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Työryhmän kokouksen pöytäkirja  
 
Hanke: Kyyveden pohjapato 

Aika: 12.4.2012 klo 9.00 – 11.00 

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

Läsnä: Nyyrö Koskela (pj.) 

 Varpu Rajala (siht.)  

 Leo Laukkanen 

 Heikki Tanskanen  

 Mikko Korhonen   

 Matti Salonen 

 Yrjö Takkinen  

Seppo Kuitunen 

Sami Liikanen 

1.  Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Koskela avasi kokouksen klo 9.00. 

2. Työjärjestys ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Työjärjestykseen ei ollut huomauttamista. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

3. Länsmanin pyynnön käsittely 

Keskusteltiin Pekka Länsmanin pyynnöstä päästä työryhmän jäseneksi. Todettiin, että työryh-

män työskentelyn ollessa lähellä loppuvaihettaan ei ole tarve laajentaa jo ennestään melko 

suurta ryhmää. Lisäksi todettiin, että yksityisille asianosaisille annetaan mahdollisuus kriittisiin 

kannanottoihin mielipidekyselyssä ja mikäli hanke etenee, myös hankkeen myöhemmissä vai-

heissa suunnitteluprosessin ja lupakäsittelyn yhteydessä.  

4. Kyselykaavakkeiden hyväksyminen 

Käsiteltiin kyselylomakkeesta tulleet seuraavat muutosehdotukset: 

Muutosehdotus 1: "Johdantotekstin ensimmäisessä ja kolmannessa kappaleessa puhutaan 

alivedenkorkeuden nostohankkeesta. Termi on johdatteleva ja ilmeisen tarkoitushakuinen. 

Se antaa mielikuvan, että hankkeen seurauksena vain alivedenkorkeus nousee. Teksti on 

muutettava neutraaliksi, esimerkiksi puhumalla pelkästään vedenkorkeuden nostohankkees-

ta." 

Todettiin, että hankkeen nimi kuvaa hankkeen tarkoitusta eikä sitä ole tarpeen muuttaa. Pa-

don erilaiset vaikutukset vedenkorkeuksiin tuodaan esiin muualla kyselyssä. Muutosehdotus 

hylättiin.   
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Muutosehdotus 2: "Lisätietojen antajana on mainittu sekä vedenpinnan nostohanketta edis-

tävän työryhmän puheenjohtaja, joka on siis yksityinen hankkeesta hyötyvä taho, että viran-

omaisen edustaja Varpu Rajala. Toinen näistä on jätettävä pois ja kyselyä on käsiteltävä jo-

ko yksityisen tahon hankkeena tai viranomaistoimintana. Se ei voi eikä saa olla molempia 

yhtä aikaa, koska muuten viranomaisen (ELY-keskuksen) rooli hämärtyy." 

Todettiin, että kyseessä on mielipidetiedustelu eikä virallinen kuuleminen. Työryhmä ei näh-

nyt estettä sille, että lisätietoja hankkeesta antavat sekä puheenjohtaja Koskela että sihteeri 

Rajala. Muutosehdotus hylättiin.  

Muutosehdotus 3: "Kysymys 4:n osalta ehdotan, että kesäaika jaetaan kahteen osaan (al-

kukesä 1-30.6 ja keski- ja loppukesä 1.7-31.8) tai kolmeen osaan (kesäkuu, heinäkuu ja elo-

kuu). Vesi on usein korkealla vielä juhannukseen saakka, kun taas elokuussa se voi olla ma-

talalla. Kesää ei voi käsitellä yhtenä kokonaisuutena, koska kesällä usein on sekä korkeaa 

että matalaa vetää." 

Työryhmä piti ehdotusta hyvänä ja päätettiin toteuttaa muutosehdotus kyselylomakkeeseen. 

Muutosehdotus hyväksyttiin. 

Muutosehdotus 4: "Kysymykseen 6 voisi lisätä rivin 'Nurmikoille ja pihakasveille', mikä on 

eri asia kuin tonttimaata koskeva kysymys." 

Todettiin, että ei ole tarvetta tehdä määrämittaista luokkakyselyä ja, että kyselyssä on vasta-

usvaihtoehtona myös "jokin muu, mikä" + lisätietokenttä. Muutosehdotus hylättiin. 

