

Ryhmässä 2 käsiteltiin Reijo Lähteenmäen johdolla yleissuunnitelmaa ja 
siihen liittyviä metsätalouden erityskysymyksiä.  
Ryhmien kommentit ja esitykset huomioitiin suunnitelmien laadinnassa. 
 

5. Valmistellaan toimintaryhmän kokoukselle menevät asiat 
Toiminta 2014 

Hankkeiden edistäminen; rahoitustilanne  
Reijo esitteli hankkeet, joita voidaan edistää vuoden 2014 aikana. 
Rahoitus on toistaiseksi jonkin verran avoin kysymys, mutta 
todennäköisesti kosteikkojen suunnittelu ja poistokalastuksen 
selvittelytyöt saadaan toteutetuksi.  
 

Viestintätilaisuudet ym. 
 ESAELY on varautunut osallistumaan seuraaviin tapahtumiin: 
 Luusniemen kesäkauden avaus  28.6.2014 
 Haukivuoren kotiseutumarkkinat   5.7.2014 
 Mikkelin kalamarkkinat   15 – 17.8.2014 
 Pieksämäen syysmarkkinat    9 – 10.9.2014 

Lisäksi on tarkoitus järjestää yleisötapahtuma Koiraselän ym. alueen 
asukkaille. Tilaisuutta ei voitu järjestää syksyllä 2013. 
Pyritään laatimaan mediatiedotteet aina, kun on jotain viestittävää 
asiaa.  
 

- Muut asiat 
Pohjapato – asia 
Nyyrö Koskela on lähettänyt sähköpostia pohjapatoasiaan liittyen. 
Asia käsitellään Toimintaryhmässä ja tehdään tarvittaessa muutokset  
muistioihin. 

 
6. Muut käsiteltävät asiat 

 
7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti kokouksen osanottajia monipuolisesti 
käsitellyistä asioista, hyvistä päätöksistä ja päätti kokouksen klo 15.57 
 
 
 
Muistion vakuudeksi  
 
Reijo Lähteenmäki 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


