
 
 
 
 
 
 
 

Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokouksesta 
 
 
Aika : 16.05.2013 alkaen klo 13.00 
Paikka: Ympäristötalo, neuvotteluhuone Puula, 2 krs. Jääkärinkatu 14, MIKKELI 
 
Asialista/työjärjestys 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat. Kirjattiin osallistujaluetteloon (liite 1) 
 

3. Edellisen kokouksen muistio 
Todettiin, että muistio on julkaistu blogisivuilla. Käytiin muistio lävitse ja todettiin, että sii-
hen ei ollut huomauttamista. 

 

4. Katsaus ajankohtaisiin asioihin  
- Hankkeiden rahoitus; poistokalastuksen sopimukset 

Poistokalastuksen sopimus toteuttamisesta tehdään Kyyveden kalastusalueen ja Ete-
lä-Savon ELY- keskuksen välillä. ELY – keskus on varannut rahoitusta kalastukseen 
7 000 euroa. Vastinrahoituksena voi olla suora rahoitus ja osa rahoituksesta voi olla 
talkootyötä. Talkootyön kirjausta varten on laadittu lomake. Talkootyön hintana on 10 
euroa/ tunti. 
 

- Kevään hoitokalastustilanne 
Pekka Partti ja Yrjö Takkinen kertoivat hoitokalastuksen tilanteesta. Yksi paunetti on 
pyynnissä ja kokonaisuutena kalastuksessa tulee välivuosi. Kalan käsittelyyn on kehi-
tettävä systeemi.  Kalastusta koordinoimaan tulisi saada henkilö, jolloin kalastuksen 
toteutus onnistuu paremmin. Paunetteja on korjattava. Kalan käsittelystä tehdään esi-
tys Kyyvedelle laadittavassa poistokalastussuunnitelmassa. Paunetteja on yhteensä 
10; saaliin kuljetusmatkat ovat pitkiä. Kalasaaliin vastaanotto Juvan biokaasulaitok-
selle selvitetään vuoden aikana. Saalista tulee myös muilta vesistöiltä/ toiminta-
alueilta. 
 

- Vesikasvien niittohanke Härkäjärvi – Siikalahti  
Harri Kaipainen toimii työn valvojana. Harri on lomalla 24.6 – 19.7 välisen ajan. Niitto 
tapahtunee viikoilla 30  - 33, mikäli urakoitsijalle ja talkooväelle sopii. Anita Törn on 
yhdyshenkilö, mutta mahdollisesti henkilö vaihtuu. Sopimukset ovat voimassa viime 
vuodelta. Toukokuun aikana pyritään selvittämään toteuttamisen ajankohta.  
 

- Kosteikkoasiat 
Suunnittelu tilattu ja kosteikkosuunnittelija töissä. Rahoitus suunnitteluun on maa- ja 
metsätalousministeriön  momentilta.  



 

 
1) Purukorvenojan kosteikon suunnitelma on viimeistelty ja se toimitetaan viikon 21 

alussa Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Tavoitteena on päästä toteuttamaan 
hanke ensi talvena. 

2) Siikakosken kosteikkojen jatkoselvittely on tekeillä/jatkuu. Suostumuk-
set/sitoumukset tehdään maanomistajien kanssa. Mahdollista on, että alueelle tu-
lee 1 – 2 kosteikkoa lisää.  

3) Niskajärven viljelijät on haastateltu kevään aikana; suhtautuminen asiaan toistai-
seksi varovaista. Yhden kohteen suunnittelu on lähdössä liikkeelle. Etenemistä 
vaikeuttaa EU – tukikauden katko. Uudet tukiehdot eivät vielä ole tiedossa. Mah-
dollisesti vasta vuonna 2015 viljelijät voivat hakea tukea kosteikkojen rakentami-
seen. Neuvottelut maanomistajien kanssa jatkuvat. 

4) Pieksämäellä oli toukokuussa kosteikkokoulutus, jossa mukana toistakymmentä 
viljelijää. Koulutuksessa oli viljelijöitä Niskamäen alueelta. 

5) RAE – hankkeen kautta on käyty maanomistajakierros Kyyveden alueella. Alueella 
on  5 – 6 mahdollisesti liikkeelle lähtevää suunnittelukohdetta. Keskustellaan 
maanomistajien kanssa, jos saataisiin yhteissuunnittelu (pienryhmä) aikaiseksi 
Kyyveden alueelle. 

6) Tarsanlammen alueella on noussut keskusteluun entisen turvetuotantoalueen vil-
jelyyn otto ja sen mahdollisesti aiheuttamat haitat. Mikkelin seudun ympäristöpal-
velut on käynyt alueella ja ottanut sieltä vesinäytteitä. 

 
5. Kyyveden hoidon yleissuunnittelu 

 
-  Rauhajärven alueen suunnittelu sisältyy yleissuunnitteluun 

Suunnitelman kokoaminen aloitettu. Harjoittelija laatii olemassa olevasta aineistosta 
veden laatua koskevan raportin. Raportti valmistunee syyskuun alussa.  

