
  

  

 

  

 

  Etelä-Savo 

Etelä-Etelä-Savo 
 Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokouksesta 
 
 
Aika : 19.12.2011 klo 13.00 – 15.36 
Paikka: Ympäristötalo, Jääkärinkatu 14, Mikkeli.  Kokoushuone Puula 2 krs. 
 
 
1.Avaus 

Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi 
kokouksen 

 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
 Todettiin kokouksen läsnäolijat. Lista on liitteenä 1 
 
  
3. Edellisen kokouksen muistio 

Todettiin, että muistio on julkaistu kommenttien jälkeen blogisivuilla.  
 
 
4. Ajankohtaiset asiat 
 Poistokalastushanke; liittyy koekalastusten tulokset 

Kalastotiedot on tallennettu ja ne julkaistaan blogisivuilla.  
Poistokalastushanketta on suunniteltu ja tarjouspyyntö valmistellaan 
Mikkelin alapuolisen Saimaan vastaavan hankkeen tarjouspyynnön 
tavoin. Tarjouspyyntöasiakirjat on tarkoitus saada valmiiksi syksyyn 
mennessä. Poistokalastushanketta esitetään rahoitettavaksi 
Ympäristöministeriön budjetista alkaen vuodesta 2013.   

 
 Kosteikkojen suunnittelu ja rakentaminen 

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeen kautta toteutettavan kosteikon 
rakentaminen Purukorvenojan varteen on aloitettu. Alueelle on 
rakennettu myös putkipatoja. Rakentaminen viimeistellään kesällä 
2012. 
 
LUMO – hankkeesta on syntynyt yksi kosteikkohakemus.  
 
Purukorvenojan kosteikon piirustukset korjataan ja rajanaapurina 
olevien maanomistajien kanssa käydään neuvottelut. Osakaskuntien 



 2/4 

 

luvat ovat kunnossa.  Kosteikko sijoitetaan osakaskuntien maa-
alueille. Ensivaiheessa toteutetaan ojan patoaminen. 
 
Siikalahden kosteikkojen suunnittelu on käynnissä. Suunnittelun 
toteuttaa Suomen Riistakeskus Etelä- Savo. 
 
Heiniön pintavalutuskentän suunnitelma on valmistunut. Naakkiman 
osakaskunta toteuttaa suunnitelman maiden jäädyttyä. Suunnitelman 
laati T:mi Ympäristöpalvelu S. Kauhanen Leppävirralta 
 
Lietjärven peltoalueen suunnittelun tilanne 
Suunnitteluun on saatu rahoitusta ja ELY – keskus kilpailuttaa 
suunnittelun. Maanomistajien kanssa on käyty alustava neuvottelu 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. Maanomistajat ovat varautuneet 
toteuttamaan laadittavan suunnitelman. 
 

 Kyyvesi –luennon toinen kokoontumiskerta pidetään 18.1.2012 
Toivottuja aiheita luennoille ovat olleet mm. Kyyveden vedenpinnan 
alentamisen vaikutus, vesistökuormitus ja järven tilan kehitys. 

  
 Muut ajankohtaiset asiat 

ELY –keskukseen on tullut aloite Rauhajärven vesien tilasta ja 
alivedenkorkeuden nostoasiasta. ELY –keskus vastaa aloitteeseen. 
Kyyvesi kuntoon – ohjausryhmään on aiemmin pyydetty edustusta 
Rauhajärveltä. Tarkoituksenmukaista on ottaa Rauhajärvi mukaan 
suunnitteluun. Osakaskuntia pyydetään esittämään edustajansa 
ohjausryhmään. 
 
Tiedoksi 
Ropolansuon laajennus (Emostensuo) ei saanut ympäristölupaa 
Vaasan hallinto-oikeudesta. Aveasuo sai luvan, mutta luvasta on 
valitettu. 

 
 
5. Toimintakertomus vuodelta 2011 

Keskusteltiin sihteerin laatimasta toimintakertomuksesta ja todettiin, 
että esitettyä luonnosta tarkennetaan sähköpostikeskustelujen kautta. 

 
 
6. Valmistellaan vuoden 2012 toimintasuunnitelmaa 

Valmisteltiin pohjana olevan luonnoksen avulla toimintasuunnitelmaa. 
Suunnitelman sisältöä tarkennetaan sähköpostikeskusteluin ja 
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viimeinen täydennys tapahtuu helmikuun kokouksessa, ellei 
suunnitelma ole ennen sitä lopullinen. 

 
 
 
 
7. Muut asiat 

Seuraava kokous pidetään 20.2.2012 Ympäristötalossa Mikkelissä 
alkaen klo 13.00. 
 
 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti kokouksen osanottajia hyvin 
sujuneesta kokouksesta ja toivotti kaikille Hyvää Joulua sekä päätti 
kokouksen klo 15.36 

 
 
 
 

Muistiin merkitsi Reijo Lähteenmäki 
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