
MIKKELIN KAUPUNGINHALLLITUKSELLE 

 

HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNTA ESITTÄÄ, ETTÄ MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS 

EI TUE/PUOLLA EMOSTENSUON TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖ- JA 

TOIMINNAN ALOITUSLUPAA JA TUKEE PÄÄTÖKSELLÄÄN MIKKELIN SEUDUN 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN 15.6.2016 ESITTÄMÄÄ VASTUSTAVAA JA 

PERUSTELTUA KANNANOTTOA! 

 

TAUSTAA 

Kyyveden pintaveden laatu on ollut pitkään ongelma, koska Etelä-Savon 

turvetuotannon painopiste on ollut järven valuma-alueilla ja aiheuttanut merkittäviä 

kiintoaine- ja humusjäämiä järveen. Myös metsätalouden ojitus ja maatalous ovat 

vaikuttaneet, erityisesti Pieksämäen suunnasta, Nykälänjoen kautta 60 % Kyyveteen 

tulevan fosfori- ja typpikannan.  

Kyyveden pintaveden laatu on edelleen koko ajan heikentynyt. Sen on ilmaissut 

Etelä-Savon ELY viimeisessä EU:n vesipuitedirektiivin mukaisessa valtioneuvoston 

vahvistamassa maakohtaisessa vesienhoitosuunnitelmassa vv. 2016 -2021.  

Nykälänjoen ja Kuvasselän välisen alueen pintaveden laatu on laskettu, Etelä-Savon 

alueella, ainoana vesistönä edellisen kauden vv. 2010 – 2015 suunnitelmista hyvästä 

tyydyttävälle tasolle. Suovunselän veden laatu on välttävää ja Hirviselkä tyydyttävää. 

Järven matalissa lahdissa, erityisesti Kyyveden pohjoisosissa osissa veden laatu on 

välttävää ja heikkoa tasoa, joka ilmenee mm. sini- ja limaleväesiintyminä.  

Tänä kesänä, heti kesäkuun alussa, sinilevää on esiintynyt runsaasti Nykälänjoen ja 

Kuvasselän sekä Ohensalon- ja Emäsalon saarien ympärillä olevissa vesistöissä 

ulottuen kirkonkylän hiekkarannoille, johon mm. Emostensuon alueen vesistöt 

purkautuvat. Liitteenä kuvamateriaalia leväesiintymisistä. 

Kyyvesi on kuulunut ELYn projektijärviin v. 2009 lähtien Pieksäjärven, Joroisselän, 

Puruveden ja etelä- ja pohjoisen Saimaan ongelma-alueiden kanssa. Kyyveden 

vesienhoidon parantamiseksi ELY perusti v. 2009 KYYVESI KUNTOON työryhmän, 

johon ovat kuuluneet ELY-keskus (suunnittelu ja rahoitus), Kyyveden kalastusalue, 

vapaa-ajanasukkaat, MTK, Metsäkeskus, Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit, 

Kangasniemen kunta ja Metsänhoitoyhdistys.  



Tehostaakseen vesienhoidon tilaa ELY perusti v. 2015 Kyyveden vesienhoidon 

johtoryhmän, johon osin kuuluvat edelliset sidosryhmät ja aluejohtokunta. 

Puheenjohtajana toimii kalastusalueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana 

aluejohtokunnan puheenjohtaja.  

Parhaillaan ollaan valmistelemassa Kyyveden vesienhoidon strategiaa, johon 

keskeisinä osina kuuluvat vesienhoito, kalaston laatu ja järven virkistyskäyttö, vapaa-

ajanasutus ja matkailu. VESIENHOIDON JOHTOKUNNAN TOIMINNASSA ON LÄHTÖ-

KOHTA, ETTÄ JÄRVI EI KESTÄ LISÄÄ KIINTOAINE- JA HUMUSKUORMITUSTA, jota 

turvetuotannosta varmuudella tulee. Tällä hetkellä Kyyveden valuma-alueilla on 

turvetuotantoa tai siihen liittyvää hakemusmenettelyä 495 hehtaarin alueella! 

Turvetuotannon purkuvesien käyttämät BAT-menetelmät (Kemiallinen puhdistus 

rautasulfiitin avulla, myös lipeä ja pintavalutuskentät) eivät toimi. Kemikalioinnista 

poistuvaan veteen jää rautaa, joka sakkautuu suovedessä olevan humuksen kanssa 

ja likaa alavesiä. Tästä huonona esimerkkinä on Kangasjärvi.  

Pintavalustuskentät vuotavat aina yli, kun keväthanget sulavat tai esiintyy 

rankkasateita. Näin pintavalutuskentän veden viipymä jää liian lyhytaikaiseksi.  Eikä 

suodata humusta ja kiintoainetta, jotka siirtyvät ojiin, jokiin ja sitä kautta järviin.   

