
Muistio Kyyvesi kuntoon – vesienhoidon toimintaryhmän kokouksesta 
 
Aika: 22.03.2013 klo 13.00 – 15.20. Kahvitarjoilu klo 12.30 – 13.00 
Paikka: Sanomalehti Länsi-Savon luokkatila, Teollisuuskatu 2- 6 Mikkeli (2.krs) 
 
 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti osanottajat tervetulliksi ja avasi kokouksen. 
 

2. Osanottajien toteaminen  
- Erillinen osanottajalista kiersi salissa. Listaan merkittiin/täydennettiin mm. yhteystiedot. 

Lista osallistujista on tämän pöytäkirjan liitteenä 1. Toimintaryhmää täydennetään 
varahenkilöiden osalta. On erittäin tärkeää, että yhteystiedot ovat kaikin puolin 
kunnossa. Yleissuunnittelu tulee pohjautumaan paljolti toimintaryhmän jäsenien 
kommentoinnille ja muulle yhteistyölle. 
 

3. Edellisen kokouksen muistio 
- Muistio on julkaistu blogisivuilla. Muistiosta tai sen sisällöstä ei ollut tullut huomautuksia. 

Käytiin muistio pikaisesti lävitse ja hyväksyttiin se.    
 

4. Toimintakertomus vuodelta 2012.  
- Toimintakertomus on julkaistu blogisivuilla. Käytiin toimintakertomus läpi ja todettiin, 

että alueella on tehty erittäin paljon erilaisia hoitotoimia. On tärkeää kirjata kaikki 
tapahtuneet asiat toimintakertomukseen, jotta kokonaiskuva hoitotoimen edistymisestä 
säilyy. Rauhajärven osalta kertomukseen on syytä lisätä maininta ainetaseselvityksen 
teosta. Muutoin toimintakertomus todettiin kaatavasti tehdyksi. Muutoksien jälkeen uusi 
versio julkaistaan blogisivuilla. 

 
5. Toiminta- ja viestintäsuunnitelma 2013.  

- Alustava suunnitelma on julkaistu blogisivuilla. Julkaisun jälkeen on suunnitelmaan 
tullut täydennyksiä ja tarkennuksia. Reijo Lähteenmäki esitteli suunnitelman 
nykyvaihetta. Todettiin, että yleissuunnittelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta hankkeita 
saataisiin edistetyksi ja vireille. Suunnittelussa olisi huomioitava seuranta sekä se että 
vuodet eivät ole veljeksiä.  
 

- Toiminta 2013, edistettävät hankkeet. Tärkeimpänä edistettävänä hankkeena on 
yleissuunnittelu/toimintasuunnitelma. Se on pohja koko toiminnalle. Kuluvan vuoden 
aikana on tarkoitus saada valmiiksi yleissuunnitelma, joka ei kuitenkaan voi olla kovin 
yksityiskohtainen. Tärkeintä on saada linjaus tehtävistä/edistettävistä hankkeista ja 
niiden rahoitus ja toteutusmahdollisuuksista. Yleissuunnitelman tulee olla toimintaa 
ohjaava. Muut edistettävät hankkeet ovat mm. poistokalastuksen toteuttaminen ja 
kosteikkojen rakentaminen. Olemassa olevat kosteikkosuunnitelmat tulisi toteuttaa. 
Kosteikkojen suunnittelua tulee edistää mahdollisuuksien mukaan.  

 
- Viestintätapahtumat 

Toimintasuunnitelman mukaisesti osallistutaan eri tapahtumiin. Tärkeimmät ovat 
paikallisesti järjestettävät markkinatapahtumat. Vesienhoitotyöstä Kyyveden alueella 
tulisi saada juttuja lehtiin.  
 

6. Kyyveden hoidon ja kunnostuksen yleissuunnitelman vaihe 
- Reijo Lähteenmäki esitteli yleissuunnittelun vaihetta. Suunnitelma sisältää Kyyvedellä 

tehtävät toimenpiteet lähinnä luetteloituna. Kyyveden osavaluma-alueilla esitetään 
toimenpiteet valuma-alue- ja vesistökohtaisesti. Alueelta olevien vesianalyysien tietojen 
käsittely tehdään Etelä-Savon ELY – keskuksessa kesän aikana. Kyyvedeltä tehdään 



myös poistokalastussuunnitelma yleissuunnitelmaan liitettynä. Aikataulullisesti 
poistokalastussuunnitelma voidaan tehdä talvella 2014. Tarkoituksena on saada 
syksyllä 2013 tehtävien koenuottausten tulokset mukaan suunnitteluun. 
Poistokalastussuunnitelma on lähinnä toiminnallinen ja sen tekemisessä ollaan 
yhteistyössä Kyyveden kalastusalueen ja osakaskuntien kanssa. Työnyrkki kommentoi 
yleissuunnitelmaa syksyn kokouksessaan. Suunnitelma esitellään ohjaus-
/toimintaryhmälle syksyn kokouksessa. Ryhmän kommenttien perusteella tehdään 
mahdolliset muutokset. Suunnitelma hyväksytään ohjaus-/toimintaryhmän keväällä 
2014 pidettävässä kokouksessa. 

