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Kyyvesi kuntoon - vesienhoito
YLEISSUUNNITELMA HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KYYVEDEN ALUEELLA

Sisällys
Tämä suunnitelma sisältää perustiedot ja esitykset Kyyveden valuma-alueen ja Kyyveden
altaan kunnostusta ja hoitoa varten.
Osaan A on koottu hoidon perustaksi tarvittavia tietoja ja osa B sisältää esitykset hoito-
ohjelmaksi tuleville vesienhoitokausille. Liiteosassa esitetään osavaluma-alueittaiset
hoitotavoitteet.

OSA A. Perustiedot

Yleistä

Valtioneuvosto hyväksyi Suomen seitsemän (7) vesienhoitosuunnitelmaa 10.12.2010.
Tausta-aineistona hyväksyttiin lukuisa joukko maakunnallisia pohja- ja pintavesien
toimenpideohjelmia, joissa esitetyt vesienhoitotoimet yksilöidään vesienhoitosuunnitelmia
tarkemmin. Ensimmäinen hoitokausi kattaa vuodet 2010–2015. Toinen hoitokausi kattaa
vuodet 2016 - 2021

Etelä-Savoon on perustettu viisi (5) toimintaryhmää vesienhoidon painopistealueille
(Mikkelin seutu, Pieksämäen seutu, Kyyveden vesistöalue, Juva - Joroinen - Rantasalmi –
kuntien alue sekä Savonlinnan seutu).

Ryhmissä käsitellään sekä pinta- että pohjavesiin liittyviä asioita. Ryhmät edistävät
kohdealueilla vesienhoidon toimenpiteiden toteutumista eri tavoin. Ne koostuvat
keskeisistä vesien käyttäjistä ja vesien tilaan vaikuttavista toimijoista.

Ryhmät voivat itsenäisesti päättää toimintatavoistaan. Ryhmien rooli on neuvoa antava
eivätkä ne voi tehdä viranomaisia tai yksittäisiä toimijoita sitovia päätöksiä. Ryhmät laativat
vuosittain toimintasuunnitelman ja raportoivat sen toteutumisesta yhteistyöryhmälle.
Toiminta-/hankeryhmissä voi lisäksi toimia tarpeen mukaan asiantuntijoita mm.
hydrobiologian, vesien säännöstelyn- ja rakentamisen, kaavoituksen ja hankkeistamisen
osalta.

Kyyvedelle toimintaryhmän työskentely järjestettiin 15.12.2009.
Järjestäytymiskokouksessa Kyyveden hoitoa edistämään ja ohjaamaan määriteltiin
ohjausryhmä ja asioita valmistelemaan "Työnyrkki" – ryhmä.

Kyyveden valuma-alueen pohjoisosalla, mm. Naarajoen reitillä, toimii Pieksämäen seudun
toimintaryhmä. Yhteistyö ja tiedon kulku ryhmien välillä toimii ryhmien sihteerin kautta.
Molemmissa toimintaryhmissä on lisäksi edustajina samoja henkilöitä.

Johdanto

Toimintaryhmän vuonna 2011 tekemien linjausten pohjalta on edistetty toimintaa ohjaavan
yleissuunnitelman laadintaa. Alueelta on kerätty tietoja suunnittelun pohjaksi. Vuoden
2012 aikana valmisteltiin suunnittelun aloitusta. Tuolloin päädyttiin ns. kevennettyyn
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suunnitteluun, jossa pääpaino on toimeenpanolla. Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa
pidettiin tärkeimpänä edistettävänä hankkeena yleissuunnittelua. Vuoden aikana
valmisteltiin yleissuunnitelma, joka ei kuitenkaan voi olla kovin yksityiskohtainen. Tärkeintä
oli saada linjaus tehtävistä/edistettävistä hankkeista ja niiden rahoitus- ja
toteutusmahdollisuuksista. Ohjausryhmä hyväksyi suunnittelun pohjaksi mallin, jossa
Kyyveden altaalle ja siihen laskeville osa-valuma-alueille laaditaan suunnitelmat.
Suunnitelmaa täydennetään, kun tietous alueelta lisääntyy.

Yleissuunnitelman laatiminen

Yleissuunnitelma on laadittu Etelä-Savon ELY – keskuksessa. Työtä on kommentoinut
Kyyvesi kuntoon - toimintaryhmä. Toimintaryhmän työnyrkki on osallistunut aineistojen
tuottamiseen, yhteydenottoihin suunnittelualueella, jne.  Suunnitelman on laatinut
ympäristösuunnittelija Reijo Lähteenmäki. Aineistoja suunnittelua varten ovat tuottaneet
mm. hydrobiologit Pekka Sojakka ja Jani Pulkkinen.

