
  

  

 

  

 

  Etelä-Savo 

Etelä-Etelä-Savo 
 

Kyyvesi kuntoon –hanke  

 

Toimintakertomus vuodelta 2011 

 

Yleistä vesienhoidon toteuttamisesta Etelä-Savossa 

 

Valtioneuvosto hyväksyi Suomen seitsemän (7) vesienhoitosuunnitelmaa 10.12.2010. Tausta-

aineistona hyväksyttiin lukuisa joukko maakunnallisia pohja- ja pintavesien 

toimenpideohjelmia, joissa esitetyt vesienhoitotoimet yksilöidään vesienhoitosuunnitelmia 

tarkemmin. Ensimmäinen hoitokausi kattaa vuodet 2010–2015. 

Etelä-Savoon perustetaan viisi (5) toimintaryhmää vesienhoidon painopistealueille (Mikkelin 
seutu, Pieksämäen seutu, Kyyveden vesistöalue, Juva - Joroinen - Rantasalmi (JJR) -kunnat 
sekä Savonlinnan seutu).  
 
Ryhmissä käsitellään sekä pinta- että pohjavesiin liittyviä asioita. Ryhmät edistävät 
kohdealueilla vesienhoidon toimenpiteiden toteutumista eri tavoin. Ne koostuvat keskeisistä 
vesien käyttäjistä ja vesien tilaan vaikuttavista toimijoista.  
 
Kyyvedelle toimintaryhmän työskentely järjestettiin 15.12.2009. Järjestäytymiskokouksessa 

Kyyveden hoitoa edistämään ja ohjaamaan määriteltiin ohjausryhmä ja asioita valmistelemaan 

"Työnyrkki" – ryhmä. 

 

Toimintaryhmä 

Hankkeen ohjauksesta vastaa toimintaryhmä, jossa on nimetty 19 edustajaa 15 eri 

osallistujatahosta. Edustajilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Edustettuina ovat seuraavat 

tahot: Mikkelin kaupunki + Haukivuoren aluejohtokunta, Pieksämäen kaupunki, Kangasniemen 

kunta, Etelä-Savon metsäkeskus, Haukivuoren metsänhoitoyhdistys, Kangasniemen 

metsänhoitoyhdistys, MTK Etelä-Savo, Kyyveden kalastusalue, Etelä-Savon 

maanmittaustoimisto, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri, vapaa-ajan-asukkaat, Suovu siistiksi – 

hanke ja Etelä-Savon ELY. Lisäksi alueen osakaskunnat ovat edustettuna mm. Kyyveden 

kalastusalueen, vapaa-ajan asukkaiden, Haukivuoren metsänhoitoyhdistyksen sekä MTK 

Etelä-Savon edustuksen kautta. 



 2/8 

 

Toimintaryhmän puheenjohtajan toimii Veli Manninen Haukivuoren aluejohtokunnasta, 

varapuheenjohtajana Pekka Partti Kyyveden kalastusalueelta ja sihteerinä Reijo Lähteenmäki 

Etelä-Savon ELY:stä. 

Toimintaryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi (2) kertaa. 

 

Työnyrkki 

Työnyrkissä on kahdeksan (8) jäsentä ja sen tehtävänä on asioiden valmistelu ja toimeenpano. 

Edustettuna ovat Mikkelin kaupunki + Haukivuoren aluejohtokunta, vapaa-ajan asukkaat, 

Kyyveden kalastusalue, kalavesien omistajat (osakaskunnat), MTK Etelä-Savo, Etelä-Savon 

metsäkeskus ja Etelä-Savon ELY. 

Työnyrkin puheenjohtajana toimii Veli Manninen ja sihteerinä Reijo Lähteenmäki. 

Työnyrkki kokoontui toimintavuoden aikana neljä  (4) kertaa. 

 

Suovu siistiksi - ryhmä 

Suovu siistiksi - toimintaryhmässä on viisi jäsentä ja lisäksi ryhmässä on kaksi 

asiantuntijajäsentä. Ryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Yrjö Takkinen. Ryhmä on 

toimintavuonna 2011 edistänyt Purukorvenojan suualueelle kosteikon toteuttamista mm. 

maanomistajaneuvotteluin sekä teettämällä alustavan urakka-arvion. Ryhmän yhteydenpito on 

hoidettu puhelimitse ja sähköpostilla, kokoontumista ei toimintavuoden aikana ole tarvinnut 

järjestää. 

 

Viikarinlahti -yhdistys ja Luusniemen alue 

Yhdistys toimii Viikarinlahden alueella. Yhdistyksestä on ohjusryhmässä ja työnyrkissä 

edustus. Alueen osakaskunnat osallistuivat toimintavuonna 2011 talkootyöllä 

koeverkkokalastukseen.  

