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Työryhmän kokouksen pöytäkirja 
 
Hanke: Kyyveden pohjapato 

Aika: 22.11.2011 klo 9.00 – 12.00 

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

Läsnä: Nyyrö Koskela 

 Leo Laukkanen 

 Heikki Tanskanen  

 Mikko Korhonen   

 Matti Salonen 

 Yrjö Takkinen  

 Varpu Rajala  

Pekka Häkkinen  

Pekka Partti  

 

1.  Kokouksen avaus  

Kokouksen puheenjohtaja Koskela avasi kokouksen klo 9.00. Edellisen kokouksen pöytäkirjaan 

ei ollut huomauttamista. 

2. Työjärjestys 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. 

3. Tilannekatsaus ja kannanotto laaditun pohjapatosuunnitelman toteuttamiseen 

Koskela kertoi tilannekatsauksen hankkeessa tähän mennessä tapahtuneesta (liite 1).  

Pekka Partti totesi, että pohjapatohanke tulisi pyrkiä toteuttamaan Maveplan Oy:n yleissuunni-

telman pohjalta, jos muita vaihtoehtoja ei jostain syystä ole mahdollista kehitellä.  

Tanskanen totesi, että jos hankkeella on vähintään 30–40 % vastustus, niin hankkeen eteenpäin 

vieminen menee vaikeaksi. Todettiin, että YVA-menettely voisi olla hyvä, mutta on myös muita 

osallistumismenettelyjä.  

4. Tiedotussuunnitelma 

Rajala esitteli tiedotussuunnitelmaa, jota täydennettiin (liite 2).  

ELY selvittää onko mahdollista saada alueen asukkaiden sähköpostiosoitteita selville.  

5. Kysely 

Rajala esitteli suunnitellun kyselyn sisältöä. Kyselyä arvioitiin hyväksi, asialliseksi ja neutraaliksi. 

Kuitenkin etenkin kysymykset 11 ja 12 voivat olla hankalia vastata ja niitä on vielä pohdittava.  
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Päätettiin, ettei kysytä halukkuutta kustannuksiin osallistumiselle. On vielä selvitettävä, onko ra-

jausmahdollisuuksia, ettei kyselyyn tule useita vastauksia samalta henkilöltä. Nimen laittaminen 

pakolliseksi saattaisi rajata kyselyyn vastaavien määrää.  

Kysely on niin pitkä, ettei se sovi lehtiliitteeksi laitettavaksi. Nettikyselyä voitaisiin täydentää 

esim. kirjastoon ja kauppoihin laitettavilla paperikopiolla. Luusniemellä ei ole enää kauppaa.  

Kyselyn toteutusajankohdaksi esitettiin 1. toukokuuta – 15. heinäkuuta välistä aikaa. Osakas-

kuntia informoidaan kyselystä ennen kyselyn alkamisajankohtaa. Osakaskunnat pitävät kokouk-

siaan maalis-, huhti- ja toukokuussa.  

Ainakin Mikkelin ja Kangasniemen kuntien Internet-sivuille, haukivuori.fi-sivuille, nettilaituri.fi-

sivuille ja Kyyveden blogisivuille voisi laittaa linkin kyselyyn.  

6. Vesioikeudellisen yhteisön perustaminen 

Rajala esitteli pääpiirteittäin, mitä uudessa vesilaissa (2011/587) on sanottu yhteisön perustami-

sesta. Keskivedenkorkeuden nostamisen toteuttamista varten on perustettava yhteisö, jos lu-

vanhakijoita on enemmän kuin yksi. Yhteisön perustamisesta on säädetty lain 12 luvussa. ELY 

valmistelee seuraavaan kokoukseen ehdotuksen yhteisön perustamisselvityksen käynnistämi-

sestä.  

7. Jatkotoimenpiteet 

Keskusteltiin hankkeen tiedottamisesta Rauhajärven alueelle ja keskusteluyhteyden avaamista. 

Todettiin, että voitaisiin pyytää Rauhajärven osakaskunnan puheenjohtaja vierailemaan työryh-

män seuraavassa kokouksessa. Rauhajärvellä voisi järjestää myös tupaillan aiheesta.  

8. Muut asiat 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 20.2.2012 klo 9–12.  

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 12.00.  

 

 

Muistion laati siht. Varpu Rajala 
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