Suunnitelma sisältää Kyyvedellä tehtävät toimenpiteet lähinnä hankekohtaisesti
luetteloituna. Kyyveden osavaluma-alueille esitetään toimenpiteet valuma-alue- ja
vesistökohtaisesti myöhemmässä vaiheessa. Alueelta olevien vesianalyysien tietojen
käsittely tehtiin Etelä-Savon ELY – keskuksessa. Kyyvedeltä päätettiin tehdä myös
poistokalastussuunnitelma yleissuunnitelmaan liitettynä. Suunnitelma esiteltiin ohjaus-
/toimintaryhmälle syksyn kokouksessa. Ryhmän kommenttien perusteella suunnitelmaan
tehtiin tarvittavat muutokset. Työnyrkki kommentoi yleissuunnitelmaa syksyllä 2013 ja
maaliskuussa 2014.

Suunnitelma hyväksytään toimintaryhmän keväällä 2014 pidettävässä kokouksessa.

Poistokalastussuunnitelma tehtiin joulukuussa 2013 ja sitä täydennetään tarvittaessa
vuonna 2014. Poistokalastussuunnitelma on lähinnä toiminnallinen ja sen tekemisessä
oltiin yhteistyössä Kyyveden kalastusalueen kanssa.

Suunnittelualueen kuvaus

Mäntyharjun reitin pohjoisosa – Kyyvesi sisältää erityisesti Kyyveden ja siihen kuuluvan
valuma-alueen, joka purkautuu lounaaseen Puulaan Läsäkosken kautta. Alueen pinta-ala
on 1 500 km2, järvisyys 17 % ja soiden osuus maapinta-alasta 25 %.
Tiedot Kyyvedestä ovat seuraavat:

• Pinta-ala 129,9 km2

• Kokonaisrantaviiva 857,261 km
• Max syvyys 35,25 m
• Keskisyvyys 4,39 m
• Tilavuus n. 570 milj m3

• Keskivirtaama 13.4 m3/s
• Viipymä T 512 vrk
• Valuma-alueen koko 1410 km2
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Kyyveteen virtaa vesiä mm. seuraavista järvistä; Niskajärvi (3,9 km2) Naarajärvi (5,5 km2),
Pyhäjärvi (11,4 km2),  Iso  -Naakkima  (11,3  km2), Pieni –Naakkima (3,3 km2), Härkäjärvi
(5,9 km2), Kutemajärvi (4,7 km2) ja Ylimmäinen (3,4 km2)

Kyyvedestä virtaa alapuoliseen reittiin keskimäärin 13.4 m3/s. Tulva-aikoina vettä virtaa
keskimäärin 25 m3/s ja kuivina aikoina 5,5 m3/s. Muista alueen virtaamista voidaan mainita
keskivirtaamat Naarajoki 2,6 m3/s, Iso -Naakkima 0,9 m3/s, Niskajärvi 2,7 m3/s,
Porsaskoski3,5 m3/s ja Härkäjärvi 1,8 m3/s.

Pääosa, n. 60 % Kyyveteen laskevista vesistä tulee järven koillisosaan Nykälänjoen
valuma-alueelta (14.934, 14.935, 14.936, 14.937) sekä Härkäjärven valuma-alueelta
(14.961, 14.962, 14.963, 14.964) Törmäjoen kautta Jänisselälle. Muiden osa- alueiden
vesimäärät vaihtelevat 4 -10 % kokonaismäärästä.

Veden laadulle on ominaista suoperäisiltä alueilta tuleva runsas humuskuormitus, joka
antaa erillisten lahtialueiden veteen sekä vähemmässä määrin myös keskeiselle
Kyyvedelle ominaisen ruskean värityksen.

Järven pohjois- ja kaakkoisosan erillisten lahtialueiden, Jänisselkä, Petäjäselkä ja
Koiraselkä, veden laatu poikkeaa runsaan humuspitoisuutensa ja ravinteikkuutensa sekä
myös useimpien muiden ominaisuuksien osalta selvästi Kyyveden keskeisten osien veden
laadusta.