 

Härkäjärven – Siikalahden alue 

Härkäjärven ja Siikalahden alueella tehtiin maastotarkastus kesäkuun lopulla. Tarkastuksella 

selvitettiin vesikasvillisuuden niiton järjestelyjä. Vesikasvien poistoja tehtiin 12 ha: alueelta. 

Alueen osakaskunnat osallistuivat talkootyöllä sekä vesikasvien niittoihin, että 

koeverkkokalastukseen. Siikalahdella on ollut yksi paunetti hoitopyynnissä keväällä. 

Härkäjärven laskuyhtiön on hoitanut alueellista tiedotusta hankkeen etenemisestä.  

 



 3/8 

 

Eri toimintakokonaisuudet 

Kyyveden vedenkorkeus 

Kyyveden alivesien nostamista suunnittelemaan perustettiin työryhmä. Ryhmässä on mukana 

Kyyveden kalastusalueen, Kyyveden vapaa-ajanasukkaiden, Etelä-Savon ELY-keskuksen 

sekä Kangasniemen ja Mikkelin kuntien edustajia. Ryhmän puheenjohtajana toimii Nyyrö 

Koskela (vapaa-ajan asukas) ja sihteerinä varpu Rajala (ELY-keskus). 

Ryhmä on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa. Työryhmä on mm. selvitellyt hankkeen 

luvanhakutahoa ja rahoitusmahdollisuuksia. Työryhmä on valmistellut kyselyä Kyyveden ja 

Rauhajärven vedenkorkeuksien nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi.  

 

Viestintä/tiedotus 

Viestinnässä keskityttiin tekemään kunnostus- ja hoitotoiminnan etenemistä tutuksi alueen 

asukkaille. Työnyrkki laati viestintäsuunnitelman, jonka toteutumista arvioitiin loppuvuoden 

kokouksessa. Suunnitelma toteutui hyvin mm. kylä- ja toritapahtumien osalta ja 

paikallislehdissä hankkeesta oli useita eri artikkeleita. 

Alkuvuodesta 2011 muutettiin blogisivusto vastaamaan muiden vesienhoitoryhmien 

sivustopohjaa . Sivuja päivitettiin jatkuvasti vuoden aikana.  

Haukivuoren kotiseutumarkkinat, yksi päivä, noin 100 kävijää. Hankkeesta kertomassa 

Pekka Partti, Yrjö Takkinen (Suovu siistiksi), ja Reijo Lähteenmäki 

Mikkeli, kalamarkkinat, kolme päivää, 1000 kävijää. Hankkeesta kertomassa Reijo 

Lähteenmäki. Lisäksi ELY- keskuksesta Teemu Tuovinen, Juho Kotanen, Pekka Sojakka ja 

Pertti Manninen.  

Pieksämäki, syysmarkkinat, kaksi päivää, 300 kävijää. Hankkeesta kertomassa Reijo 

Lähteenmäki, Teemana Pieksämäellä oli: "Latvavedet- selvät vedet?" 

Kaikkiaan kylä- ja toritapahtumissa tavoitettiin lähes 1500 henkilöä. Tapahtumissa pyrittiin ja 

myös päästiin vuorovaikutteiseen keskusteluun asiakkaiden kanssa.  

 

 

Maa- ja metsätalous 

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeen kautta toteutettavan kosteikon rakentaminen 

Purukorvenojan varteen on aloitettu. Alueelle on rakennettu myös putkipatoja. Kosteikon 

rakentaminen viimeistellään kesällä 2012. Hanke valmistuu syksyllä 2012 

Pöllänojan – Purukorvenojan suualueelle valmistunutta kosteikkosuunnitelmaa tarkennettiin 

mm. kustannusten ja toteuttamisen osalta. Suovu siistiksi – ryhmä valmisteli 
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kosteikkohankkeen toteuttamista selvittämällä urakkahintaa. Kosteikko sijoitetaan 

osakaskuntien maa-alueille. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ojan patoaminen. Hanke 

liittyy Suovun metsätalousalueelta valuvien vesien käsittelyyn. 

Etelä-Savon ELY-keskuksessa biologi Kalle Hellström teki Kyyveden alueella kesällä 2011 

maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnittelua. Tavoitteena 

tässä LUMO-suunnittelussa on mm. löytää tiloilta kohteita, joiden hoidon avulla voidaan 

parantaa maatalouden vesiensuojelua. Suunnittelussa oli mukana 31 maatilaa Kyyveden 

pohjoisosissa. Kartoituksessa löytyi mm. 2,5 km mahdollisia suojavyöhykkeitä ja 7 kpl 

kosteikon paikkoja. Ainakin kaksi kosteikkoa on suunnittelun alla ja tulee luultavasti kesän 

2012 investointitukihakuun. Hankkeen loppuraportti on lähetetty mukana olleille tiloille. 

Kosteikkoasiat herättivät tiloilla mielenkiintoa, vaikka kosteikon perustamisedellytykset eivät 

aina täyttyneetkään. Kalle Hellström esitteli LUMO-suunnittelua myös Kyyvesi kuntoon -

toimintaryhmälle 6.10.2011.  

