
  

  

 

  

 

  Etelä-Savo 

Etelä-Etelä-Savo 
 

Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokouksesta 
 
 
Aika : 15.09.2011 alkaen klo 13.00 
Paikka: Neuvottelutila Vuoksi, Ympäristötalo (3 krs.), Jääkärinkatu 14, Mikkeli 
 
Asialista 
 
1.Avaus 

Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 
 

2.Läsnäolijoiden toteaminen 
Veli Manninen (pj.), Matti Salonen, Yrjö Takkinen, Annamari Huttunen, Tarja 
Hämäläinen, Reijo Lähteenmäki (siht.). Todettiin, että Yrjö Takkinen toimii 
työnyrkissä Suovu siistiksi –hankkeen ja Kyyveden kalastusalueen edustajana. 

 

3.Edellisen kokouksen muistio 
Edellisen kokouksen muistio on työnyrkin päätöksen mukaisesti kommenttien 
jälkeen julkaistu blogisivuilla. Käytiin lyhyesti läpi sivustoilla oleva muistio. 

 
4.Ajankohtaiset asiat  
 Koekalastus 2011 

Yrjö Takkinen kertoi koepyynnin kulusta seuraavaa: Koekalastukset aloitettiin 
perjantaina 12.8 Härkäjärveltä ja se loppui elokuun lopussa Kyyveden Mäkiselälle. 
Kaikkiaan kalastukseen osallistui kiitettävä määrä talkoolaisia. Kyyvedellä noin 
100 käyntiä, keskimäärin 4 tuntia/henkilö, eli talkootunteja kertyi 400. Härkäjärvellä 
katosi yksi koeverkko, mikä on kirjattu kalustotappioksi. Kyyveden pohjoisilla 
lahdilla oli monin paikoin mutaiset verkot. Intoa kalastuksen jatkamiseen on. 
 
Todettiin, että kalastus on suoritettu aikataulun mukaan, mistä työnyrkki esittää 
suuret kiitokset kaikille talkoolaisille. Koepyynnin tulosten käsittely on aloitettu ELY 
- keskuksessa. Tuloksia esitellään alustavasti ohjausryhmän kokouksessa 6.10. 

 
Näkösyvyyden seuranta 
Yrjö Takkinen kertoi, että 10 henkilöä on palauttanut tuloksia ELY -keskukseen. 
Näkösyvyyden tarkkailu on toteutunut suunnitellulla tavalla. Alustavia tuloksia 
esitellään 6.10 kokouksessa.  
 
Vesikasvien niitot 
Suunnitellut alueet Härkäjärvellä ja Siikalahden pohjukassa on saatu toteutetuksi. 
Käsitellyt alueet on esitetty karttana blogisivuilla. Alueiden yhteinen pinta-ala on 
noin 5 ha. Blogisivuilla on myös valokuvat niittotoiminnasta Härkäjärvellä. 
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Niittotarvekartoitukset on tehty Letvenlammella ja Siikalahden pohjukassa. 
Samoilla alueilla tehtiin lisäksi linnustoselvitys, joka liittyi sekä niittojen, että 
alueelle mahdollisesti rakennettavien kosteikkojen suunnitteluun. 
 
Vesialueiden yhdistämistilanne 
5 – 6 osakaskuntaa on tehnyt päätöksen yhdistyä. Viljo Takkinen ja Pekka Partti 
toimivat asiassa puuhamiehinä. Yhdistymispaperit on toimitettu Etelä-Savon 
maanmittaustoimistoon. Lisäinfoa asiasta saadaan 6.10 kokouksessa. 
 
Aliveden noston selvitys. Missä mennään? 
Blogisivuille on tehty nostohankkeen "tietopalikka". Hankkeen etenemisen vaiheet 
ovat siis luettavissa netistä. 
Kevättalvella asiasta järjestetään rannanomistajille kysely.  
 
Veli Manninen esitti, jääviysseikkoihin vedoten, että hän ei voi toimia 
nostohankkeen työryhmän jäsenenä. Hän esitti Yrjö Takkista tilalleen työryhmään. 
Asia esitetään päätettäväksi 6.10 kokoukselle. 
 
Kosteikkoasiat (LUMO – hanke ym..) 
Metsäkeskus: Purukorvenojan kosteikko + putkipadot viranomaiskäsittelyyn 
(rahoitus).  
LUMO –hankkeessa ja muissa aineistoissa on käytävä läpi metsäkeskuksen 
kanssa kohteet, jotka eivät sovi maatalouden tukijärjestelmään. Kosteikon 
toimivuus? 
Toimijoita löytynyt, mikä on hyvä asia. Purukorvenojan kosteikko (Suovu siistiksi) 
rahoituskäsittelyyn. 
 