Kyyveden tilaan on vaikuttanut merkittävästi vuosina 1865 -70 toteutettu Kyyveden 1,8 m:n
(1,78 m) lasku jonka vaikutukset ovat kohdistuneet etenkin matalempien vesialueiden
oloihin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tietoja Kyyveden valuma-alueesta

Vesialueiden omistus ja hallinta
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Kyyvesi ja sen valuma-alue, pois lukien Naarajoen reitti, kuuluu Kyyveden
kalastusalueeseen. Naarajoen reitti kuuluu Pieksämäen kalastusalueeseen.

Omistajayksiköitä Kyyveden kalastusalueella on 90 kpl, näistä toimivia osakaskuntia on
34. Toimivien osakaskuntien pinta-ala on noin 17 000 ha. Vesipinta-alasta on toimivan
hallinnon piirissä 91 %.

Kyyveden kalastusalueella pinta-alaltaan suurimmat osakaskunnat, ovat yli 2 000 ha:n
kokoisia. Tällaisia osakaskuntia on Kyyvedellä 3 kpl. Pinta-alaltaan välillä 1000 – 2000 ha
on 2 osakaskuntaa ja pinta-alaltaan välillä 500 – 1000 ha on 9 osakaskuntaa. Pinta-
alaltaan 100 - 500 ha:n omistusyksiköitä on 15 kpl ja niiden keskikoko on 289 ha. Alle
sadan ha:n omistayksiköitä on 62 kpl ja niiden keskikoko on 21 ha.

Naarajoen reitillä, Pieksämäen kalastusalueella on omistajayksiköitä xx kpl. Näistä toimivia
osakaskuntia on xx kpl.

Suunnitelmassa tarkasteltavat pintavedet, niiden luokittelu ja tila

Suunnitelmassa tarkastellaan Kyyvettä ja sen osavaluma-alueilla olevia vesistöjä. Myös
Rauhanjärvi on mukana suunnittelussa.

Lokakuussa 2013 valmistui vesistöjen luokittelu seuraavalle vesienhoitokaudelle.
Kyyveden ja sen valuma-alueen osalta tapahtui muutoksia mm. Nykälänjoella ja Kyyveden
pohjoisosalla. Kyseiset alueet muuttuivat luokkaan tyydyttävä, johtuen pääasiassa siitä,
että tietous vesistöistä lisääntyi kuluvan vesienhoitokauden aikana.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Kyyveden valuma-alueella hyvää huonommassa
tilassa olevat vedet.

Luettelo on merkityksellinen mm. siitä syystä, että valtion rahoitus ohjataan
pääsääntöisesti tyydyttävässä tai sitä heikommassa tilassa olevien kohteiden hoitoon.
Myös vesistöjen hyvän tilan säilyttäminen on oleellista. Tästä syystä hoitotoimia esitetään
tässä suunnitelmassa kohteille, joissa vesien hyvä ekologinen tila voi olla vaarassa
heikentyä. Tarkoituksena on saada toteutetuksi laajoja, vaikutukseltaan merkittäviä
toimenpiteitä.

Kartassa 1 on esitetty Kyyveden valuma-alueen pintavesien luokiteltu tila vuonna 2013.

.
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Kartta 1 Kyyveden valuma-alueen pintavesien luokiteltu tila vuonna 2013

Kyyveden valuma-alueella vesien tilaa heikentävä toiminta on pääasiassa maa- ja
metsätaloudesta johtuvaa.

Jäljempänä ovat karttaluonnokset maatalouden ja metsätalouden painopistealueista
vesienhoidon suunnittelukaudella 2016 - 2021



LUONNOS

KARTTA 2 MAATALOUDEN PAINOPISTEALUEET (LUONNOS)
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KARTTA 3 METSÄTALOUDEN PAINOPISTEALUEET (LUONNOS)

Ravinnekuormitus Kyyveteen laskevissa uomissa

Ravinnekuormitus Kyyveteen laskevissa uomissa on todettavissa kaaviosta 2 sekä
kartoista 3 ja 4.

· Kartoissa on esitetty vuosien 1970 – 2012 ravinnekuormitus Kyyveteen.
· Kokonaisuutena voidaan todeta, että kuormituksessa ei ole tapahtunut suuria

muutoksia kokonaisfosforin suhteen.
· Kokonaistypen osalta kuormitus on vaihdellut enemmän.
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Kaavio 4 Virtaamasuhteet Kyyveteen
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Kartta 5 Kokonaisfosforin kuormitus eri vuosikymmeninä
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Kartta 6 Kokonaistypen kuormitus eri vuosikymmeninä
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Taulukko 5 Veden ravinnepitoisuuden muutokset Kyyveden virtavesissä.

