
 
 
 
 
 
 
 

Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokouksesta 
 
 
Aika : 23.05.2012 alkaen klo 13.00 
Paikka: Haukivuoren Paukun erämaja, Pohjalahdentie 390, Haukivuori, Mikkeli 
 
Työnyrkki kävi ennen kokousta maastossa tutustumassa 
kosteikkorakentamiseen. Hanketta esitteli Pasi Pakarinen Suomen 
Metsäkeskuksesta. Kosteikko on vesialaltaan noin 0,5 ha:n kokoinen ja se on 
toteutettu metsäkeskuksen luonnonhoitovaroin. Kosteikkoon ei, vesitilanteesta 
johtuen, ole vielä voitu asentaa settipatoja. Kosteikko valmistuu syksyyn 2012 
mennessä.  
 
Asialista 
 

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

kokouksen 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
- Todettiin läsnäolijat ja kirjattiin osallistumislistaan. Paikalla olivat: Veli 

Manninen (pj), Annamari Huttunen, Tarja Hämäläinen,  Pekka Partti, Olli 
Kauppinen, Matti Salonen, Yrjö Takkinen ja Reijo Lähteenmäki (siht) 
 

3. Edellisen kokouksen muistio 
- Todettiin, että muistio on julkaistu blogisivuilla. Muistio oli lähetty 

kommenteille työnyrkin jäsenille. Yhtään muutoskommenttia ei muistiosta 
tullut. 

 

4. Ajankohtaiset asiat 
Hoitokalastuksen tilanne 
- Paunetteja on pyynnissä seuraavasti: Hirvilahti 4 kpl, Veli Mannisella 1 

kpl, Pentti Häkkisellä 1 kpl, Markku Nykäsellä 1 kpl, Pekka Partilla 1 kpl, 
Suovu 1 kpl ja Ossi Vihavaisella 1 kpl. Saaliina on tullut 5 000 – 6 000 
kiloa pientä kalaa. Lajikoostumus on ahven, särki, lahna ja säyne. 
Pyydyksissä on ollut yksi isompi kuha ja yksi ankerias ( 2410 g).  

- Saalis on kompostoitu 3T vihannestilan alueella. 
- Pyydykset ovat likaantuneet runsaasti ja pyynti loppuu viikon 22 alussa 

(28.5) 



 

- Kokemuksena pyynnistä voitiin todeta, että pyydyksiin kannattaa 
rakentaa ”sivusumppuja”, jolloin pyytävyys on parempi. Pyydykset tulee 
saada pyyntiin heti jäiden lähdettyä. Muutaman päivänkin 
myöhästyminen vähentää saalista tuntuvasti. 
 
 

Koekalastusten järjestely 
- Koekalastukset on suunniteltu aloitettavaksi viikolla 33.  
- Kalastetaan Asemanselkä, Niittylevä ja Soukkio sekä Rauhajärvi. Reijo 

Lähteenmäki laatii suunnitelman. Kalastuksen käytännön järjestelyistä 
huolehtii Yrjö Takkinen edellisvuosien tapaan. 

- Koenuottauksia tehdään alueella 6 vetokertaa lokakuussa. Yrjö, Pekka ja 
Reijo laativat suunnitelman nuottausalueista ja muusta toteutuksesta. 
 

Seurannat 
- Näkösyvyys- ja leväseurantaan on lupautunut viisi henkilöä. Lähetetty 

”paimenkirje” toi kolme havaitsijaa lisää. Toiminta edellisvuoden tapaan 
- ELY –keskus toteuttaa verkkohavaksen limoittumiskokeen alueella kesän 

2012 aikana. Tuloksia voidaan odotella syksyllä. 
- Veden laadun seurantaa tehdään sovituilla paikoilla. Syksyn kokouksiin 

mennessä  laaditaan tuloksista yhteenveto. 
- Niittotarveselvitystä tullaan tekemään alueella kesän aikana. 

Kapustasalmen osakaskunnan alueelta löytynee muutamia kohteita. 
Yhteyshenkilönä alueella on Pekka Partti. Poiston osalta on 
tarkoituksenmukaista sitouttaa vapaa-ajanasukkaat toimimaan oman 
rantansa kunnostuksessa. Niittoja jatketaan Siikalahdella ja 
Härkäjärvellä.  

- Alivedenkorkeuden nostoselvitykseen on tullut kokoukseen mennessä 80 
vastausta Kyyvedeltä ja 30 Rauhajärveltä. Rauhajärveltä on hankkeelle 
tullut vastustusta. 
 

Muut ajankohtaiset asiat 
- Heiniönjärven pohjoispäähän on rakennettu pintavalutuskenttä. Alueella 

toimii myös peltovesien ravinnesaostuskokeilu, jonka tuloksia selvittelee 
Mikkelin ammattikorkeakoulu. 
 

5. Valmistellaan kesän toimintaa 
- Tarkennettiin vuoden 2012 toimintasuunnitelmaa.  
- Tiedotus/viestintä. Tiedotustapahtumia järjestetään Luusniemellä, 

Haukivuorella ja Pieksämäellä. Mikkelin kalamarkkinoille ei tänä vuonna 
osallistuta. 

- Haukivuoren Seutuun, Länsi-Savoon ja Kangasniemen kunnallislehteen 
pyritään saamaan artikkeleita esim. Hoitokalastuksesta, Purukorvenojan 



 

kosteikon suunnittelusta ja alivedenkorkeuden nostohankkeen kyselystä. 
Veli Manninen ja Reijo Lähteenmäki valmistelevat näiden asioiden 
tiedotusta. Kyselyn viestinnästä vastaa lähinnä ao. työryhmä. 
 

6. Muut asiat 
- Seuraava kokous pidetään 27.9.2012 Mikkelissä 
 

7. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti 
kokouksen klo 15.49 
 

 
Asiat muistiin merkitsi 
 
Reijo Lähteenmäki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