Siikalahden kosteikkojen suunnittelu käynnistettiin loppuvuodesta 2011. Suunnittelun toteuttaa 

Suomen Riistakeskus Etelä- Savo. 

Heiniön pintavalutuskentän suunnitelma valmistui joulukuussa 2011. Naakkiman osakaskunta 

toteuttaa suunnitelman maiden jäädyttyä. 

Lietjärven peltoalueen peruskuivatuksen parantamisen suunnittelu käynnistettiin 

maanomistajatahojen kanssa käydyin neuvotteluin. ELY – keskus kilpailuttaa suunnittelun ja 

maanomistajat toteuttavat suunnitelman. 

Kalastus 

Koekalastus toteutettiin Härkäjärvellä ja Kyyveden luoteisosalla. Tulosten perusteella ELY – 

keskuksessa laaditaan arviot hoitotarpeesta.  

 

Koekalastuksen aloitus 
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Koeverkkojen käsittelyä 

Kyyvesi kuntoon hankkeen ohjausryhmä on linjannut tehopyynnin järjestämisen erityisen 

tärkeäksi mm. Suovun ja Hirviselän alueille.  Poistokalastuksen järjestämiseksi Mikkelin 

kansalaisopiston myötävikutuksella toteutettiin pyydysrakennuskurssi  Haukivuorella.  Kurssilla 

valmistui 10 paunettia ja kaksi pyydystä jäi viimeistelyä vaille. Pyydykset olivat pyynnissä 

Hirviselällä, Juurikkaselän eteläosalla, Siikalahdella ja yksi Rauhanjärvellä. Saaliiksi tuli noin 4 

tonnia vähäarvoista kalaa. Kala kompostoitiin mm. Hirviniemen alueella. 

 

Paunetin rakennusta 

Kärsäselällä ja Joutsvedellä sekä Oravaselällä toteutettiin nuottauskokeilu. Saalis oli n.3 800 

kg neljässä vedossa. Saaliista oli pääosa pientä lahnaa (yli 70 %) lisäksi särkeä, salakkaa ja 

ahventa. Petokalojen osuus oli pieni, vain muutama kuha ja hauki. Isoja ahvenia saatiin 

parikymmentä. Kaloja oli kaikissa syvänteissä luodatuilla alueilla. Nuottausalueet suunniteltiin 

ELY – keskuksessa, joka myös rahoitti kalastuksen. Kyyveden kalastusalue hoiti 

lupajärjestelyt, suunnitteli ja toteutti kalan poiskuljetuksen ja muun opastuksen. Käytännön 

järjestelyistä huolehtivat Pekka Partti ja Yrjö Takkinen. Nuottauksen toteutti Vendace Ky 

Rantasalmelta. 
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Vesikasvillisuuden poisto 

Siikalahdella ja Härkäjärven luusuan alueella toteutettiin vesikasvien poistoja yhteensä 12 ha:n 

alueelta. Alkukesästä alueelta tehtiin linnusto- ja uhanalaisten kasvien selvitykset. Niiden 

perusteella ohjattiin niittojen toteuttaminen. Etelä-Savon ELY vastasi kustannuksista mm. 

venekaluston polttoaineiden, kasvimassan poiskuljetuksen ja niiton suorituksen osalta. Alueen 

osakaskunnat osallistuivat talkootyöllä niittojen toteuttamiseen. 

 

Vesikasvien poistotyö alussa. Niittovene lasketaan järveen 

 

Muut toiminnat 

Paikalliset asukkaat ja kesäasukkaat ovat olleet aktiivisesti mukana mm. levähavaintoja 

tekemässä. 

Kyyveden alueelle suunniteltu näkösyvyyskartoitus aloitettiin alkukesästä järjestetyllä 

koulutuksella. Etelä-Savon ELY:ssä suunnitellulla havaintopaikkojen verkostolla on 15 

havaitsijaa. Ensimmäisen avovesikauden havainnoista tehtiin kartta, josta selviää eri alueiden 

näkösyvyyden taso. 
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Näkösyvyydet Kyyvedellä avovesikaudella 2011. Suluissa viranomaishavaintojen taso. 

Luentosarja Kyyvedestä ja sen kehityksestä alkoi 30.11.2011 Haukivuorella järjestetyllä 

tilaisuudella. Luennoitsijoina olivat Hannu Pajunen  ja Jari Nenonen GTK:lta Kuopiosta. 

Osallistujia oli ensimmäisellä kokoontumiskerralla 32. Luento järjestettiin yhdessä Mikkelin 

kansalaisopiston kanssa. Luennot jatkuvat tammikuussa ja helmikuussa 2012.  

 

Toimintakertomuksen laati 

 

Reijo Lähteenmäki, ympäristösuunnittelija 

Etelä-Savon ELY 
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