Virtavesikunnostukset

Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma on valmistunut vuonna 2008.
Siinä määritellään valtakunnallisesti, maakunnallisesti sekä paikallisesti arvokkaat
virtavesikohteet. Kyyveden valuma-alueella tärkeimmät kunnostukohteet sijaitsevat
Nykälän – Naarajoen valuma-aluella, joka muodostaa maakunnallisesti arvokkaan
kokonaisuuden. Virtavesikunnostuksilla pyritään vaikuttamaan luontaisesti lisääntyvien
lohikalakantojen kehitykseen positiivisesti. Kunnostuksia tehdään valuma-aluekohtaisesti.
Viime vuosina tehtyjen mätirasiakokeiden tulosten mukaan näyttää siltä, että taimenen
luontainen lisääntyminen ei alueella onnistu.

Etelä-Savon haasteena on pirstaleinen vesialueen omistus, joka hidastaa ja vaikeuttaa
suunnitelmallista kalavesien hoitoa ja muuta kalatalouden kehittämistä.

YLEISTÄ VESIENHOIDON TOTEUTTAMISISESTA

· Valtion rahoitus ohjataan pääsääntöisesti tyydyttävässä tai sitä heikommassa
tilassa olevien kohteiden hoitoon.

· Myös vesistöjen hyvän tilan säilyttäminen on oleellista.
· Hoitotoimia esitetään suunnitelmassa kohteille, joissa vesien hyvä ekologinen tila

voi olla vaarassa heikentyä.
· Tarkoituksena on saada toteutetuksi laajoja, vaikutukseltaan merkittäviä

toimenpiteitä.

Kokonaisforfori
(kokP) µg/l

Kokonaistyppi
(kokN) µg/l

1980- luku
2000 -
luku

Muutos
pitoisuus

Muutos
% 1980- luku

2000 -
luku

Muutos
pitoisuus

Muutos
%

Naarajoki 18 16 -2 -11,1 498 570 72 14,5
Niskakoski 24 23 -1 -4,2 542 711 169 31,2
Nykälänjoki 23 20 -3 -13,0 556 687 131 23,6
Törmäjoki 19 20 1 5,3 597 719 122 20,4
Luusjoki 45 47 2 4,4 858 1319 461 53,7
Sahinmylly 16 16 0 0,0 468 575 107 22,9
Itäjoki 61 39 -22 -36,1 870 925 55 6,3
Harjukoski 26 24 -2 -7,7 856 1056 200 23,4
Rauhasalmi 12 11 -1 -8,3 459 518 59 12,9
Läsäkoski 12 11 -1 -8,3 498 512 14 2,8



LUONNOS

Taulukko valtion osallistumiskeinoista vesistöjen kunnostamiseen

HOITOSUUNNITELMA

Kyyvesi kuntoon – toimintaryhmä on linjannut vuonna 2011 vesienhoidon tärkeimmiksi
tehtäviksi seuraavassa taulukossa esitetyt toimenpiteet.

Ulkoisen kuormituksen
hallinta

Tavoite: Veden fosfori- ja
kiintoainepitoisuuden
alentaminen

Toiminta/tehtävät Mille alueelle
kohdistetaan

Vastuu

Keinot
Turvetuotanto,
vesiensuojelun
tehostaminen

Vesioikeudellisen
lupamenettelyn kautta
toimiminen

Vesialueen
omistajat
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Maatalouden kuormituksen
vähentäminen

Käyttöön ratkaisut, jotka
pohjautuvat uusimpaan
tietoon.
Suojavyöhykkeiden ja
kosteikkojen  yms.
tukimuodot,
syyslannoituksen
vähentäminen

Maatalousalueet,
mm. Lietjärven,
sekä Hirviniemen
alueet

Maanomistajat

Metsätalouden
kuormituksen
vähentäminen

Pääosa vedestä
pohjavesivirtaamana.
Maapohjan, erityisesti
maannoskerroksen,
rikkomista vältettävä.
Turhaa ojitusta vältettävä.
Vesiensuojelutoimet mm.
kosteikot

Koko valuma-alue Maanomistajat

Sisäisen kuormituksen
hallinta

Tavoite: Sisäisen
kuormituksen alentaminen

Toiminta/tehtävät Mille alueelle
kohdistetaan

Vastuu

Keinot
Vesialueiden
omistusjärjestelyt
(osakaskuntien
yhdistäminen)

