
 
 
 
 
 
 
 

Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokouksesta 
 
 
Aika : 19.12.2013 alkaen klo 13.00. Aloitamme ruokailulla klo 12.30 
Paikka: Museokahvila VANHA KASSU, Jääkärinkatu 6 – 8 Mikkeli 
  
 
 

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

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin ja kirjattiin kokoukseen osallistujat. Osallistujaluettelo on liitteenä 1 
 

3. Edellisen kokouksen muistio 
Todettiin, että muistio on julkaistu blogisivuilla. Muistioon ei ollut 
huomauttamista, tai muutosesityksiä. 
 

4. Toiminta-  ja viestintäsuunnitelma vuodelle 2014.   
Käytiin läpi Reijon laatima esitys toimintasuunnitelmaksi 2014. 
Suunnitelmaa täydennetään niiltä osin kun on tiedossa päivämääriä jne.. 
Suunnitelma todettiin riittävän tarkaksi tällä hetkellä ja se voidaan julkaista 
blogisivuilla 
ELY – keskus osallistuu vuonna 2014 seuraaviin tapahtumiin: Luusniemen 
kesäkauden avaus, Haukivuoren kotiseutumarkkinat, Mikkelin kalamarkkinat 
ja Pieksämäen syysmarkkinat. Lisäksi Pieksämäellä järjestetään syyskuun 
alussa Vesienhoidon seminaari. 
 

5. Toimintakertomus vuodelta 2013 
Käytiin läpi listatut asiat toiminnasta vuosilta 2009 – 2013. Reijo laatii 
tarkemman kertomuksen, joka käsitellään Työnyrkin seuraavassa 
kokouksessa. Tämän jälkeen kertomus julkaistaan blogisivuilla. 
 

6. Keskustelu ja päätös yleissuunnitelman edistämisestä 
Keskusteltiin yleissuunnitelman edistämisestä. Toimintaryhmä linjasi 
kokouksessaan kommentointimahdollisuutta. Päätettiin, että Työnyrkki 
käsittelee suunnitelmaluonnosta seuraavassa kokouksessaan.  Blogisivuilla 
julkaistaan luonnosversio tai lyhennelmä siitä. Sivuilla on mahdollista 
tutustua suunnitelman sisältöön ja kommentoida sitä.  Tavoitteena on saada 



 

suunnitelmaluonnos sivuille viimeistään helmikuun alkupuolella. 
Toimintaryhmän seuraava kokous on 28.3.2014, jolloin suunnitelma 
esitellään ryhmälle. 
Jani Pulkkinen esitteli vedenlaatuanalyysien perusteella tehtyä selvitystä 

kuormituksesta mm. Luusjoen alueelta.   Tulosten perusteella voitiin todeta, 

että selkeä muutos (lisäys) mm. fosforin osalta on tapahtunut vuonna 1996. 

Tämän jälkeen alueelta tuleva kuormitus on jatkuvasti lisääntynyt. Työnyrkki 

pohti syytä ilmiölle. Keskusteltiin mm. metsälannoituksessa tapahtuneista 

muutoksista yms. Yleissuunnittelua varten muistakin seuratuista 

virtapaikoista tehdään vastaava vesianalyysien tarkastelu. Asiaan palataan 

seuraavassa Työnyrkin kokouksessa. Luusjoen veden laatua kuvaavat 

aikasarjat julkaistaan blogisivuilla. 

7. Muut asiat 
- Kosteikkojen rakentaminen, tilannekatsaus 

o Purukorvenojan kosteikon rakentaminen alkaa loppuvuodesta 
2013. Rahoitus- , ym. asiat ovat kunnossa. ESAELY nimeää valtion 
varojen käytön yhteyshenkilön rakentamista seuraamaan. 

o Muut kohteet. Siikalahden kosteikkojen toteutuksen edistäminen on 
edelleen kesken. Mahdollista on, että alueelle syntyy useampi 
kosteikko, jolloin tarvitaan lisäsuunnittelua. 

o Kyyveden valuma-alueen pohjoisosalla (lähinnä Niskajärven 
alueella) on maanomistajien suulliset suostumukset 4- 5 kohteen 
jatkosuunnittelua varten. Yleissuunnitelma alueelta valmistuu 
vuodenvaihteessa. 
  

- Koenuottauksen kohteet vuonna 2014 (yhteistyö Pieksämäen 
kalastusalueen kanssa). Pieksämäen kalastusalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa. Suunnitelmassa  
esitetään koekalastusten toteutusjärjestystä. Listaus koekalastettavista 
vesistöistä laaditaan seuraavaan Työnyrkin kokoukseen.  

 
8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 15.10 
 
 
 
 
 
Asiat muistiin merkitsi Reijo Lähteenmäki 
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