
Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokouksesta 
 
 
Aika : 18.05.2011 alkaen klo 13.00 
Paikka: Ravintola Alic, Mikkeli, Haukivuori 
 
Asialista 
 

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

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Läsnä oli 9 työnyrkin jäsentä ja yksi varajäsen. Osallistujaluettelo on 
liitteenä 1. 

 
3. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio muutoksitta. Muistio on ollut 
kommentoitavana osallistujilla. Yhtään korjausmuutosta ei ollut esitetty. 
Tästä lähtien muistion tarkistuksen osalta noudatetaan seuraavaa 
käytäntöä: Sihteeri laatii muistion mahdollisimman nopeasti kokouksen 
jälkeen ja lähettää sen työnyrkin kokouksessa olleille jäsenille 
kommentoitavaksi. Aikaa korjausesitysten tekemiseen on viikko. Tämän 
jälkeen muistio julkaistaan hankkeen blogisivuilla. 

 
4. Ajankohtaiset asiat 

Hoitokalastuksen tilanne.  
Pyydyksiä valmistui kurssilla 10 kpl. Valmisteilla on vielä 3 kpl. Tällä 
hetkellä pyydyksiä on pyynnissä 7 kpl. Kalaa on kompostoitu kevään 
aikana kaksi kertaa a' 800 kg. Hirviselältä on saalis ollut noin 2 000 kg, 
pyynnissä on 4 paunettia. Kapustasalmella on pyynnissä yksi pyydys, 
saalis on ollut noin 500 kg, pääosin salakkaa. 
Rauhajärvellä on pyynnissä on yksi paunetti. Siikalahden alueella on 
myös pyynnissä yksi paunetti. 
Pyynnin järjestelyjä on hanakaloittanut mm. epätietoisuus pyydysten 
sijoittelusta, kalastuksen aloituksen myöhästyminen, pyyntiin käytössä 
oleva aika, kalastuksen koordinointi, talkoohenki pyydysten hoidossa, 
yms. Kalojen kuljetukset ja kompostointi ovat kunnossa.  
 
Seuraavalle kalastuskaudelle laaditaan kalastuksen ohjeet, 
koordinoidaan pyynnin järjestelyt jne.. Selvitetään myös 
työllistämishankkeen mahdollisuudet kalastuksessa. 
 



Koekalastusten järjestely. 
Kartat on tilattu18.5. Kalastus alkaa 15.8. Kyyveden kalastusalue etsii 
ja palkkaa henkilön, joka koordinoi kalastuksen järjestelyn. Kalastuksen 
aikataulu tarkentuu myöhemmin. 
 
- Näkösyvyyden seuranta. Koulutus havainnointiin annetaan 25.5. klo 
18.00 Haukivuoren OP:n kokoustilassa. Pekka Sojakka kouluttaa. Yrjö 
Takkinen varaa tilan ja ilmoittaa havaitsijoille tilaisuudesta. 
Tilaisuudessa kerrotaan pikaisesti myös levähavainnoinnista. 
 
- Vesikasvien niitto: Siikalahden ja Härkäjärven luusuan alueen 
niittoasia on pääpiirteittään kunnossa. Alueella tulee tehdä 
linnustoselvitys. Suovun niitto: Suovunsaaren eteläpään tilannetta 
tarkkailtava, ei saa päästää kasvamaan umpeen. Suovun niittojen 
osalta otetaan aikalisä vesialueiden järjestelyjen vuoksi 
 
Aliveden noston selvitys. Missä mennään? 
Perjantaina 20.5.2011 on  työryhmän ensimmäinen kokous. 
Selvitystyötä asian tiimoilta tehdään parhaillaan. 
 
LUMO – hanke Kyyveden alueelle. 
Hankkeessa selvitetään luonnon monimuotoisuusasiat ja 
erityistukikelpoiset kohteet alueelta. Hanke alkaa kesäkuussa. 
Hankkeessa saatujen tulosten perusteella voidaan ohjata mm. 
kosteikkorakentamista parhaille ja merkittävimmille kohteille. Hankkeen 
ohjausryhmään esitettiin Olli Kauppista, jolloin Kyyvesi kuntoon – 
hankkeeseen olisi suora yhteys. 
 
Muut ajankohtaiset asiat 
Vesialueiden yhdistämiset. Vajaa 10 osakaskuntaa ovat tehneet 
myönteisen päätöksen yhdistymisestä. Mm. Suovun vedet tulisivat 
pääosiltaan yhteen. Kesäkuun loppupuolella on tarkoitus viedä paperit 
maanmittaustoimistolle. Kustannukset yhdistymisestä ovat 2000 – 3000 
euroa. Syntymässä on noin 3 000 ha:n kokoinen osakaskunta. Asiaa on 
edistänyt Kyyveden kalastusalue. 
 
Varapuheenjohtajana Kyyvesi kuntoon – hankkeen ohjausryhmässä 
toimii Pekka Partti (Kyyveden kalastusalueen mandaatti) 

 
5. Valmistellaan kesän toimintaa 
- Tiedotus/viestintä:  



Tehdään ajankohtaisista asioista kertova mediatiedote hankkeesta. 
Tiedotteeseen pyritään saamaan mukaan paikallista näkemystä. 
Tiedotteen tekee käytännössä ELY – keskus. 