Muutosehdotus 5: "Pohjapatosuunnitelmaa koskevassa johdannossa (laatikossa teksti) 

käytettyä vedenkorkeusmerkintää (N60 + ... m) voisi avata, koska  merkintä N60 on luulta-

vasti useimmille tuntematon." 

Päätettiin avata vedenkorkeusmerkintää. Muutosehdotus hyväksyttiin.  

Muutosehdotus 6: "Kysymykseen 7 voisi lisätä rivin "Alivedenkorkeuden nosto voisi olla 

pienempikin". Tällöin kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia." 

Työryhmä totesi, että pienemmälle nostolle ei kannata investoida, joten tämä vastausvaihto-

ehto ei ole tarpeellinen. Muutosehdotus hylättiin. 

Muutosehdotus 7: "Kysymyksen 8 toiseen osaan tulisi lisätä rivi "Nurmikolle ja pihakasveil-

le aiheutuu haittaa". 

Kysymyksessä on jo vastausvaihtoehtona "vesi nousee pihamaalle" sekä mahdollisuus hai-

tan tarkempaan kuvaukseen. Ei nähty tarpeelliseksi lisätä tätä vastausvaihtoehtoa. Muutos-

ehdotus hylättiin. 

Muutosehdotus 8: "Kysymyksessä 10 on teksti "Suostumus pyydetään niiltä, joiden maa-

aluetta jäisi keskivedenkorkeuden nousun seurauksena veden alle." Mihin tämä perustuu?" 

Todettiin, että kysymys perustuu vesilakiin (587/2011, 6 luku).  

Hyväksyttiin kyselylomake pienin muutoksin.  
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5. Kyselykaavakkeen paperiversion jakelu- ja kokoamispaikat 

a. paikkojen lopullinen hyväksyminen 

Kyselyn jakelupaikoiksi sovittiin seuraavat paikat: Elon talo/Luusniemi, Ihastjärven koulu, 

Harjumaan kauppa, Wanha Osula/Haukivuori, S-Market/Haukivuori, kunnanta-

lo/Kangasniemi ja kirjasto/Kangasniemi 

b. vastuuhenkilöistä sopiminen 

Sovittiin vastuuhenkilöiksi Matti Salonen (Elon talo/Luusniemi), Seppo Kuitunen (Ihast-

järven koulu), Markku Pajunen (Harjumaan kauppa), Yrjö Takkinen (Wanha Osu-

la/Haukivuori ja S-Market/Haukivuori) sekä Mikko Korhonen (kunnantalo/Kangasniemi ja 

kirjasto/Kangasniemi).  

c. suostumusten kysyminen mainosten, kaavakkeiden ja palautuslaatikoiden sijoit-

tamiseksi 

Vastuuhenkilöt ovat huolehtineet suostumusten kysymisen.  

d. tyhjennysvälistä sopiminen 

Sovittiin tyhjennysväliksi 2–3 viikkoa. 

6. Kyselystä tiedottaminen 

ELY-keskus laatii medialle yleistiedotteen kyselyn avautumisesta. Kyyveden blogiin on lisätty 

tieto kyselystä. Tiedote Kyyveden kalastusalueelle. Muita tiedotustapoja mietitään vastausmää-

rien mukaan.  

7. Kesätapahtumat 

Luusniemellä on kesätapahtuma 9.6., jonne ovat menossa Reijo Lähteenmäki ELY-keskuksesta 

sekä Koskela. Haukivuorella on kesätapahtuma ilmeisesti 7.7. ja Mikkelin kesätapahtuman 

ajankohta ei ole vielä tiedossa.  

8. Kyselyn tulosten käsittely 

Kyselyn tulosten valmistuttua ELY-keskus kokoaa raportin ja työryhmä kokoontuu käsittelemään 

tuloksia.  

9. Muut asiat 

Seuraava kokous pidetään 9.10.2012 klo 9.00 alkaen. 

Tanskanen kertoi käyneensä keskusteluja kaupungin teknisen toimen kanssa siitä, voisiko kau-

pungin mittaryhmä kartoittaa Kyyveden alimpia rantarakenteita. Tekninen toimi on todennut, ett-

ei heillä ole tänä kesänä mahdollista osallistua projektiin.   

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi kello 11.00.  

 

 työryhmän sihteeri, vesistöinsinööri  Varpu Rajala 

JAKELU työryhmän jäsenet (sähköpostilla) 

 Seppo Kuitunen  

 Pekka Länsman (sähköpostilla) 