 - Muut ajankohtaiset asiat 
Veden mutaisuutta esiintyy Kyyveden pohjoisosalla.  Mm. koekalastusten 

yhteydessä olivat useat verkot varsin mutaisia. On kysytty, onko vesienhoidon 

seuraavan suunnittelukauden yhteydessä mahdollista luokittaa pohjoisosan 

lahtialueet uudelleen. 

Luokitukseen on olemassa biologiset mittarit , joita on laajennettu viime vuosina 

myös ranta-alueille esim. vesikasvillisuus ja rantavyöhykkeen levät sekä 

pohjaeläimet. Heikentyneet olosuhteet pitäisi näkyä myös tällöin eliöstössä. 

Valitettavasti pohjan laadulle ei ole mitään luokitukseen liittyvää vaan pohjan laatu, 

kuten mutaisuus pitäisi näkyä eliöstön kautta. Järjestelmän ulkopuolisia havaintoja 

voi kyllä käyttää osana asiantuntija-arviointia lopullista luokitusta määritettäessä.  

Yhtenä agendana vesiensuunnittelutyössä on Kyyveden tämänhetkisen tyypittelyn 
ja vesimuodostumien rajauksen tarkistaminen. Muutokset voivat johtaa tätä kautta 
myös luokitustason muutoksiin. 
Näkösyvyys on tulossa yhdeksi luokitusmuuttujaksi uudessa 
luokittelujärjestelmässä, joten luokitus vähintäänkin tarkentuu Kyyveden osalta 
melkoisesti seuraavalla luokituskierroksella  
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Lietjärven peltoalueen kuivatusongelma 
Etelä-Savon ELY – keskus on saanut maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta 
20 000 euroa kuivatuksen ja valumavesien käsittelyn suunnitteluun. Hankkeen 
edistäminen jatkuu järjestämällä asianosaisten kokoontuminen. 
 

5.Valmistellaan ohjausryhmän kokoukseen menevät asiat 
- Kokousaika on 6.10.2011 alkaen klo 13.00. Paikaksi on aiemmin sovittu 
sanomalehti Länsi-Savon kokoustila. Tila kokoukselle on varattu. 
- Kokouksessa esitellään mm: koekalastuksen järjestelyt 2011 ja tuloksia 
alustavasti, kosteikkojen suunnittelun tilanne (LUMO), SAVOY:n  esittely 
ravinteiden käsittelystä pienissä virtavesissä. Näkösyvyyskartoituksen alustavia 
tuloksia. 
- Kokouksessa 22.3 tehdyn kyselyn tulokset käydään läpi ja keskustellaan niiden 
mahdollisesti tuomista tehtävistä. 

 - Luentosarja Kyyvedestä syksyllä 2011ja talvella 2012; järjestelyt 
Tavoitteena on aloittaa luentosarjan pito marraskuun lopulla. Luennoilla käydään 
läpi mm. Kyyveteen vaikuttaneet tekijät: historia, nykytila, tulevaisuus. 
Tarkoituksena on pitää kolme kokoontumiskertaa. Ajankohdat ovat:  Marraskuun 
lopulla, tammikuun alussa, helmikuulla. Luennoitsijat ovat mm. ELY –keskuksen 
ja/tai muiden tahojen asiantuntijoita. Luentosarja pyritään järjestämään 
yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston kanssa.  
- Vesienhoidon TPO:n Kyyveden osalta sisällytetyt toimenpiteet ja niiden 
edistäminen. Taulukon läpikäynti. Lisäksi: Haukivuoren jäteveden puhdistamon 
toimivuusraportti. Pyydetään Pertti Mannista esittämään tarkkailutulokset 
havaintoajanjaksolla, joista on todettavissa muutokset.  
- Hoitokalastushankkeen suunnittelu; toimintamallit 

 
Muut kokoukseen valmisteltavat asiat 
- Nykälänjoen fosforikuorman vähentäminen. Valuma-alueen 

vesiensuojelutoimet: tilakohtaiset suunnitelmat, metsätalouden vesiensuojelu, 
ravinteiden saostus? 

- Pieksämäen ryhmän järjestäytyminen tuo lisää toimijoita alueelle. 
- Linkit blogisivuille kuntoon. 
- Talousasiat. Talkootyö, rahallinen panostus, saavutukset. Koska tulokset eivät 

näy nopeasti, tulee kaikki toiminta kirjata muistiin mahdollisimman hyvin. 

 
6.Muut asiat 

- Seuraavan kokouksen ajankohta 
Päätettiin pitää työnyrkin seuraava kokous tiistaina 29.11.2011 klo 13.00 
Ympäristötalolla 

 
7.Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Veli Manninen kiiti kokouksen sujuvasta läpiviennistä ja päätti 

kokouksen 15.26. 

 

Muistion laati Reijo Lähteenmäki 
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