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Työryhmän kokouksen pöytäkirja 
 
Hanke: Kyyveden pohjapato 

Aika: 9.10.2012 klo 9.00 – 11.00 

Paikka: Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, neuvotteluhuone Ruuma (1. kerros) 

Läsnä: Nyyrö Koskela 

 Leo Laukkanen 

 Heikki Tanskanen  

 Matti Salonen 

 Yrjö Takkinen  

 Varpu Rajala  

Risto Mäkeläinen 

Marjukka Kilpeläinen 

 

1.  Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Nyyrö Koskela avasi kokouksen klo 9.00. 

2. Työjärjestys ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Työjärjestykseen ei ollut huomauttamista. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3. Kyselyn tulosten esittely ja käsittely 

Varpu Rajala esitteli Kyyveden ja Rauhajärven kyselyiden tuloksia. Todettiin, että vastaus-

määrä oli melko hyvä etenkin Rauhajärvellä. Kyselyn perusteella näyttäisi, että Kyyveden 

käyttäjistä moni toivoo Kyyveden alivedenkorkeuden nostamista. Osa Kyyveden kyselyyn 

vastanneista kuitenkin kokee padon rakentamisen haitalliseksi ja lisäksi Rauhajärven kyse-

lyyn vastanneet ovat huolissaan padon vaikutuksista etenkin Rauhajärven vedenkorkeu-

teen. Rajala muistutti, että mikäli hanketta jatketaan, tulee Rauhajärvi ja Läsäkoski huomi-

oida ja vesistöjä käsitellä kokonaisuutena.  

4. Jatkotoimenpiteet  

Työryhmä esitti, että projektia jatketaan tavoitteena Kyyveden alivedenkorkeuden nostami-

nen. Heikki Tanskanen ehdotti, että kootaan epävirallinen neuvottelukunta, joka selvittää 

vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen liittyviä seikkoja, kuten rahoituksen. Neuvottelu-

kunnan jäseniksi ehdotettiin edustajaa Kyyveden kalastusalueelta, Mikkelin kaupungilta, 

Kangasniemen kunnalta, Haukivuoren aluejohtokunnasta ja Rauhajärven osakaskunnasta 

sekä alivedenkorkeuden nostotyöryhmästä puheenjohtaja Nyyrö Koskelaa. Marjukka Kilpe-

läinen totesi, että ELY-keskuksen edustaja voi osallistua neuvottelukunnan toimintaan vesi-

lain asiantuntijajäsenenä, mutta ELY-keskus ei osallistu mahdollisesti perustettavan yhtei-



 2/2 

 

sön toimintaan. Sovittiin, että Heikki Tanskanen toimii neuvottelukunnan kokoonkutsujana. 

Yrjö Takkinen tiedustelee aluejohtokunnalta ja Kyyveden kalastusalueelta edustajaa ryh-

mään. Tanskanen toivoi, että hänelle laitetaan yhteisöön perustamista koskevia ideoita ja 

vinkkejä sähköpostilla otsikolla ”vesioikeudellinen yhteisö”. 

Kilpeläinen kertoi, että Pohjois-Karjalassa on ollut vireillä järven vedenkorkeuden nosto-

hanke, jossa on selvitetty vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen liittyviä seikkoja. Niko 

Soininen on laatinut tai laatimassa asiasta tutkimusraporttia. Kilpeläinen ehdotti, että neu-

vottelukunta voisi käydä keskustelemassa ja hankkimassa asiasta tietoa Joensuussa. ELY-

keskus selvittää mahdollisuutta käynnille. Ehdotettiin, että Heikki Tanskanen järjestää jäse-

nille kuljetuksen, jos matkan järjestäminen onnistuu.  

5. Muut asiat 

Työryhmä kokoontuu viimeisen kerran noin tammi-helmikuun vaihteessa, jonka jälkeen 

ryhmän toiminta lakkaa. 

Rajala lisää blogisivuille perustiedot kokouksen johtopäätöksistä parin viikon sisällä.  

6. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 11.00.  

 

 

 

 työryhmän sihteeri,  

 vesistöinsinööri  Varpu Rajala 

 

 

JAKELU työryhmän jäsenet (sähköpostilla) 

 Seppo Kuitunen 

 

 