Neuvonta, viestintä,
rahoituksen
järjestäminen.
Hankkeistus

Nykälän suunta
2014 - 2015, jatkuu
muille alueille

Vesialueen
omistajat,
Kyyveden
kalastusalue

Kalaston kehittäminen eri
toimenpitein

Poistokalastus, istutukset.
Hankkeistus, rahoituksen
järjestäminen

Hirviselkä, Suovu,
Kapustasalmen yp.
vedet. Siikalahden
alue, Rauhanjärvi,
jatkuu muille
alueille

Vesialueen
omistajat,
Kyyveden
kalastusalue

Biomassan poisto
(vesikasvit, sedimentti)

Vesikasvien poisto,
mahdolliset ruoppaukset

Alueet selvitettävä.
Vesilain
edellyttämä
lupakäsittely

Vesialueen
omistajat,
kalastusalueet
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(ruoppaukset)

Vedenkorkeuskysymyksen
ratkaisu

Pohjapato Kyyveden
luusuaan. Työryhmä
selvittänyt edellytykset

Kyyvesi ja
Rauhanjärvi

 Vesilain
tarkoittama
yhteisö

Kyselyssä ulkoisen kuormituksen osalta turvetuotanto oli työryhmän mielestä keskeisin
ratkaistava kysymys. Maatalouden kuormituksen vähentäminen nousi toiseksi
tärkeimmäksi kysymykseksi. Metsätalouden kuormituksen vähentäminen oli kolmannella
sijalla.

Turvetuotannon pinta-alan osuus koko Kyyveden valuma-alueen pinta- alasta on 0,38 %,
peltoalan osuus 7 % ja metsäalueiden osuus 71 %. Tässä mielessä metsätalouden
kuormituksen vähentäminen nousee, maatalouden kuormituksen ohella, tärkeimmäksi
ratkaistavaksi kysymykseksi Kyyveden valuma-alueella.

Sisäisen kuormituksen osalta vesialueiden järjestelyjen sekä kalaston kehittäminen eri
toimenpiteillä nousivat kyselyssä esille. Vedenkorkeuskysymyksen ratkaiseminen nähtiin
vesistöllä tapahtuvista toimenpiteistä tärkeimmäksi.

Vedenkorkeuskysymys ja vesistön ekologinen tila ovat kytköksissä toisiinsa ja
vedenpinnan nostolla on vesistön tilaan sekä positiivisia, että negatiivisia vaikutuksia.
Vedenkorkeuden nostoa selvittelevä työryhmä sai työnsä valmiiksi kesällä 2013.
Vedenkorkeuden noston suunnittelua ei vesienhoidon toteuttamisen puitteissa jatketa.

Vesistöjen kunnostuksen ja hoidon toteuttamisessa tärkeimmäksi kysymykseksi nousee
rahoituksen järjestäminen ja itse toimenpiteiden toteuttaminen. Tässä mielessä eräs
keskeisimmistä asioista on vesialueiden hallinnon järjestäminen toimivaksi.

2. Kyyvesi

Ongelman Kyyvedellä aiheuttaa sen mataluus. Yli 10 metrin syvää aluetta on alle 10 % ja
alle 3 metrin aluetta on yli 50 %.

· Kyyvedellä keskeisimmiksi hoidettaviksi alueiksi muodostuvat matalat lahtialueet.
· Monin paikoin ongelmana on alueiden mataluus, pohjien liettyminen, leväkasvustot

(-kukinnot) ja kalaston koostumus.
· Joillain paikoin esiintyy myös jonkin verran haitta vesikasvillisuudesta.
· Lahtialueilla pohja on jatkuvasti liikkeessä tuulten ja aallokon vaikutuksesta.
· Koko Kyyvettä ajatellen ehkä suurimpana ongelmana ovat pienet pohjalle

laskeutumattomat hiukkaset. Syvimmillä alueilla aines kulutta happea ja näiltä osin
pohjasta purkautuu vesimassaan ravinteita.

3. Kyyveteen laskevat osavaluma-alueet

Tämän suunnitelman pohjana on Kyyveden valuma-alueen vesistökohtaiset (keskusjärvi
tms.) osavaluma-alueet. Kyseisiä alueita on Kyyveden valuma-alueella 18 kpl.



LUONNOS
Suunnittelussa ei tässä vaiheessa voitu laatia tarkempia esityksiä osavaluma-alueittaisista
hoitosuunnitelmiksi. Myöskään ei voitu esittää hankkeiden toteutusaikataulua, eikä
toteuttajatahoja.

Kyseisille alueille laaditaan omat hoitosuunnitelmat, jotka täsmentyvät mm.
kalastusalueiden ja osakaskuntien kokousten jälkeen vuosina 2015 - 2016.