 
- Tilaisuudet 
Haukivuoren kotiseutumarkkinat  9.7.2011: Teltta, jossa power point –
esitys. Infoa: aliveden nostohankkeesta ja kunnostushankkeesta.  
Mikkelin kalamarkkinat: Sama materiaali, kuin Haukivuorella 
Pieksämäen kalamarkkinat: Osallistumisesta päätetään, kun 
markkinoiden ajankohta varmistuu. 

 
Syksyllä avoin luento tai luentosarja (esim. kolme kertaa) 
kansalaisopiston tuella. Kysytään mahdollisuuksia tilaisuuden 
järjestämiseen. Aloitus olisi seuraava: Yksi yleisluentotyyppinen 
tilaisuus Haukivuorella ja sen jälkeen uudelleen arviointi. Jatkotoimet 
osallistujien kiinnostuksen mukaan. Ajankohta on erittäin tärkeä. 
Syysloman ajankohta? Ennakkoinfoa annetaan kotiseutumarkkinoilla. 

 
 

- Nettisivujen muutos/yhdenmukaistaminen 
Blogityyppiset nettisivut on avattu hankkeelle. Reijo päivittää sivuja. 
Tiedotteessa kerrotaan myös nettisivuista.  

 
- Yhteinen näkemys/tavoitteet Kyyvedestä 
Keskusteltiin ohjausryhmän tekemän linjauksen pohjalta. Vesienhoidon 
toimenpideohjelmassa on varsin yksityiskohtaisesti asetettu tavoitteet, 
mitkä tulee toteuttaa. Hankkeen ohjausryhmä ja työnyrkki toteuttavat 
toiminnallaan juuri ko. hoitotehtävää.   
 
Ensimmäiseksi linjatun turvetuotannon valvonta on viranomaistehtävä. 
Kyyvesi kuntoon – hankkeella on asiassa lähinnä tiedonjakajan rooli.  

 
Keskusteltiin tuotannosta poistuvien turvetuotantoalueiden 
jatkokäytöstä. Nykyisellään mm. Suovun alueelta poistuvat 
tuotantoalueet tulevat viljelykäyttöön. Turvemaat ovat ongelmallisia 
lannoituksen kannalta. Lisäksi viljelijä ei ole velvollinen ylläpitämään 
turvetuotannossa käytettyjä laskeutusaltaita. Miten mahdolliseen 
kuormituksen lisääntymiseen voisi puuttua? Hienojakoinen turve näkyy 
veden tummana värinä. Erityisesti kevätvalumat ovat ongelmallisia.  
Vesimäärät ovat suuria ja tällöin esim. altaisiin jäänyt aines voi 
huuhtoutua vesistöön. Onko mahdollista tehdä kemiallinen käsittely 
ravinteille, jolloin ne voitaisiin ottaa uudelleen kiertoon maataloudessa? 



Nurmiviljely olisi parhaimpia viljelykasveja/-menetelmiä entisillä 
turvemailla. 
Maatalouden mukaan saaminen vesiensuojeluun on erittäin tärkeää. 

 
Muu hajakuormitus tulee ottaa mukaan toimenpiteiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. 

 
Mökkiläisten ja muidenkin asukkaiden neuvonta mm.  jätevesien 
käsittelyssä.  Pieksämäen seudun jätevesineuvoja toimii hankkeen 
alueella. Ohjevihkosten jakaminen esim. yleisötapahtumissa olisi yksi 
keino jakaa tietoutta yleisölle.  

 
Tehokalastus on parhain hoitotoimenpide sisäisen kuormituksen 
vähentämisessä. Kalastus tulisikin järjestää kestävälle pohjalle. 

 
Kesäkuun loppuun mennessä  tehdään valuma-aluekohtainen 
kuormitusselvitys. (PMa, JKo ja RLä) Tavoitteena on löytää eri alueiden 
kuormittavat tekijät. Näin merkittävimpiin voidaan puuttua 

 
Suovu ja Luusjoen alue ovat metsätalouden luonnonhoitohankkeiden 
aluetta. Näillä on meneillään suunnittelu ja toteutus. 
Seuraavaksi voitaisiin alkaa suunnitella uutta kohdealuetta. 

 
Tavoitteena on tilanne, että päästöt saadaan kuriin jo niiden 
syntyalueella. Tämä on vesiensuojelun kannalta edullisin vaihtoehto. 

 
 

6. Muut asiat 
Seuraava kokous pidetään 15.9.2011 klo 13.00 Mikkelissä. Aikavaraus 
on alustava. 

 
Laaditaan lehtikirjoitus Haukivuoren seutuun kesäasukasjulkaisuun. 
Aineistopäivä on 27.5 on ja lehti ilmestyy 1.6. Reijo on yhteydessä 
lehteen ja valmistelee tiedotteen. 

 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti 
kokouksen klo 16.00 

 
Asiat muistiin merkitsi Reijo Lähteenmäki 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


