
 
 
 
 
 
 
 

Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokouksesta 
 
 
Aika : 13.12.2012 alkaen klo 13.00.  
Paikka: Ravintola Talli, Viiniholvi, Patteristonkatu 2, Mikkeli 
  
 
Asialista 
 

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

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Kokouksessa olivat läsnä: Veli Manninen (pj:), Annamari Huttunen, Tarja Hämäläinen, 
Matti Salonen, Pekka Partti ja Reijo Lähteenmäki (siht.) 
 
 

3. Edellisen kokouksen muistio 
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja tehtiin siihen muutama tarkennus. Sovittiin, 
että muistio voidaan julkaista blogisivuilla. 
 

4. Toiminta- ja viestintäsuunnitelma vuodelle 2013.   
Tarkennettiin toiminta- ja viestintäsuunnitelmia. Suunnitelmat lähetetään työnyrkin 
kommentoitavaksi, jonka jälkeen ne julkaistaan blogisivuilla. 
 

5. Toimintakertomus vuodelta 2012 
Täydennettiin toimintakertomusta ja se lähetetään työnyrkin kommentoitavaksi, jonka 
jälkeen se julkaistaan blogisivuilla. 
 

6. Keskustelu Lietjärven alueen vesiensuojelukysymyksestä  
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että tulvaherkän peltoalueen vesiensuojelun suunnittelu 

on varsin haastava tehtävä. Alueen läpi kulkevat vesimäärät ovat isoja. Peltoalueen 

vesien käsittelylle ei ole mahdollista rakentaa esim. kosteikkoja. Peltojen toimiva 

peruskuivatus on nykyisen käsityksen mukaan paras vesiensuojelullinen lähtökohta. 

Alueella on voimassa oleva kuivatusyhtiö, jonka toiminnan elvyttäminen olisi tärkeää. 

Omistusoloissa lienee tapahtunut paljonkin muutoksia. Osalla paikallisista 

maanomistajista on haluja vesiensuojelutoimiin alueella. Veli Manninen ja Pekka Partti 

kysyvät maanomistajien kantaa mm. ojitusyhtiön elvyttämiseen  

 
7. Muut asiat 

- Kosteikkojen rakentaminen, tilannekatsaus 
o Purukorvenojan kosteikon alueella olevien maanomistajien kanssa on käyty 

neuvotteluja. Suulliset suostumukset ovat olemassa ja kirjallisten 



 

suostumusten hankinta käynnissä. Osakaskunta hakee hankkeelle vesilain 
mukaisen luvan. Tavoitteena on saada kosteikon rakentaminen alkuun 
loppuvuodesta 2013.  

o Suunnitelmat Siikalahdelle kahdelle kosteikolle valmistuivat toukokuussa 2012. 
Kosteikkojen maanomistajaneuvottelujen tekemisen ja kuulemistilaisuuksien 
järjestämisen on tehnyt pieksämäkeläinen TJ-Frille – yritys. Yleisötilaisuus 
pidettiin 4.12.2012 Halkokummussa. Paikalla oli, luennoitsijoiden lisäksi, 13 
osallistujaa. Riistakeskuksen edustaja Teemu Lamberg kertoi Siikalahden 
kosteikkojen suunnittelutyöstä. Reijo Lähteenmäki kertoi mm. vesienhoidosta 
yleisesti ja erityisesti Kyyveden alueella sekä kosteikkojen merkityksestä 
vesienhoidossa. Kosteikkojen rakentamishankkeella on maanomistajien 
kannatus. Toteuttajatahona voivat olla esim. maanomistajat tai osakaskunta. 
Maanomistajien neuvottelutilaisuus pidetään vielä tämän vuoden aikana. 
Vesiluvan tarve selvitetään talven aikana. Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt 
vuoden 2013 lopulla. 
 

- Koenuottauksen tuloksista ja kohteet vuonna 2013  
Kapustasalmen yläpuolisella vesistönosalla tehtiin koenuottauksia 13 – 16.10.2012 

välisenä aikana. Saalis oli 14 100 kg/ kahdeksan vetoa. Pääosa saaliista oli pientä 

särkeä yli 12 100 kg (86 %), lisäksi lahnaa noin 1 300 kg (9 %), salakkaa noin 600 kg 

(4,3 %) ja ahventa 90 kg (0,6 %) sekä kiiskeä. Takaisin vesistöön palautettiin kuhia ja 

haukia. Kalasaaliista 6 000 kiloa meni Varkauteen kalajalostukseen ja loput saaliista 

kompostoitiin. Talkootyönä tehdyn hoitopyynnin saalis oli 6 000 kg. Kalastus 

toteutettiin edellisvuonna rakennetuilla rysäpyydyksillä. 

Koeluontoisten nuottausten kohteet vuonna 2013  suunnitellaan myöhemmin. 

Liitteenä 1 on uistinkalastajan havaintoja runsaista pikkukalaesiintymistä. 

- Keskusteltiin mahdollisuuksista jättää pieniä lampia kosteikoiksi. Suovun alueella 
kyseeseen tulisi mm. Oininginlampi matalana, umpeen kasvavana lampena. 
Lammella ei juurikaan kalasteta. Tarsanalammella kalastetaan ja sen virkistyksellinen 
merkitys on näin ollen Oininginlampea suurempi.  Maa- ja vesialueiden omistajien 
kannanotot ja päätökset ohjaavat asian kehittelyä. 

- Seuraava kokous pidetään toimintasuunnitelman mukaisesti Mikkelissä 
Ympäristötalossa 7.2.2013 alkaen klo 13.00 

 
8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti osallistujia keskustelusta sekä päätöksistä ja päätti 
kokouksen klo 15.05 
 
 

Muistion laati Reijo Lähteenmäki  

 
 
 
 

 



 

Liite 1 

 

Havaintoja kalaesiintymistä Kyyvedellä kesällä 2012/ Janne Tarkiainen 

Kalaa on ollut todella paljon koko matkalla Henkisalmen veneenlaskuluiskalta Tyltynniemeen asti, mutta 

ehdoton tihentymä on Tyltynniemen edustalla ja siitä Lokkaselälle päin. Käytiin kesällä myös 

Lokkaselällä, missä oli kalaa tosi paljon. Lokkaselän itäpuolella on pieni alue syvempää vettä, josta sitä 

voisi ehkä myös nuotata. Hyviä rysäpaikkoja on Lokkaselällä mm. Sanjasalon ja Murtoniemen välissä.   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