Tärkeimpiä hankkeita on sisällytetty mm. Pieksämäen kalastusalueen uusittuun käyttö – ja
hoitosuunnitelmaan.

4. Hankkeet

a. Vesialueiden hallinnon kehittäminen

Hallinnon kehittäminen Kyyvedellä
Kyyveden kalastusalueella on nykyisellään 90 osakaskuntaa, joista toimivia on 34 kpl.
Toiminnan piirissä on 17 000 ha, eli 91 % vesipinta-alasta.

· Tavoitteena on muodostaa Kyyveden alueelle viisi (5) osakaskuntaa, jolloin
keskimääräinen osakaskunnan pinta-ala on 2 600 ha.

Hallinnon kehittäminen valuma-alueella
· Kyyveden valuma-alueelle esitetään 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.
· Käytännössä tulisi pyrkiä yhtenäisten, valuma-aluekohtaisten osakaskuntien

muodostamiseen.
· Laajempien, useamman osavaluma-alueen käsittävien yksiköiden muodostaminen

tulee myös kysymykseen ja olisi toivottavaakin.

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 (EAKP – rahoitus) Hankkeen osatoteuttajana toimii
maakunnallinen kalatalouden neuvontajärjestö, Etelä-Savon kalatalouskeskus. Hankkeen
pääyhteistyöorganisaatiot ovat kunnat, kalastusalueet, osakaskunnat, metsähallitus ja
yritykset.
Kyseisen hankkeen avulla Kyyveden alueella voitaisiin toteuttaa tässä suunnitelmassa
esitetyt yhdistymiset. Kyyveden alueen valintaa hankkeen yhdeksi toteutusalueeksi
voidaan perustella mm. vesienhoidon merkityksellä. Kyyvedellä on myös aiemmin
toteutettu osakaskuntien yhdistymisiä.
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b. Poistokalastus

Poistokalastus Kyyvedellä
Kyyvedeltä on tehty vuosien 2010 – 2013 aikana koeverkkokalastuksia sekä kokeellisia
nuottauksia. Lisäksi alueelta on olemassa saalistietoja pienrysillä (pauneteilla) tehdyistä
hoitokalastuksista. Olemassa olevia tietoja hyväksikäyttäen Kyyvedelle valmistui
poistokalastussuunnitelma joulukuussa 2013. Hankkeen toteuttamiselle haetaan rahoitusta
vuosille 2015 – 2019

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.

Tavoitesaalis koko hoitopyynnin osalta on 340 000 kg/vuosi. Saalistavoite on eri
kalastusmuotojen osalta seuraava:

Nuottakalastus 1000 000 kg noin 60 % saaliista
Rysäkalastus 700 000 kg noin 40 % saaliista
Katiska- ja muu kalastus sisältyy rysäkalastuksen osuuteen

Poistokalastuksen toteutus aloitetaan Kapustasalmen yläpuolisilta vesialueelta, sekä Hirvi-
ja Suovunseliltä. Hanketta valmistellaan parhaillaan KALALEADER –, tai johonkin muuhun
rahoitusohjelmaan.

TÄMÄ TEKSTI TARKENNETAAN

Poistokalastus Kyyveden valuma-alueen pohjoisosalle
Monissa valuma-alueen järvissä on runsaat pikkukalakannat, jotka ylläpitävät niissä
sisäistä kuormitusta. Paikallista halukkuutta poistokalastusten järjestämiseen on
olemassa. Rahoituksen ja toiminnan järjestäminen on hankalaa. Vesienhoidon
toimenpideohjelman toteuttamiseksi kyseisellä alueelle laaditaan alueellinen
poistokalastussuunnitelma. Keskeisenä toimijana suunnittelua edistämässä on
Pieksämäen kalastusalue. Osakaskuntien yhteistoiminta on asiassa ensiarvoisen tärkeää.

Poistokalastuksen suunnittelu 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 voidaan aloittaa. Kalastotieto oli
puutteellinen seitsemässä (7) kohteessa ja niiden koekalastukset NORDIC -verkoilla
aloitetaan vuonna 2014. Samanaikaisesti aloitetaan vesistöjen koepyynnit nuottaamalla.
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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.

Poistokalastusta valuma-alueen vesistöillä koordinoivat Kyyveden ja Pieksämäen
kalastusalueet.

