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Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen   

 

Leo Laukkanen avasi kokouksen ja totesi ryhmässä tapahtuneet muutokset sekä kävi läpi alueen 

vesiensuojelullisia ongelmia. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Kauppinen ja sihteeriksi Esa 

Rouvinen. 

 

Pieksämäen kalastusalueen puheenjohtaja Pekka Häkkinen esiteli itsensä ja myös muut ryhmän 

jäsenet esittelivät itsensä. 

 

Leo Laukkanen esitti, että Olli Kauppinen Kyyveden kalastusalueen uutena puheenjohtajana on 

johtoryhmän uusi puheenjohtaja. Tämä esitys hyväksyttiin yksimielisesti.   

 

 

 

2. Kyyveden kuormitusselvityksen laatiminen, tilannekatsaus  

 

Juho Kotanen esitteli asiaa. SYKE on laatinut uutta VEMALA-malliversiota, jossa Kyyvesi on mm. 

jaettu pienempiin valuma-alueisiin ja tätä tullaan käyttämään selvityksessä. Lisäksi erikseen 

kuormitus lasketaan alueella tehdyistä vesinäytteistä ja virtausmittauksista. SYKE on lupautunut 

olemaan valittavaan konsulttiin yhteydessä koskien VEMALA-tarkasteluja. 

 

Esiteltiin palvelukuvausluonnos. Työssä tullaan laatimaan raportti, jossa on mm. vesien tila 

kohdealueella, vesiin kohdistuva kuormitus ja maankäyttömuotojen osuus kuormituksesta. 

Todettiin lisäyksenä, että fys.-kem. muuttujien lisäksi myös kasviplankton olisi syytä huomioida 

selvityksessä. Lisäksi todettiin, että jonkinlainen toimenpidesuositus-osio olisi hyvä olla 

johtopäätöksissä. 

 

Pekka Sojakka totesi, että tulevaisuustrendit (mm. ilmastonmuutos) voitaneen saada suhteellisen 

helposti mukaan tarkasteluun.  

 

ELY kilpailuttaa varsinaisen kuormitusselvityksen laatijan keväällä, todennäköisesti huhtikuun 

aikana. Todettiin, että työn tulisi olla valmis 15.9.2018 mennessä. 

 



 

3. Kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma, tilannekatsaus 

 

Juho Kotanen esitteli KHS-tilannetta. Talven aikana on ELYssä laadittu sisältörunkoluonnosta 

huomioiden mm. uusi kalastuslaki ja sen tuomat velvoitteet sekä käynnissä oleva valtakunnallinen 

ohjeistustyö KHS:n laatimisessa.  

 

Käytiin läpi sisältörunkoluonnosta. Se sisältää pääotsikkotasolla lyhyen johdannon, alueen 

perustiedot, kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteet, kala- ja rapukantojen hoidon sekä 

kalastuksen säätelyn, vesienhoidon tavoitteet ja toimenpiteet, hankerahoituksen mahdollisuudet, 

suunnitelman vaikutukset, toimeenpanon seurannan sekä yhteenvedon toimenpiteistä osa-

alueittain. Todettiin, että aluejakona Kyyvesi ja Pieksämäen alue voisivat omina valuma-alueinaan 

olla hyvä esittää erikseen. Tavoitteena on, että raportin kokonaispituuden tulisi olla 

lähtökohtaisesti maksimissaan 50 sivua. 

 

Kyyveden ja Pieksämäen kalastusalueiden mielestä luonnos vaikuttaa asialliselta. Kalastusalueet 

lähettävät mahdolliset kommentit Juholle. 

 

Todettiin, että KHS:n laatimisessa tulee vielä miettiä organisoituminen ja työskentelytapa. Mallia 

voidaan osin ottaa Puulan KHS:n laatimistyöstä. KHS:n tulee olla valmis viimeistään 12/2019, jolloin 

kalatalousalue voisi käsitellä sen kevätkokouksessaan 2020. 

