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Työryhmän kokouksen pöytäkirja 
 
 
Hanke: Kyyveden pohjapato 

Aika: 27.6.2011 klo 13.00 – 15.00 

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

Läsnä: Nyyrö Koskela pj. 

 Leo Laukkanen  

 Heikki Tanskanen  

 Jouni Lintunen  

 Matti Salonen  

 Varpu Rajala siht. 

Pekka Häkkinen  

 

1.  Kokouksen avaus  

Kokouksen puheenjohtaja Nyyrö Koskela avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti osallistujat terve-

tulleiksi. Edellisen kokouksen muistiosta ei ollut huomautettavaa 

2. Työjärjestys 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi muutoin, paitsi muutettiin asioiden käsittelyjärjestystä.  

3. Mahdollinen YVA-menettely  

Rajala kertoi, että kesäkuun alussa voimaan tulleen YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutus-

ten arviointimenettelyä sovelletaan patohankkeisiin silloin, kun padolla padottu vesimäärä tai 

vesimäärän lisäys on yli 10 miljoonaa kuutiometriä. Kyyvedellä tämä vesimäärä vastaa 7,7 cm 

korkuista vesikerrosta. ELY-keskusten patoverkosto on esittänyt ministeriölle, että padottu ve-

simäärä laskettaisiin ylivedenkorkeuden noususta. Ministeriö ottanee asiaan lopullisen kantansa 

vasta lomien jälkeen syksyllä.  

Keskusteltiin, pyritäänkö pitämään vedenkorkeuden nosto sen verran pienenä, että YVA-

prosessiin ei tarvitsisi ryhtyä. Tanskasen kanta oli, että ei pyrittäisi suurempaan nostoon kuin 

nykyinen suunnitelma. Lintusen mukaan liian pieni nosto voi aiheuttaa pettymyksen alueen 

asukkaissa (vrt. Malloksen hanke).  

4. Kyselyn toteuttaminen 

Koskela esitti kyselyn toteuttamisen ajankohdaksi ensi kevättä. Aikaa pidettiin sopivana.  

Kyselyn toteuttamiselle esiteltiin kaksi vaihtoehtoa: kirjallisena talouksiin tai nettikyselynä. ELYn 

maanmittauslaitokselta saaman tarjouksen perusteella Kyyveden ranta-asukkaiden osoitetieto-

jen selvittäminen maksaisi 5 550 €. Tähän tulisi kirje- ja postituskulut päälle.  
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Jos kysely toteutetaan nettikyselynä, sitä voisi täydentää lehtien liitteeksi laitettavalla kyselykaa-

vakkeella, jonka voisi palauttaa postissa. Tanskasen mukaan tätä tapaa oli käytetty jätevesiase-

tuksen yhteydessä. Kyselykaavakkeen voisi ajoittaa siihen kun lehdistä tehdään lisäjakelu. Hau-

kivuoren lehdessä tämä on viikkoa ennen vappua. Länsi-Savolla on kesäliite.  

Päätettiin toteuttaa kysely nettikyselynä.  

5. Vaikuttaminen ja tiedottaminen 

Sovittiin, että Kyyvesi kuntoon -hankkeen blogisivustolle (http://kyyvesi.wordpress.com/) teh-

dään omat sivut alivedenkorkeuden nostohankkeesta. Sovittiin, että ELY valmistelee sivun sisäl-

töluonnoksen seuraavaan kokoukseen. Sivustolle koottaisiin mm. tietoa hankkeen tulevasta oh-

jelmasta ja Kyyveden vedenkorkeushavainnoista (mm. linkki ymparisto.fi -sivustolla oleviin ve-

denkorkeushavaintoihin) sekä patosuunnitelma.  

Koskela kertoi, että tapaaminen Mikkelin kaupungin edustajien kanssa asian tiimoilta oli käyty. 

Tapaaminen Kangasniemen kunnan edustajien kanssa on 5.7.2011.  

6. Yhtiömalli 

Sovittiin, että ELY-keskus selvittää yhtiömallin juridista puolta seuraavaan kokoukseen.  

7. Muut asiat 

Haukivuoren aluejohtokunnalla on käytettävissä rahaa 2,4 milj. €. Puheenjohta jana toimii Leena 

Mustalampi. Tanskasen mukaan kalastuskunnilla voi olla kalastuskorttivaroja säästössä.  

8. Jatkotoimenpiteet 

Sovittiin, että ELY-keskus esittää aluejohtokunnalle, että se varaisi rahaa Kyyveden pohjapato-

hankkeeseen. ELY-keskus tekisi myös esityksen Kyyveden kalastusalueelle, että tämä tiedottai-

si osakaskuntia asiasta. ELY-keskus toimittaa esitykset työryhmäläisille tiedoksi. 

ELY-keskus valmistelee blogisivustoa.  

Koko Kyyvesi kuntoon –hankkeesta voisi järjestää tiedotustilaisuuksia, joissa myös patohanke 

olisi mukana. Todettiin, että hankkeet eivät voi kulkea täysin erillisinä.  

Seuraava kokous on 5.9.2011 klo 9.00.  

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 15.00.  

 

Muistio laati Varpu Rajala 

http://kyyvesi.wordpress.com/

