
 
 
 
 
 
 
 

Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokouksesta 
 
 

Aika : 07.02.2013 klo 13.00 – 15.34 
Paikka: Haukivuoren MHY:n toimisto, osoite: Keskustie 54, 51600 HAUKIVUORI 
 
 
 
 

1. Avaus 
Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti työnyrkin jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokoukseen  
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin, että läsnä olivat seuraavat työnyrkin jäsenet: 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 ollut työnyrkin jäsenillä kommenteilla. Yhtään muutosesitystä ei 
tullut ja muistio on julkaistu nettisivuilla. Käytiin muistio pikaisesti läpi. 

 

4. Katsaus ajankohtaisiin asioihin  
Reijo Lähteenmäki esitteli kuvaesityksen avulla Kyyveden vesienhoidon toimintaryhmän 
käytettävissä olevat resurssit vuodelle 2013. Esitys julkaistaan myöhemmin blogisivuilla. 
 

  Vuonna 2013 käytettävissä oleva rahoitus. Ympäristöministeriön momentilta 
351022 (suunnitteluun käytettävää) olisi käytettävissä 5 000 euroa. Momentilta 
351061 (toteutukseen käytettävää) olisi käytettävissä 15 000 euroa. Tämä 
summa käytetään Kyyveden poistokalastukseen, Siikalahden ja Härkäjärven 
vesikasvien poistoihin sekä kosteikkojen rakentamiseen Siikalahdelle ja 
Purukorvenojan suualueelle. Maa- ja metsätalousministeriön momentilta 
30.20.43 (kosteikkojen suunnittelu) käytettävissä olisi 3 000 euroa. 
Rahoituskehykseen saattaa tulla pieniä muutoksia. 

 Kyyveden hoidon yleissuunnittelu.  Yleissuunnittelu tehdään Etelä-Savon ELY - 
keskuksessa vuoden 2013 aikana. Toimintaryhmä/työnyrkki avustaa mm. 
linjauksissa. Tavoiteaikataulun mukaisesti suunnitelma on pääosin valmis 
marraskuun alussa ja se esitellään toimintaryhmälle kokouksessa 22.11.2013. 
Suunnittelualueita on yhteensä 11 kpl, joille esitetään pääkohdittain suositellut 
toimenpiteet. Suunnittelu sisältää myös poistokalastuksen ja vesikasvien poiston 
yleissuunnittelun sekä esityksen osakaskuntien yhdistämistavoitteista. 

 Rauhajärven alueen suunnittelun edistäminen Poistokalastuksen suunnittelun 
aloitus tapahtuu kokeellisella nuottakalastuksella syksyllä 2013. Osavaluma-
alueiden toimenpiteiden suunnittelu tehdään Kyyveden yleissuunnittelun 



 

yhteydessä. Kosteikkosuunnittelu olisi tarkoitus aloittaa vuonna 2014 ja 
kosteikkojen rakentaminen vuonna 2015. 

 

 Kyyveden poistokalastushankkeen suunnittelu. ELY – keskus on varannut 
rahoitusta 7 000 euroa (50 % kustannuksista). Muiden tahojen osuus olisi 7 000 
euroa (50 % kustannuksista). Rahallinen osuus olisi 2 000 euroa  ja talkootyön 
ym. oheiskustannusten osuus olisi 5000 e. Sopimus nuottauksen toteuttamisesta 
tehdään Etelä-Savon ELY –keskuksen  ja Kyyveden kalastusalueen kesken. 
Koenuottaukset  vuonna 2013 tehdään Rauhanjärvellä, Lokkaselällä ja 
Koiraselällä. Nuottausten järjestämiseen tarvitaan osakaskuntien luvat. Tietojen 
käsittely tapahtuu ELY – keskuksen ja Kyyveden kalastusalueen yhteistyönä. 
Jatkotoimenpiteet suunnitellaan siten, että Kyyveden kalastusalue voi käyttää 
niitä kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnittelussa. Poistokalastuksen 
jatkamiselle haetaan rahoitusta vuosille 2014 – 2016. Tämän jälkeen tarkistetaan 
tilanne ja suunnitellaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.   

 

 Vesikasvien niittohanke Härkäjärvi – Siikalahti alueella.  Urakoitsijana toimii 
Euro-Asennus/Kari Pasanen Pieksämäeltä. Sopimus poistoista on  tehty ELY- 
keskuksen (50 % kustannuksista) ja Härkäjärven laskuyhtiön sekä Häkkilä 1 
osakaskunnan (50 % kustannuksista) kesken.  ELY –keskus on varannut 
rahoitusta poistourakkaan 3 000 euroa. Osakaskunnan ja laskuyhtiön osuus 
koostuu niittojätteen poisnosto ym. töistä. Talkootunneista tulee pitää päiväkirjaa. 
Muut kustannukset merkitään myös muistiin. Niittourakan toteutumisen 
valvonnan suorittaa ELY – keskus.  

