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Työryhmän kokouksen pöytäkirja  
 
Hanke: Kyyveden pohjapato 

Aika: 5.9.2011 klo 9.00 – 10.15 

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

Läsnä: Nyyrö Koskela 
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1.  Kokouksen avaus  

Kokouksen puheenjohtaja Nyyrö Koskela avasi kokouksen klo 9.00. 

2. Työjärjestys 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. 

3. Esitykset Haukivuoren aluejohtokunnalle ja Kyyveden kalastusalueelle 

Todettiin ELY-keskuksen laatineen esitykset ja lähettäneen ne edellisellä viikolla. 

4. Neuvottelu Kangasniemen kunnassa 

Neuvottelu Kangasniemen kunnassa oli käyty heinäkuun alussa. Kunnalla oli hankkeeseen 

myönteinen suhtautuminen. Korhonen totesi, että kunta ei suoranaisesti halua ruveta luvan ha-

kijaksi, sillä padon säätöön ei ole resursseja.  

5. Nettisivujen tilannekatsaus  

Keskusteltiin nettisivuille laitettavasta materiaalista. Toivottiin avointa tiedottamista. Sivuille voisi 

laittaa nähtäville ainakin Virki-mallin, patosuunnitelman (alustava tekninen laskelma), tiedon 

hankkeen etenemisrytmistä (ote projektisuunnitelmasta) ja kustannusarvion. Sivustosta pyyde-

tään kommentteja työryhmältä. Sivustojen valmistumisesta olisi hyvä saada julkisuuteen tieto, 

esimerkiksi juttu Kangasniemen sanomiin ja Haukivuoren seudun lehteen.  

6. Tiedotussuunnitelma 

Ehdotettiin tiedotussuunnitelman laatimista ensi vuodelle. Tiedotussuunnitelmaan voisi suunni-

tella lehtitiedottamista ja koota, mitä tapahtumia alueella on. Esiin nousi mm. Haukivuoren päi-

vä, sataman tapahtuma, Luusniemen kylätapahtuma, Ihastjärven kylätapahtuma. Haukivuoren 

osalta aluejohtokunta tietää, mitä siellä tapahtuu. Myös Rauhajärven alue täytyy pitää mukana.  
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ELY selvittelee tapahtumia ja valmistelee tiedotussuunnitelman rungon seuraavaan kokouk-

seen. 

7. Jatkotoimenpiteet 

Keskusteltiin alimpien rakennusten kartoittamisesta. Tanskanen ehdotti, että virkamiestasolla 

kuntien ja ELY-keskuksen kanssa selvitetään asiaa omana projektina. Mukana olisi kuntien tek-

ninen- ja ympäristöpuoli. Ensi kevät olisi selvitystyölle aikaisin mahdollinen ajankohta.  

Keskusteltiin vesilain mukaisen yhteisön muodostamisesta. Häkkinen voisi tiedustella asiaa etu-

käteen aluehallintovirastosta. Toivottiin valtion ja Vapon osallistumista kustannuksiin.  

Todettiin, että kyselyä on syytä alkaa valmistella (sisältö ja muoto). Kyselyssä voisi tiedustella, 

mitä on valmis panostamaan itse/miten on valmis suhtautumaan siihen, että osakaskuntien ra-

hoitusta käytetään. 

8. Muut asiat 

Todettiin, että ministeriö ei ole vielä ottanut lopullista kantaa YVA-asetuksessa mainitun padote-

tun vesimäärän laskentatapaan. Pohdittiin, että YVA-menettely voisi olla hankkeessa tarpeelli-

nen osallistumisen ja vaikuttamisen kanava. 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 22.11.2011 klo 9.00.  

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 10.15.  

 

 

 

 

Muistion laati Varpu Rajala 


