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Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen 
käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen

 Laaditaan vesienhoidon yleissuunnitelma osana kalataloudellista 
käyttö- ja hoitosuunnitelmaa

 Tehtävään on valittu konsultti (Eurofins Ahma Oy), jonka työtä 
ohjaavat kalatalousalue ja ESAELY:n asiantuntijat 
yhteistyösopimuksella

 Alueen merkittävimmät sidosryhmät otetaan mukaan suunnitteluun 
kyselyin ja kokouksin

 Suunnitelmassa tunnistetaan vesien tilaan ja kalakantoihin vaikuttavat 
ongelmakohdat, joihin suunnitellaan ohjaavia toimenpiteitä

 Suunnitelma edistää kalatalouden ja vesienhoidon tavoitteiden 
toteutumista kokonaisvaltaisesti kalatalousalueella

 Suunnitelma valmistuu 30.11.2019 mennessä
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Suunnitelman sisällysluettelo
 1 Perustiedot 

 2 Kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteet

 3 Kala- ja rapukantojen hoito sekä kalastuksen säätely

 4 Vesienhoidon tavoitteet ja toimenpiteet
 4.1 Vesienhoidon tavoitteet

 4.2 Vesienhoito- ja kunnostustoimenpiteet
– vesistössä toteutettavat toimenpiteet

– valuma-alueilla toteutettavat toimenpiteet

 5 Hankerahoituksen mahdollisuudet

 6 Suunnitelman vaikutukset 

 7 Toimeenpanon seuranta 

 8 Yhteenveto toimenpiteistä osa-alueittain
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Pinta-ala (1000 ha)

Kyyvesi
 Keskiravinteinen humusjärvi 

 P keskimäärin 12-23 µg/l 

riippuen alueesta

 Matalin Suomen yli 100 km2 järvistä

 keskisyvyys 4,4 m

 tyypillistä kivikkoisuus ja rantaluhdat

 yli 50 % alle 3 metrin syvyyttä

 Järveä laskettiin 1,78 m vuosina 1869-1870

 suurin vaikutus mataliin lahtialueisiin

 Järven pohjois- ja kaakkoisosan erillisten lahtialueiden 
veden laatu poikkeaa mm. runsaan humuspitoisuutensa ja 
ravinteikkuutensa osalta selvästi Kyyveden keskeisten 
osien veden laadusta

Järven pinta-ala 130 km2

Kokonaisrantaviiva 857 km

Max. syvyys 35,25 m

Keskivirtaama 13,4 m3/s

Tilavuus 570 milj. 
m3

Viipymä 512 vrk

Valuma-alueen 
pinta-ala

1410 km2
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Vedenlaatu 1970-2018
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Kalasto
 Kyyvedelle ominaista ovat runsaat hauki-, ahven- ja särkikannat sekä 

luontaisesti lisääntyvä runsas kuhakanta

 Myös vaateliaampia lajeja, kuten madetta, muikkua, siikaa ja kivisimppua, 
esiintyy

 Lohikaloja tavataan vain satunnaisesti, pääosin Nykälänkoskiin istutettuja ja 
sieltä Kyyveteen vaeltaneita järvitaimenia

 Pääaltaalla ahventen keskimääräinen elohopeapitoisuus (0,24 mg/kg) on 
(tiukan) EU-normin rajalla, mutta Koiraselällä ahvenissa on havaittu 
suurempia pitoisuuksia: kolmanneksessa tutkituista ahvenista myös 
syömäkelpoisuusraja 0,5 mg/kg ylittyi

 Nordic-koeverkkokalastuksia suoritettiin talkoovoimin 2010-luvulla

 Petokalojen osuus kohtuullinen kaikilla tutkimusalueilla

 Särkikalojen osuus suurin pohjoisosissa ( > 50 % Suovunselällä ja 
Hirviselällä)

 Saalisbiomassa suurin pohjoisosissa

 Koiraselällä biomassa vähäinen

Porosaari

Venätselkä

Viikarinlahti

Kapustasalmi

Juurikkaselkä

Hirviselkä

Suovunselkä

Rukkune

Jousvesi-
Honkalahdenselkä

Koiraselkä



Kuormitus
 Pohjoisesta ja luoteesta laskevilta Nykälänjoen-Naarajoen 

(turvemaata 28 %) ja Härkäjärven (turvemaata 22 %) 
valuma-alueilta Kyyvesi saa suurimman osan vesistään ja 
kuormituksestaan

 Soista suurin osa on metsäojitettuja. Alueella on myös 
turvetuotantoa. Kyyveden lähivaluma-alue on keskimääräistä 
turvemaavaltaisempi ja maatalous on paikoin intensiivistä