 

Teemu Hentinen toi esille, että hankerahoituksen osalta tulisi huomioida myös 

maaseuturahoituksen asiat. Lisäksi hän esitti, että laadittu luonnos täyttää alustavasti arvioiden 

uuden kalastuslain kriteerit. 

 

Lisäksi todettiin, että metsäasiat sisältyvät käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnokseen.  

 

 

4. Osakaskuntien yhdistyminen, ajankohtaista   

Teemu Hentinen esitteli asiaa. Todettiin, että osakaskuntien yhdistyminen on Kyyvedellä edennyt 

hyvin ja alueelle on syntymässä suuri osakaskunta. Teemun kalvosarja on muistion liitteenä. 

 

5. Uudet kalatalousalueet, ajankohtaista   

Teemu Hentinen esitteli asiaa. Kalatalousalueiden rajat on vahvistettu. Alueiden toiminta alkaa 

vuoden 2019 alussa. Todettiin, että käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimisen aloittaminen on 

alueiden ensimmäisiä tehtäviä. 

 

6. Hankerahoitukset    

 

Juho Kotanen esitteli asiaa. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen osalta ELYn asiantuntijoiden 

kustannusarvio on n. 25 000 €, josta alustavasti oli ajateltu ELYn osuudeksi 50 %, Kyyveden 

kalastusalueelle 25 % ja Pieksämäen kalastusalueelle 25 %. ELY on ehdottanut, että kustannusjaosta 

laaditaan yhteistoimintasopimus. 

 



Kokouksen jälkeen Pieksämäen kalastusalueen hallitus oli kokoontunut ja päättänyt, ettei se lähde 

rahoittamaan suunnitelman laatimista. Kustannusten jakaminen vaatii siten vielä lisätyötä. 

ELY voi lähteä kilpailuttamaan hankkeen. Kilpailutuksen ajankohta on alkusyksystä 2018. 

 

Keskusteltiin Kyyveden hoitokalastushankkeesta (kustannusarvio 32 000 €, josta ELYn osuus olisi 50 

%), jonka hakemus on ELYssä käsittelyssä. ELY on varautunut rahoittamaan hanketta, mikäli 

omarahoitusosuus olisi selvillä. Kalastusalueelta kuitenkin todettiin, että mm. osakaskuntien 

yhdistäminen on vienyt tänä vuonna sen verran rahaa, että kalastushankkeen vieminen tuossa 

mitassaan läpi ei olisi mahdollista. Todennäköisesti kalastusalue jättäisi kalastuksen väliin tältä 

vuodelta ja hakee mahd. ensi vuonna uudelleen rahoitusta. Sovittiin, että kalastusalue lähettää 

asiasta vaikka sähköpostia Juholle, jotta voidaan tehdä kielteinen päätös hankkeesta. 

 

 

7. Alueelliset ryhmät uuden kalatalousalueen käynnistyttyä, keskustelua ja pohdintaa asiasta 

 

Keskusteltiin asiasta. Uusilla kalatalousalueilla tulee olemaan omat lakisääteiset ryhmänsä. 

Todettiin kuitenkin, että esim. Kyyveden alueella olisi syytä olla jonkinlainen johtoryhmä 

jatkossakin vesienhoidon osalta. 

 

Asiassa tulee huomioida toisaalta kalastuslain vaatimat lakisääteiset ryhmät ja toisaalta 

vapaaehtoiset / toiminnan kannalta tarpeelliset ryhmät. 

 

 

8. Muut asiat     

 

Todettiin Emostensuon turvetuotantoalueen lupapäätös, josta on valitettu Vaasan Hallinto-

oikeuteen. ELY-keskuksesta on toimitettu mm. vedenlaatutietoja niitä pyytäneille. 

 

 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 4.9.2018 alkaen klo 13.00 Etelä-Savon ELY-keskuksessa. 

 