 

 Kosteikkoasiat. RAE – hankkeen puitteissa on tehty tilakäynnit vuoden 2012 
aikana. Halukkaille tiloille on tehty erikseen kosteikkokartoitus. RAE - hankkeen 
puitteissa jatketaan Kyyveden lähivaluma-alueiden kosteikkojen 
yleissuunnittelua. Kyyveden pohjoisosan valuma-alueille tehdään kosteikkojen 
yleissuunnitelma Kyyvesi kuntoon toimintana. Kartoitusta mahdollisista 
kosteikkoalueista tehdään vuoden 2013 aikana. Suovun alueelle on 
tekeillä/suunnitteilla uutta peltoalaa. Keskusteltiin mahdollisuuksista muodostaa 
kosteikkoalueet Oininginlammelle ja Tarsanlammelle. Asian edistäminen on 
ensisijaisesti vesialueen omistajan ratkaistavissa. Asiaa käsiteltäneen 
Kapustasalmen osakaskunnan kokouksissa. Rakennettavia kohteita Kyyveden 
alueella ovat mm.  Purukorvenojan kosteikko, jossa on Itä-Suomen 
aluehallintoviraston lupakäsittely tarpeen. Kapustasalmen osakaskunta tulee  
hakemaan lupaa. Siikalahden kosteikkojen lupatarpeen arviointi käynnissä ELY – 
keskuksessa. Kosteikkojen rakentamisen edistämiseen on varauduttu 5 000 
euron rahoituksella.  

 
5. Toimintaryhmän kokoukselle esiteltävät asiat 

 Toimintakertomus vuodelta 2012 

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 ja sieltä tarkemmin edistettävät hankkeet 

 Kyyveden hoidon ja kunnostuksen yleissuunnitelman vaihe 

 Muut asiat: Tiedotustilaisuus Haukivuorella 26.3.2013 klo 18.00 – 21.00 
 
 
 

 



 

6. Muut  asiat 

 Keskusteltiin Hirviselän - Suovu aluetta koskeva karjasuojan laajennushankkeesta. 
Kyseessä on pihattonavetan laajennus. Laidunnuksen määrä alueella ei kasva ja 
jaloittelupihalta kerätään lanta pois. Rannassa on kosteikko, jonka kautta vedet 
johdetaan vesistöön. Näin ollen on ajateltavissa, ettei kuormitus alueelta juurikaan 
nouse. Rantakaavassa on alue merkitty maatalousalueeksi. Hankkeeseen voivat 
sanoa mielipiteensä mm. tilan naapurit ja vesialueen omistajat.  

 Yrjö Takkinen loi lyhyen katsauksen Kangasjärven tilanteeseen. ELY – 
keskuksessa oli palaveri, johon osallistui 13 järven ranta-asukasta, VAPO:n 
erdustajia, jne. Asukkaat ovat huolissaan järven tilasta ja kehityksestä. Etenkin pH 
- arvojen alhaisuus on herättänyt keskustelua. Kangasjärvi ei kuulu Kyyveden 
valuma-alueeseen ja sen käsittelyä ei tässä ryhmässä voida jatkaa. 
Kangasjärvestä alkavan reitin tilanne on tiedossa Pieksämäen seudun 
vesienhoidon ryhmällä ja se on listannut alueen yhdeksi tärkeimmistä 
vesienhoitohankkeistaan. Asia merkittiin tiedoksi 

 Keskusteltiin lyhyesti Metsäkeskuksen mahdollisuuksista käyttää KEMERA – 
rahoitteisia luonnonhoitohankkeita vesien hoidossa. Pääsääntöisesti 
Metsäkeskuksen julkiset palvellut hoitavat suunnittelun ja toteutus kilpailutetaan. 
Tällä hetkellä ei ole tiedossa tai näköpiirissä luonnonhoitohankkeita Kyyveden 
alueella. 

 Päätettiin esittää laadittavaksi päiväkirjapohja talkootuntien merkitsemistä varten. 
 

 Seuraava kokous 16.5. alkaen klo 13.00 Mikkelissä. Ympäristötalon 
neuvotteluhuone Puula (2 krs.) on varattu kokousta varten. 

 
7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen  
klo 15.34 

 
 
 
 

Muistion laati Reijo Lähteenmäki 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