 
7. Muut asiat 

- Tiedotustilaisuus hoitotoimista pidetään Haukivuorella 26.3.2013 klo 18.00 – 21.00.  
- Alivesien nostohankkeen vaihe. Osanottajien mielestä suunnittelu on tehtävä huolella. 

Hyydetulva talvella nousi Läsäkoskella metsään ja aiheutti myös rakennuksille 
kosteusvaaran. Meneillään on keskustelut/neuvottelut hankkeen toteuttamisen 
jatkamisesta sekä vesioikeudellisen yhteisön perustamisesta 

- VHS Toiminta ja aikataulut 2013 -2015. Pertti Manninen esitteli lyhyesti aikataulun ja 
kertoi valmistautumisesta seuraavan vesienhoitokauden suunnitteluun. Nykyisen 
toimintakauden aikana on vesistöistä saatu erilaista lisätietoa, mikä vaikuttaa mm. 
vesimuodostumien uuteen luokitukseen. Luokittelu on menossa ja aikataulu sen osalta 
saattaa venyä. Pohjavesien luokittelu julkaistaneen ennen pintavesien luokittelua. 

- Seuraava toimintaryhmän kokous pidetään 22.11.2013. Kyyveden hoidon 
yleissuunnitelma/toimintaohjelma on tuolloin pääosin valmis. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti kokouksen osanottajia vilkkaasta keskustelusta ja päätti 
kokouksen klo 15.53 

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

mailto:reijo.lahteenmaki@ely-keskus.fi


LIITE 1 
 

  
Osallistujalista 

 

   
 

   

Kokous 
1 

   

 
22.3.2013 
klo 13.00  

 
Edustaja 

 

Länsi-
Savo, 

luokkatila 

Haukivuoren aluejohtokunta Veli Manninen   x 

    varahenkilö  

   
 

Mikkelin kaupunki Heikki Tanskanen   
 

  
 

varahenkilö 
 

  Hanna Pasonen 
 

x 

  
Annamari 
Huttunen   

x 

   
 

Pieksämäen kaupunki Hanna Kakriainen   x 

  Pekka Häkkinen varahenkilö  

   
 

Kangasniemen kunta Jouko Romo   
 

    varahenkilö  

   
 

Etelä-Savon 
maanmittaustoimisto Timo Viitakoski    

    varahenkilö  

   
 

Suomen metsäkeskus, Etelä-
Savo Tarja Hämäläinen   

x 

    varahenkilö  

   
 

Haukivuoren 
metsänhoitoyhdistys Mika Nykänen   

x 

  Seppo Tiihonen varahenkilö  

   
 

Järvi - Savon 
metsänhoitoyhdistys Antti Tiihonen   

x 

    varahenkilö  

   
 

MHY Kangasniemi-Pieksämäki Aura Heikura   x 



  Urpo Väkeväinen varahenkilö  

   
 

MTK, Etelä-Savo Olli Kauppinen   x 

  Vesa Kallio varahenkilö  

   
 

Kyyveden kalastusalue Pekka Partti toimikunnan vpj x 

  Heikki Seppänen varahenkilö  

   
 

Rauhajärven osakaskunnat Markku Pajunen   x 

  Sami Liikanen varahenkilö  

   
 

Vapaa-ajan asukkaat Leo Laukkanen   x 

  Nyyrö Koskela vedenkork.työryhmä x 

  Matti Salonen 
 

x 

  Raimo Romo varahenkilö  

   
 

Suovu siistiksi toimikunta Yrjö Takkinen   
 

  Pauli Sihvonen varahenkilö x 

   
 

Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri Jarmo Kivinen   x 

    varahenkilö  

   
 

Etelä-Savon ELY 
Reijo 
Lähteenmäki sihteeri 

x 

  Pertti Manninen  
 

x 

  Varpu Rajala vedenkork.työryhmä 

  Ari Luukkonen varahenkilö 
 

Etelä-Savon ELY /kalatalous Lasse Hyytinen 
 

 
Etelä-Savon ELY /kalatalous Jorma Tiitinen varahenkilö 

 
 