 Erityisen suoperäisillä ja ravinnekuormituksen 
puskurointikyvyltään heikoilla ja matalilla lahtialueilla tila on 
tyydyttävä rehevyystason muuttuessa 
runsasravinteikkaammaksi eli meso-eutrofiseksi

 Kyyveden kuormitusselvitys, Pöyry 2018

© Pöyry
Fosforikuormitus 

sektoreittain
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Lisää kuormituksesta
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Lisää kuormituksesta
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Vesienhoidon lähtökohdat

 Suuri osa järven kuormituksesta tulee luonnonhuuhtoumana
 Luontaisesti humuspitoinen vesi

 Maanpintaa rikkovat toimenpiteet aiheuttavat lisäkuormitusta, jota 
pitäisi hillitä

 Peltoviljely paikoin merkittävä fosforikuormituksen kannalta

 Pinnan lasku on vaikuttanut erityisesti pohjois- ja kaakkoisosan 
erillisten lahtialueiden vedenlaatuun, joka poikkeaa selvästi keskeisten 
osien vedenlaadusta
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Vesienhoidon tavoitteet

 Vesien vähintään hyvä ekologinen tila

 Hyvän tilan heikentymisen estäminen

 Virkistyskäyttöarvojen 
säilyminen/parantaminen

 Ekosysteemien elinvoimaisuus
 Vesistö hoitaa itse itseään

 Luontaisten elinkiertojen turvaaminen
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Ulkoisen kuormituksen vähentäminen

 Perusajatus 1: vähennetään kuormituksen syntymistä
 Maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, viljelykäytännöt, lannoitus yms.

 Haja-asutuksen vesiensuojelu

 Pistekuormituksen vesiensuojeluratkaisut

 Perusajatus 2: veden viivyttäminen valuma-alueella (laskeutusaltaat, kosteikot, 
putkipadot…)

 Virtausnopeutta hidastamalla pienennetään eroosioriskiä

 Kiintoainetta (ja siihen sit. fosforia) sedimentoituu laskeutusaltaiden pohjaan 

 Fosforia sitoutuu perustuotantoon ja sedimenttiin hapellisissa oloissa

 Typpi muuntuu kaasuksi denitrifikaation seurauksena ja poistuu vedestä ilmaan

 Humus sen sijaan kulkeutuu useimmista rakenteista läpi hienojakoisen rakenteensa takia

 Millä keinoin humuskuormitusta sitten voidaan vähentää?
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3. Kuormituksen ennaltaehkäisy

 Maannoksen tehtävä on suodattaa sade- ja 
valumavedet

 Karikkeiden ja humuksen aines hapettuu ja 
sitoutuu maannokseen

 Humus ja muu happea kuluttava kuormitus 
pääsee rikotun maannoksen läpi

 Kuormitus kuluttaa hapen

 Hapettomissa olosuhteissa rauta ja 
mangaani liukenevat pohjaveteen ja lähtevät 
pohjavesivirtauksen mukana liikkeelle

 Liuennut rauta, mangaani ja humus 
saostuvat pohjaveden saavuttaessa 
hapelliset olosuhteet

 Käsitellään maata mahdollisimman hellästi, ei 
rikota maanpintaa turhaan
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Sisäisen kuormituksen vähentäminen

 Vähennetään pohjaa pöyhivien särkikalojen 
ja eläinplanktonia syövien kalojen määrää 
hoitokalastamalla

 Poistetaan kaloihin sitoutunutta fosforia 
(n. 8,4 g P/kalakilo)

 Vähennetään fosforin vapautumista 
sedimentistä

 Huolehditaan riittävän suuresta 
petokalakannasta ja suurista 
petokalayksilöistä

 Kalatalouden säätelykeinot

Kalat © Sakke Yrjölä
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Vesienhoidon yleissuunnitelman tavoitteet

 Tunnistaa ongelmakohteet ja tuoda ne yleiseen tietoon

 Ohjata keskeisimmät toimenpiteet sinne, missä niitä tarvitaan

 Luoda valmiita hankeaihioita, joita on helpompi lähteä edistämään

 Rakentaa yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa

 Tarkoitus on ohjata, ei määrätä - vesienhoito perustuu pääosin 
vapaaehtoisuuteen!
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Mitkä ovat teidän mielestänne suurimmat vesiensuojelu-
ongelmat Kyyveden/Pieksänjärven valuma-alueella? 
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Miten ongelmia voitaisiin korjata? 
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Mitä muuta teidän mielestänne tulisi ottaa huomioon 
vesienhoidon suunnittelussa? 