Seuraavassa taulukossa on esitetty poistokalastuksen suunnittelutilanne
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c. Kosteikkojen rakentaminen
Kyyveden valuma- alueelle valmistellaan kosteikkojen toteuttamista varten KYYVESI –
LÄHIVESI koordinointi-. ja suunnitteluhanketta. Kyyvedellä on toteutettu kaksi LUMO –
suunnitteluhanketta. Niissä esille tulleisiin mahdollisiin paikkoihin suunnitellaan ja
rakennetaan kosteikot.

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.

Metsätalouskosteikot
Kyyveden valuma-alueesta on metsämaata 71 %. Neljäsosa maapinta-alasta on
turvemaita. Aiemmin 70 – 80 luvuilla tehtyjen metsäojien kunnostus on monin paikoin
ajankohtaista. KYYVESI – LÄHIVESI – hankkeen avulla etsitään merkittävät kohteet, joihin
voidaan suunnata esim. KEMERA – rahoitusta (luonnonhoitohankkeet jne..)

Kyyveden valuma-alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota metsätalouden
vesiensuojelutoimien riittävyyteen.

Metsätalouskosteikot tullaan toteuttamaan monivaikutteisina kosteikkoina.
Pyhäluoma- järven alueella halukkuutta metsätalouskosteikkojen rakentamiseen.

d. 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

e. Muut kohteet/- menetelmät

Maa-alueilla tapahtuvat toiminnat liittyvät lähinnä maan kuivatukseen ja
vesiensuojelutoimenpiteisiin niissä yhteyksissä.

Vesitaloussuunnittelu
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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.
Loppusyksyllä 2013 Etelä-Savossa oli erittäin runsaita sateita. Tämä aiheutti
tulvimistilanteita pitkin Naarajoen reittiä. Tästä johtuen on paikallisesti esitetty asian
selvittelyä ja suunnittelun aloitusta. Selvittelyhanke tulisi aloittaa esim. vuonna 2016 tai
2017. Selvityksessä esille tulevia toimenpiteitä voidaan toteuttaa mm. metsäojitusten ym.
toiminnan yhteydessä. Toteutusta varten voidaan hakea hankerahoitusta. Vrt. Kohta
Metsätalous/ luonnonhoitohankkeet

Fosforin sitominen/saostus
Maatalouden vesiensuojelutoimina voidaan paikallisesti toteuttaa fosforin sitomista esim.
ferrosulfaattikäsittelyllä. Menetelmästä on kokemuksia lähinnä läntisestä Suomesta.
Turveperäisellä alueella Heiniönjärvellä, Kyyveden valuma-alueella on toteutettu fosforin
saostusta vuosina 2002 – 2013. Kokeen onnistumista on seurattu mm. MTT:n ja Mikkelin
ammattikorkeakoulun toimesta.
Mikäli menetelmä otetaan alueella käyttöön, paikat suunnitellaan aina tapauskohtaisesti.

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. (kts. kohta Vesitaloussuunnittelu)

Vesialueilla tehtävät toimenpiteet

Vesilain piiriin kuuluvat toimenpiteet

Alivedenkorkeuden nosto

Kyyveden alivedenkorkeuden nostotyöryhmä on saanut selvittelytyönsä päätökseen.
Työryhmä kokoontui viimeisen kerran 25.4.2013.

Patotyöryhmä on loppupäätelmänä todennut, että Kyyveden alivedenkorkeuksien
nostohankkeen jatkamiselle ei ole edellytyksiä seuraavien syiden nojalla:

· aloitteen Kyyveden vedenkorkeuden nostamisesta tehnyt Kyyveden kalastusalue ei katso omaavansa
resursseja lähteä aktiivisesti vetämään hanketta ja ottamaan siihen sisältyviä taloudellisia riskejä,
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· neuvotteluissa ei ole tullut esiin mitään muutakaan organisaatiota, joka olisi valmis panostamaan niin

taloudellisia kuin muitakaan resursseja hankkeen jatkovalmisteluun.

· tilusjärjestelyt saattavat aiheuttaa esimerkkihankkeista saadun tiedon mukaan niin huomattavan kustannusten
nousun, että hankkeesta saavutettavan hyödyn suhde kustannuksiin tulee suunnitellulla alivedenkorkeuden nousulla
(12 cm) epäedulliseksi,

· on oletettavissa, että koska vesioikeudelliseen yhteisöön liittyminen on vapaaehtoista, suuri osa
rannanomistajista ja muista hyödynsaajista jäisi yhteisön ulkopuolelle, jolloin padon ylläpito- ja hallintokustannukset
jakautuisivat epäoikeudenmukaisesti.