BAT-menetelmien heikkous turpeen nostossa on vesistöjen pilaantumisen suurin 

syy! Näistä Kyyveden kalastusalueella on useilta vuosilta kuva- ja videodokument-

tejä. Kemikaliointi puhdistusmenetelmänä on Ropolan ja Viransuolla ja muilla 

turvealueilla pintavalutuskentät 

Mikäli Emostensuon lupa myönnetään, jonka tuotanto ulottuu vuoteen 2055 saakka, 

se omalta osaltaan on jo heikentämässä Kyyveden projektien laajoja 

vesienhoitotoimia ja lisää perustellusti Kyyveden pintaveden laatuongelmia! 

ALUEJOHTOKUNNAN STRATEGIASSA KYYVEDELLÄ, SEN VESIENHOIDOLLA JA 

VIRKISTYSTOIMILLA ON MERKITTÄVÄ ROOLI 

Mikäli kaupunginhallitus tukee tätä Vapon lupahakemusta, on se vastoin alueellista 

lähtökohtaa ja paikallistuntemusta, jota Haukivuorella edustaa mm. Kalastusalue ja 

Aluejohtokunta sekä osin Kyyveden vesienhoidon johtoryhmän taustat. Näemme, 

että arvolähtökohtana turve energiaperusteena vastaan järven veden laatu ja sen 

pilaaminen, ovat eri mittaluokissa ja päätös toimii vastoin alueemme tavoiteltavia 

ylivoimatekijöitä: puhtaita vesistöjä sekä aluejohtokunnan strategiatavoitteita! 

Haukivuoren aluejohtokunnan 21.11.2014 hyväksymässä strategiassa kolmanneksi 

tärkeimmässä kohdassa todetaan:  



”KESKEISENÄ TOIMINTA- JA AIKAANSAANNOSKOHTEENA ON KYYVEDEN 

PINTAVEDEN LAADUN VARMISTAMINEN HYVÄ-TASOLLE KOKO JÄRVEN ALUEELLA 

SEKÄ VEDENKORKEUDEN VAKAUDEN YLLÄPITÄMINEN JA SIIHEN TARVITTAVA 

REAGOINTI.”  

Viidennessä toimenpidekohdassa todetaan ”VAPAA-AJANASUTUSRAKENTAMIS- JA 

MATKAILUEDELLYTYSTEN LISÄÄMINEN JA MARKKINOINTI KYYVEDEN ALUEELLA 5-

TIEYHTEYKSIEN PARANTUESSA YHTEISTYÖSSÄ MIKKELIN KAUPUNGIN, 

KALASTUSALUEEN/OSAKASKUNTIEN KANSSA.  

Aluejohtokunnan strateginen toimintalähtökohta on v. 2015 lähtien ollut 

Haukivuoren keskustan, Asemankylän ja sen ympäristön ”edustuskuntoon” 

saattaminen, alueen näkyvyys ja vaikuttavuus sekä tonttimarkkinointi ”Kyyveden 

kupeessa”. Samaan projektiin liittyvät Kyyveden ympärillä olevien kaavoitettujen 

yksityistalouksien vapaa-ajanasunto-tonttien (n. 500) omistajien aktivointi 

myyntitoimenpiteisiin. Ko. toimenpiteiden perusaktivointiin ja markkinointitoimiin 

panostetaan asuntomessujen yhteydessä. On kuitenkin selvää, että kaikki Kyyveteen 

ja sen ympäristöön liittyvät toimenpiteet ovat vailla pohjaa, jos nyt jo ongelmaista 

Kyyveden veden laatua heikennetään tulevaisuudessa tietoisesti uusilla 

turvelupaedellytyksillä! Turvetuotannon ongelmien faktat ovat Haukivuoren alueella 

nähtävillä ja tiedossa. Ken ei niitä tiedä tai tunnista, perehtymiskohteet ovat lähellä!  

ALUEJOHTOKUNTA ESITTÄÄ, ETTÄ MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS EI TUE 

LAUSUNNOLLAAN VAPO OY:N HAKEMAA YMPÄRISTÖ- JA TOIMINNAN 

ALOITTAMISLUPAA.  EIKÄ MYÖSKÄÄN ALUEHALLINTOVIRASTO MYÖNNÄ KO. LUPAA 

VAPO OY:LLE. TOIVOTTAVAA ON MYÖS, ETTÄ HAUKIVUOREN PITÄJÄN ALUETTA 

NÄIN OLEELLISESTI KOSKEVISSA ASIOISSA OTETAAN HUOMIOON ALUEJOHTOKUNTA 

JA SEN NÄKEMYS, JONKA STRATEGIAN YDINALUEESTA NYTKIN ON KYSYMYS! 

 

Kunnioittavasti 

HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNTA 

LEO LAUKKANEN                                                                                   OLLI LAHTI 

PUHEENJOHTAJA                                                                                  SIHTEERI 

 

Jakelu:   Mikkelin kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja 

               Aluehallintovirasto, lupa-asiat 



               Etelä-Savon Ely-keskus, Esa Rouvinen 

               Kalastusalue, Matti Valli, Yrjö Takkinen 

               Haukivuoren aluejohtokunta 

 

 

 


