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Työryhmän kokouksen pöytäkirja  
 
Hanke: Kyyveden pohjapato 

Aika: 20.2.2012 klo 9.00 – 11.00 

Paikka: Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, neuvotteluhuone Puula (2. kerros) 

Läsnä: Nyyrö Koskela (pj.) 

 Leo Laukkanen 

 Heikki Tanskanen  

 Mikko Korhonen  

 Matti Salonen 

 Varpu Rajala (siht.)  

Pekka Häkkinen  

Seppo Kuitunen 

Markku Pajunen  

 

1.  Kokouksen avaus  

Kokouksen puheenjohtaja Koskela avasi kokouksen klo 9.00. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 

pöytäkirja.  

2. Työjärjestys 

Ei huomauttamista työjärjestykseen.  

3. Tilannekatsaus  

Koskela piti tilannekatsauksen hankkeessa tähän mennessä tapahtuneesta (liite).  

Keskusteltiin, onko kunnilla mahdollisuutta tutkia rantarakenteiden korkeusasemia. Tanskanen 

totesi, että keskustelee asiasta Mikkelin kaupungin geodeetin kanssa. Korhonen totesi, että 

Kangasniemen kunnalla ei ole resursseja mittaustyön tekemiseen. 

4. Rauhajärven osakaskunnan näkemys ja tavoitteet 

Pajunen kertoi Rauhajärven alueen näkemyksistä. Pajunen totesi käymiensä keskusteluiden ja 

saamiensa useiden yhteydenottojen pohjalta, että Rauhajärven alueella ollaan huolestuneita, 

jos patohankkeen johdosta Rauhajärven vedenkorkeus laskee. Erääksi ongelmaksi on koettu, 

että patohankkeesta on ollut vaikea löytää tietoa.  

Pajunen kommentoi ELY-keskukselle tulleeseen Rauhajärven vedenkorkeuden nostoesitykseen 

liittyen, että Rauhajärvellä on matalia viljelysalueita, joille ylivedenkorkeuden nousu saattaisi ai-

heuttaa haittaa.  
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Maaliskuussa on osakaskunnan seuraava kokous, jonne työryhmän jäsenet voisivat viedä tie-

toa. 

Todettiin, että Rauhajärveä ei ole hankkeen suunnittelussa unohdettu, mutta tiedon kulussa on 

parantamista. Jatkossa olisi hyvä, että Rauhajärveltä olisi edustaja mukana työryhmässä.  

5. Hankkeen jatkon vuokaavio 

Rajala esitteli ELYn laatimaa vuokaaviota hankkeen jatkosta (liite).  

6. Kysely 

a. kyselykaavake 

 Käytiin kyselykaavakkeiden sisältö läpi ja keskusteltiin muutamista muutoksista. 

 

b. kyselyn suorittaminen 

 Sovittiin, että ELY toimittaa Kyyveden kalastusalueelle ja Rauhajärven osakaskunnalle etu-

käteen tiedon kyselystä.  

 Keskusteltiin kyselyn jakelupisteistä. Mahdollisia jakelupisteitä tuli esille Haukivuoren yh-

teispalvelupiste, Kangasniemen kunnantalo, kirjastot, kaupat Haukivuoren ja Kangasniemen 

keskustassa, Harjumaassa Jokelaisen kauppa sekä Ihastjärven koulu.   

7. Jatkotoimenpiteet 

Sovittiin, että ryhmän jäsenet ennakkoon inventoivat kylätapahtumat kyselyn aikavälillä (1.5.–

15.7.). 

Lisätään tilannekatsaus ja vuokaavio blogisivuille. 

Esitettiin, että Rauhajärven osakaskunnasta tulisi pysyvä edustaja ja varaedustaja ryhmän toi-

mintaan mukaan. Sovittiin, että Pajunen keskustelee asiasta osakaskunnan puheenjohtajan 

Sami Liikasen kanssa. 

8. Muut asiat 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 12.4.2012 klo 9.00.  

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 11.00. 

 

 työryhmän sihteeri, 

 vesistöinsinööri  Varpu Rajala 

JAKELU läsnäolijat (sähköpostilla) 

 Seppo Kuitunen  

 Yrjö Takkinen (sähköpostilla) 

 Sami Liikanen (sähköpostilla) 

LIITTEET yhteenveto hankkeessa tähän mennessä tapahtuneesta 

  vuokaavio hankkeen jatkosta  