Mikäli hanketta vielä jatketaan, olisi jatkossa tarpeellista tehdä vielä lisäselvityksiä. Työryhmä esittää, että
alivedenkorkeuden nostohankkeen tulokset huomioitaisiin Kyyveden kunnostamisen yleissuunnittelussa.

Alivedenkorkeuden nosto kuuluu vesilaissa säädettyihin asioihin. Toimijaksi vesilaissa on
säädetty vesioikeudellinen yhteisö. Näin ollen hankkeen edistäminen kuuluu sen tehtäviin,
eikä sitä voida edistää vesienhoidon resurssein. Vesienhoidon näkökulmasta aliveden
nostolla saattaa olla (on) vesistön kannalta ristiriitaisia vaikutuksia.

Turvetuotanto

Turvetuotannon vesiensuojelun tehostaminen on noussut esille useissa eri yhteyksissä.
Käytännössä turvetuotanto toimii vesioikeudellisen lupamenettelyn kautta. Vesialueen
omistajat ja muut asianosaiset voivat sanoa mielipiteensä lupakäsittelyn yhteydessä.

Pienet ruoppaukset
Pääsääntöisesti ruoppaukset eivät kuulu vesienhoidon kautta rahoitettaviin toimenpiteisiin.
Vesialueilla voidaan kuitenkin tehdä pienimuotoisia ruoppauksia, mikäli niillä voidaan
korjata vesistö tilannetta. Kohteet selvitetään esim. osakaskuntien toimesta osavaluma-
aluekohtaisesti. Rahoitus hankkeisiin on aina tapauskohtainen. Ruoppaukset vaativat
huolellisen suunnittelun ja lupatarpeen arvioinnin, sekä tarvittaessa vesilain edellyttämän
luvan.

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.
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Mahdollinen vesialueelle muodostettava kosteikkopaikka on esim. Hirviselän Haapalahden
pohjukka. Alue on nykyisellään umpeen kasvava alue, jota kuormittavat mm. Ison
Ravonlammen suunnasta tulevat ravinteikkaat vedet.

Vesitaloussuunnittelun yhteydessä tulee todennäköisesti esille mahdollisia vesialueelle
muodostettavia kosteikkopaikkoja.

Ilmastus
Joissain paikoissa voi kyseeseen tulla vesistön ilmastus. Kyyvedellä tai sen valuma-
alueella ei ole toistaiseksi tarvetta jatkuvaan ilmastukseen. Tilapäisellä toiminnalla voidaan
joillain alueilla joutua torjumaan esim. kalakuolemia.

5. Tiivistelmä

Yleissuunnitelma on laadittu Etelä-Savon ELY – keskuksessa ja yhteistyötahoina ovat
olleet mm. Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Kyyveden kalastusalue, Pieksämäen
kalastusalue,  xxx .

Mäntyharjun reitin pohjoisosa – Kyyvesi sisältää erityisesti Kyyveden ja siihen kuuluvan
valuma-alueen, joka purkautuu lounaaseen Puulaan Läsäkosken kautta. Alueen pinta-ala
on 1 500 km2, järvisyys 17 % ja soiden osuus maapinta-alasta 25 %.

Hankkeet

Hanke 1 Vesialueiden hallinnon kehittäminen suunnittelualueella
Hanke 2 Poistokalastus Kyyvedellä ja sen valuma-alueella
Hanke 3 Kosteikkojen rakentaminen
Hanke 4 Vesikasvillisuuden poisto

Hoidon toteutus vuosina 2014 – 2017

Vesialueen omistajat, osakaskunnat, ovat avainasemassa hoitohankkeissa. Muita
yhteistyökumppaneita ovat mm, alueen kunnat, kalastusalueet (tulevaisuudessa
kalatalousalueet), kyläyhdistykset, vesienhoitoyhdistykset, maanomistajat, metsätalouden
toimijat, jne..

Suunnitelma tehdään yhteistyössä keskeisimpien tahojen kanssa. Muiden osapuolten
sitouttaminen hankkeen toteutukseen tapahtuu mm. hanketoiminnan kautta.
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Kartta Kyyveden valuma-alueesta ja kalastusalueiden rajoista

Pieksämäen
kalastusalue

Kyyveden
kalastusalue
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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 (EAKP – 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
voidaan aloittaa. Kalastotieto oli puutteellinen seitsemässä (7) kohteessa ja niiden
koekalastukset NORDIC -verkoilla aloitetaan vuonna 2014. Samanaikaisesti aloitetaan
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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



LUONNOS
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.
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