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Kyyvesi kuntoon – vesienhoitohankkeen toimintaryhmän kokous 
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Paikka: Sanomalehti Länsi-Savon luokkatila, Teollisuuskatu 2- 6 Mikkeli (2.krs) 
 
Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 
-   Varapuheenjohtaja Pekka Partti toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 
 

2. Osanottajien toteaminen  
- Erillinen osanottajalista kokoukseen osallistuneista on liitteenä 1 

 
3. Edellisen kokouksen muistio 

- Edellisen kokouksen muistio on julkaistu blogisivuilla. Käytiin muistio läpi ja todettiin, että 
siihen oli tullut täydennys/muutosesitys. Esitys koski Kyyveden alivedenkorkeuden 
suunnitelman kohtaa muistiossa. Muutoksen/lisäyksen jälkeen hyväksyttiin muistio. Korjattu 
muistio julkaistaan blogisivuilla.    
 

4. Toimintakertomus vuodelta 2013.  
- Käytiin läpi sihteerin laatima esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2013. Kokoukselta tuli 

muutamia täydennysesityksiä, jotka huomioidaan. Täydennysten jälkeen kertomus voidaan 
julkaista blogisivuilla. Todettiin, että vuoden aikana on saatu paljon erilaista toimintaa 
aikaiseksi. Todettiin myös, että on hyvä, kun tehdyt asiat dokumentoidaan ja ne säilyvät.  
 

5. Toiminta- ja viestintäsuunnitelma 2014.  
- Toiminta- ja viestintäsuunnitelma on julkaistu blogisivuilla. Suunnitelma on suurilta linjoiltaan 

toimintaa ohjaava ja käytännön toiminta muotoutuu sen mukaan. Vuoden 2014 toiminnan 
keskeisenä osana on yleissuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden edistäminen 

 
- Toiminta 2014, edistettävät hankkeet 

Vuonna 2014 edistettäviä hankkeita ovat mm:  
 
Kosteikkojen suunnittelu sekä yleisemmin, että kohdekohtaisena suunnitteluna. 
Tavoitteena on saada 4 kosteikkosuunnitelmaa Kyyvedelle ja sen valuma-alueelle. 
 
Poistokalastushankkeen valmistelu, jota Jani Pulkkinen esitteli lyhyesti. Tavoitteena on 
toteuttaa 5 vuotta kestävä hanke ja kalastaa vuosittain 200 000 kg kalaa. Kalan 
hyödyntäminen on avainkysymys. Tavoitesaalis on 1 milj. kg ja rahoitustarve nykytilanteessa 
600 000 euroa. Rahoitustarpeen kasvu on todennäköistä. Kohdealueena on sekä Kyyvesi, 
että Rauhanjärvi. Hankkeen valmistelu perustuu Kyyvedeltä tehtyyn poistokalastuksen 
tarpeen selvitykseen. Hankkeen valmistelua jatketaan.  
 
Osakaskuntien yhdistäminen 
Osakaskuntien yhdistämistä edistetään mahdollisuuksien mukaan. ELY – keskuksessa on 
valmisteilla hanke, jossa maakunnan tasolla edistetään osakaskuntien yhdistämistä. 
Yhdistämiset tapahtuisivat mm. vesienhoidon painopistealueilla, joilla hoitohankkeiden 
edistämistä haittaa vesialueiden omistussuhteiden hajanaisuus. 
 
Keskusteltiin edistettävistä hankkeista ja kokous totesi mm. seuraavaa: 
 



 

 
Poistokalastushanke on erittäin tärkeä ja sen edistäminen tulee olla Kyyveden 
kalastusalueen erityisenä huolenpidon kohteena. Kalastusalueelta toivottiin erityistä 
aktiivisuutta osakaskuntien ja muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen suuntaan. 
Muutoinkin kalastusalueen rooli nähdään aluetta yhdistävänä ja toimintaa kokoavana 
elimenä. 

 
Rauhajärven hoito nähtiin tärkeäksi ja paikallisesti hoitokalastuksen järjestämiseen löytyisi 
mm. rahallista resurssia. Syksyllä 2013 tehdyt nuottaukset osoittivat, että järvestä tulisi 
hoitokalastuksella hyvä muikkujärvi. Kalastus onnistuu järvellä keväisin rysillä ja syksyisin 
nuotalla.  
  
Luusniemen alueella on tehty vesikasvien niittoa omalla niittokalustolla jo toistakymmentä 
vuotta. Kaluston vuokraus on mahdollista myös muille kohteille Kyyveden alueella.  
 
Siikalahdella ja Härkäjärvellä ei kuluvana vuonna tehdä vesikasvien niittoja. Paikallisesti ei 
toiminnalle ole löytynyt vetäjää. Vesikasvien niittotarpeista tehdään maakunnallinen selvitys 
ja kohde on tarkoituksenmukaista ottaa siihen mukaan. 
 
