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Työryhmän kokouksen pöytäkirja 
 
Hanke: Kyyveden pohjapato 

Aika: 25.4.2013 klo 10.00 – 11.30 

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

Läsnä: Nyyrö Koskela  

 Heikki Tanskanen   

 Matti Salonen  

 Varpu Rajala ELY-keskus 

Pekka Partti  

Markku Pajunen  

Marjukka Kilpeläinen ELY-keskus 

 

1.  Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Nyyrö Koskela avasi kokouksen klo 10.00.  

2. Neuvottelukunnan kokousmuistion esittely 

Tanskanen kertoi neuvottelukunnan kokouksen lopputuloksista neuvottelukunnan muistion poh-

jalta. Merkitään neuvottelukunnan muistio tiedoksi.  

3. Kannanotto hankkeen jatkamiseen 

Patotyöryhmä toteaa, että tällä hetkellä ei ole edellytyksiä hankkeen jatkamiselle seuraavien 

syiden nojalla: 

 aloitteen Kyyveden vedenkorkeudesta tehnyt Kyyveden kalastusalue ei katso omaavan-

sa resursseja lähteä aktiivisesti vetämään hanketta ja ottamaan siihen sisältyviä talou-

dellisia riskejä, 

 neuvotteluissa ei ole tullut esiin mitään muutakaan organisaatiota, joka olisi valmis pa-

nostamaan niin taloudellisia kuin muitakaan resursseja hankkeen jatkovalmisteluun. 

 tilusjärjestelyt saattavat aiheuttaa esimerkkihankkeista saadun tiedon mukaan niin huo-

mattavan kustannusten nousun, että hankkeesta saavutettavan hyödyn suhde kustan-

nuksiin tulee suunnitellulla alivedenkorkeuden nousulla (12 cm) epäedulliseksi, 

 on oletettavissa, että koska vesioikeudelliseen yhteisöön liittyminen on vapaaehtoista, 

suuri osa rannanomistajista ja muista hyödynsaajista jäisi yhteisön ulkopuolelle, jolloin 

padon ylläpito- ja hallintokustannukset jakautuisivat epäoikeudenmukaisesti. 
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Lisäksi työryhmä katsoo, että mikäli hanketta vielä jatketaan, olisi jatkossa tarpeellista tehdä 

mm. seuraavia selvityksiä: 

 tarkistaa tilusjärjestelyn kustannukset, 

 selvittää rannanomistajat ja mm. se kuinka suuri osa rantaviivasta on suurten maa-

alueiden omistajille, koska tällä voi olla huomattava merkitys tarvittavan suostumusosuu-

den saamiselle, 

 selvittää rannoilla olevat rakenteet haitta-arviota varten ja laatia tarkistettu kustannusar-

vio, 

 tarkistettujen suunnitelmien jälkeen selvittää vielä vastuuorganisaatio (yhteisö, kunta, jo-

ku muu) 

Työryhmä esittää, että alivedenkorkeuden nostohankkeen tulokset huomioitaisiin Kyyveden 

kunnostamisen yleissuunnittelussa.  

4. Patotyöryhmän toiminnan päättäminen 

Todettiin, että alivedenkorkeuden nostotyöryhmä on suoriutunut sille asetetuista tehtävistä ja 

toiminta tässä muodossa päättyy. Puheenjohtaja Koskela esitti kiitokset ryhmän jäsenille teh-

dystä selvittelytyöstä.  

5. Muut asiat 

Esitettiin, että asiasta voidaan tiedottaa osana Kyyvesi kuntoon –hankkeen muuta tiedotustoi-

mintaa esimerkiksi lehdistötiedotteessa. Lisäksi Rajala päivittää Kyyveden vesienhoidon blo-

gisivuille tiedot työryhmän toiminnan päättymisestä.  

Merkitään Rauhajärven osakaskunnan kannanotto muistion liitteeksi.  

6. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 11.30.  

 

 

työryhmän sihteeri,  

vesistöinsinööri  Varpu Rajala 

 

LIITTEET Neuvottelukunnan muistio  

  Rauhajärven osakaskunnan kannanotto 

 

JAKELU työryhmän jäsenet (sähköpostilla) 

 Kyyveden vesienhoitoryhmä/siht. Reijo Lähteenmäki   