- Kyyveden poistokalastushankkeen suunnitteluvaihe 
Kootaan syksyn kalastuksen jälkeen tiedot nuottakalastuksen tuloksista ja merkitään 
apajapaikat kartoille. Syksyllä tehdään arvio siitä, millainen suunnitelman taso tulee 
olla. Vaihtoehtoina ovat: kattava biologinen suunnitelma, vai käytännönläheinen to-
teuttamissuunnitelma. (Esimerkki Jorosisselkä) Kalan käsittelyyn ja sijoitteluun on 
kehitettävä toimiva menettelytapa. Tavoitteena olisi saada henkilö koordinoimaan ka-
lastuksen järjestelyjä. Osakaskuntien käytössä olevia hoitopaunetteja on korjattava. 
Kalan käsittelystä tehdään esitys poistokalastussuunnitelmassa. Hooitopaunetteja 
on10 kpl ja ne ovat eri puolilla Kyyvettä; saaliin kuljetusmatkat muodostuvat pitkiksi. 
Saaliin käyttömahdollisuus Juvan biokaasulaitoksella (vastaanotto) selvitetään vuo-
den aikana. Savokalalle toimitettavan kalan tulee olla jäitettyä. Tämä onnistuu Kyy-
vedellä, koska alueella on jääasema 

 
 

6. Muut käsiteltävät asiat 
Tiedotus/viestintä 
ELY – keskuksen YV –yksikön osallistuu seuraaviin tapahtumiin: Luusniemen kesäkau-
den avaus, Haukivuoren kotiseutumarkkinat, Mikkelin kalamarkkinat ja Pieksämäen 
syysmarkkinat. Tilaisuudessa esitellään muiden vesienhoitoasioiden lisäksi Kyyvedellä 
tapahtuvaa toimintaa. 
Iso Perkain alueella on tarkoitus tehdä maastotarkastus 27.5 ja alueen osakaskuntien 
kanssa järjestetään tapaaminen 29.5.2013. 



 

ELY – keskus tekee ojitustarkastuksia Kyyveden valuma-alueella. Pääpaino niiden osal-
ta on valuma-alueen pohjoisosalla. 
 
Alivesien nostohanke. Suunnitteilla/valmistelussa  on Vesilain tarkoittaman yhteisön pe-
rustaminen, arvioiden tekeminen hankkeen vaikutuksista ym.. Alkusuunnittelun hinta on 
arviolta 300 – 500 000 euroa ja sen lisäksi suunnittelu + rakentaminen.  Todettiin, että 
perustyö alivesien nostamisen edellytyksistä on tehty ja rahoittajia hankkeelle ei löytyne. 
Patotyöryhmän raporttia odotellaan. 
Todettiin myös, että Onkamojärvellä, Pohjois-Karjalassa ei vesilain tarkoittaman yhtei-
sön perustaminen ole toistaiseksi onnistunut. 
 
Etelä-Savon ELY keskuksen rahoittama LUMO – hanke (luonnon monimuotoisuus) al-
kaa kesäkuussa Luusniemen ym. alueella ja suunnittelijana on Pro Agria Etelä-Savo. 
Käytännössä suunnittelua tekee biologi Saara Ryhänen. 
 
Seuraava kokous pidetään 26.9.2013 klo 13.00 Läsäkoskella tai Luusniemellä.  
 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.29 
 

 
Muistion laati 
 
Reijo Lähteenmäki 
Etelä-Savon ELY -keskus 
puhelin 0400 950 285 
reijo.lahteenmaki@ely-keskus.fi  
 
 
 
 
 

Muistion ulkopuolelta: Niittourakoitsijaan on oltu puhelimitse yhteydessä  

29.5.2013. Urakoitsija (Kari Pasanen) kertoi, että hän on hankkinut TRUXOR – 

mallisen niittokaluston. Kalusto mahdollistaa niittojätteen noston maalle. Näin ol-

len talkootyön osuus vähenee. Niittojäte voidaan läjittää maalle sovituille alueille 

ja vesitse tapahtuva kuljetustarve vähenee.  
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LIITE 1 

   
Aika  vko 20 

Osallistujalista 
 

7.2.2013 16.5.2013 

  
Paikka 

Haukivuori, 
MHY tsto Mikkeli 

    Taho, jota edustaa Läsnäolo Läsnäolo 

Puheenjohtaja Veli Manninen 
Haukivuoren aluejoh-
tokunta x x 

Sihteeri 
Reijo Lähteen-
mäki Etelä-Savon ELY x x 

Jäsen Matti Salonen Vapaa-ajan asukkaat x   

Jäsen 
Annamari Huttu-
nen Mikkelin kaupunki x x 

Jäsen Olli Kauppinen MTK Etelä-Savo x   

Jäsen 
Tarja Hämäläi-
nen 

Etelä-Savon metsä-
keskus x x 

Jäsen Pekka Partti Kyyveden kalastusalue x x 

Jäsen Yrjö Takkinen Suovu siistiksi -hanke x x 

Varajäsen   
Haukivuoren aluejoh-
tokunta     

Varajäsen Pertti Manninen Etelä-Savon ELY     

Varajäsen Nyyrö Koskela Vapaa-ajan asukkaat     

Varajäsen Jouni Lintunen Kangasniemen kunta     

Varajäsen Vesa Kallio MTK Etelä-Savo     

Varajäsen Riikka Salomaa 
Etelä-Savon metsä-
keskus     

Varajäsen Heikki Seppänen Kyyveden kalastusalue     

Varajäsen Pauli Sihvonen Suovu siistiksi -hanke     

Varajäsen Raimo Romo Vapaa-ajan asukkaat   x 

  
Heikki Tanska-
nen 

Mikkelin kaupun-
ki/ympärisötoimi   x 

  

Osallistuneiden lu-
kumäärä 8 8 

 

 

 