Tärkeää olisi saada valuma-aluekohtaisesti aktivoitua toimijoita. Usein vapaa-ajan 
asukkaiden erilaista ammattitaitoa voitaisiin hyödyntää hankkeissa. Yhteistyössä paikallisten 
asukkaiden kanssa hankkeet saisivat toimintaan voimaa.  
 
Kosteikkojen rakentaminen tulee olemaan osittain haasteellista. Kysymys on esim. 
umpeutuneille vesialueelle tai vesistöön muodostettavien kosteikkojen lupakysymyksistä.  
 
Osakaskuntien yhdistäminen nähtiin tervetulleeksi toimenpiteeksi, jotta hankkeiden 
eteneminen olisi helpompaa. Yleisesti tarvittaisiin osakaskunnille enemmän tietoa 
vesienhoidosta.  
 

- Viestintätapahtumat 
Etelä-Savon ELY –keskus on vesienhoitoteemalla mukana seuraavissa tapahtumissa: 
Luusniemen kylätapahtuma 28.6.2014. 
Haukivuoren kotiseutumarkkinat 5.7.2014 
Joroisten iltatori 10.7.2014 
Mikkelin kalamarkkinat 15 – 17.8.2014 
Pieksämäen syysmarkkinat 9 – 10.9.2014 
Lisäksi Pieksämäellä pidetään Vesienhoitoseminaari 9.9.2014 iltatilaisuutena. 
 

6. Kyyveden vesienhoidon yleissuunnitelma 
Reijo Lähteenmäki esitteli laaditun yleissuunnitelman luonnoksen. Suunnitelman sisältämät 
keskeiset hankkeet ovat: 
 

1. Vesialueiden hallinnon kehittäminen 
2. Poistokalastus Kyyvedellä ja Rauhajärvellä 
3. Kosteikkojen rakentaminen 
4. Vesikasvillisuuden vähentäminen 
5. Muut tarvittavat hankkeet 

 
Keskusteltiin suunnitelmasta ja todettiin, että siinä esitetyt toimenpiteet ovat Kyyveden 
kannalta tarpeellisia. Hankkeita toivottiin edistettävän aktiivisesti. Kosteikkojen suunnittelu ja 
rakentaminen on käynnissä ja poistokalastusta on toteutettu kokeellisesti. Rahoitusta ja 
muuta tukea hankkeiden toteuttamiseen tulee etsiä tehokkaasti. Suunnitelmaluonnos 
julkaistaan blogisivuilla ja sitä voidaan kommentoida niiden kautta. Kommentteja voi esittää 



 

myös toimintaryhmän ja työnyrkin jäsenille. Suunnitelman keskeiset asiat ovat esillä myös 
toritapahtumissa. 

 
7. Muut asiat 

- Vesienhoidon uuden suunnittelukauden toiminta ja aikataulut 2014 -2015. 
Reijo Lähteenmäki kertoi aikataulusta, todeten mm. seuraavaa:  

 vesistöjen ekologinen luokitus on valmistunut lokakuussa 2013. 

 seurantaohjelmaa valmistellaan ja se valmistunee kesäkuun loppuun mennessä 

 toimenpideohjelmaa valmistellaan ja kuuleminen siitä alkaa lokakuussa 

 Kyyvedellä on erityisiä tarpeita vesienhoitoon, koska tyydyttäväksi luokitellun 
vesialueen koko on kasvanut. Syynä tähän on mm. tiedon lisääntyminen alueelta. 
 

  
- Varautuminen muutoksiin toimintaryhmän työskentelyssä 

Reijo Lähteenmäki kertoi, että ELY – keskuksen resurssit vähenevät ja näin ollen 
vesienhoidon toimintaryhmien toimintaan tulee muutoksia. Tulevaisuudessa ei ehkä ole 
mahdollista pitää Työnyrkin ja Toimintaryhmän erillisiä kokouksia jne.. Resurssien 
väheneminen huolestutti kokousta ja se esitti, että ELY – keskuksen tulee varmistaa, että 
vesienhoidon vaatimat toimenpiteet saadaan hoidetuksi. Toimintaryhmän syksyn 
kokouksessa pitää toiminnan suuntaviivat olla selvillä. 
 

- Päätettiin pitää Toimintaryhmän seuraava kokous 28.11.2014.  
 

8. Kokouksen päättäminen 
- Varapuheenjohtaja Pekka Partti kiitti osanottajien hyvästä keskustelusta ja päätöksistä sekä 

päätti kokouksen klo 15.46 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
Reijo Lähteenmäki 
Etelä-Savon ELY -keskus 

puhelin 0400 950 285 

reijo.lahteenmaki@ely-keskus.fi  
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