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Kemijärven säännöstelyn kehittäminen   Suunnittelukokouksen 5 esityslista 

 

 

Hanke: 

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 

 

 

MUISTIO, OHJAUSRYHMÄN KOKOUS NRO 5 

 

 Kokousajankohta: 10. toukokuuta 2017 klo 10:00–14:30 

 

  Paikka:  Mestarin Kievari, Kemijärvi sekä maastokäynti 

  Osallistujat:  Aapo Honka (Ely-keskus), Jari Leskinen (Ely-keskus), Eero Liekonen (Kemijär-

ven kalastusalue), Raimo Kaikkonen (Kemijoki Oy), Markku Koivisto (Kemijär-

ven kaupunki), Jesse Kananen (Kemijärven kaupunki). 

 

 

 ASIAT: 

1. Kokouksen avaus 

Markku Koivisto avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Koivis-

to toimi kokouksen puheenjohtajana ja Kananen sihteerinä. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

3. Edellisen kokouksen avoimet asiat 

Edellisen kokouksen avoimeksi jääneitä asioita käsiteltiin kohdan 4. alla. 

 

4. Vuonna 2017 suoritettavat työt sekä muut esille nousseet asiat 

 

Kemijärven kaupunki on tehnyt pääosin vuoden 2017 työt Koirapelastus-

rannan sekä Alakallaanvaaran ”nolla-alueen” ruoppaustyöt.  

 

Kemijoki Oy:llä on parhaillaan rantojen kunnostukset käynnissä. 

 

Pöyliöjärven ilmastimiin on tehty kunnostukset, jatkossa ilmastimet ovat 

toiminnassa ympärivuoden. Koivisto selvittää sähköyhtiöltä, minkälaiset kul-

kuoikeudet maanomistajien ja sähköyhtiön välisessä sopimuksessa on, sillä 

ilmastimien huoltojen yhteydessä on ollut kulkuvaikeuksia. 

 

Toinen Pöyliöjärven ilmastimista (Pohjoinen) ei ole ollut käytössä 2016-

2017. 
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Suljettujen järvien vedenlaatu vuosina 1990-2016 -raportti päivitetään Maria 

Pikkupirtin (Ely-keskus) kommenttien mukaiseksi. 

 

Koivisto selvittää Pääskysen lumenkaatopaikan siirron ajankohdan edelli-

sen ohjausryhmän nro 4 pöytäkirjan mukaan. 

 

Pöyliöjärvestä on tullut havainto, että kalatalouden tilanne on hyvä. Veden 

väri on kirkas ja siikaa on tullut runsaasti. 

 

Honka selvittää maanomistajien sopimuksista, mitä on kirjattu kantojen hä-

vittämisestä. 

 

Kemijärven kaupunki hakee lisärahoitusta kalajalostamon varustamiseen 

Ely-keskukselta. Kemijärven kaupunki yhdessä Kemijoki Oy:n kanssa sitou-

tuu rahoittamaan 50/50 -osuudella kalajalostamon varustelua säännöstelyn 

kehittämiseen varatuista rahoista, mikäli rahoitusta Ely-keskukselta saa-

daan. 

 

Kemijärven kaupunki kunnostaa säännöstelyn kehittämisen hankkeen ni-

missä tulenteko-, vene- ja rantautumispaikkoja. Kananen lähettää listan 

töistä Koivistolle sekä Kaikkoselle, jotka päättävät kohteen hyväksynnästä. 

Kohteista eritellään Kemijärven rannalla sijaitsevat työkohteet, sekä erik-

seen Pöyliöjärven kohteet. Kustannukset jakautuisivat kaupungin ja Kemijo-

ki Oy:n kesken. 

 

Kemijärven jakokunnalta on tullut aloite Kalkonniemen rantatörmän eroosi-

osta Kemijoen säännöstelyn kehittämisen ohjausryhmälle. Kaikkonen antaa 

Kemijoki Oy:n kannan Liekoselle, joka välittää tiedon jakokunnalle. 

 

Honka toimittaa Severinjärven ilmastimen toiminnasta raportin syksyllä 

2017. 

 

Kemijoki Oy tilaa kartoituksen Luusuajärven uppotukeista. Lisäksi Kemijoki 

Oy:n toimesta selvitetään kesäkuussa Luusuajärven veneväylän ruoppauk-

sen tarpeellisuus. 

 

5. Kemijoen säännöstelyn kehittämishankkeen internet-sivut uusitaan syksyllä 

Kemijärven kaupungin internet-sivujen päivittämisen yhteydessä. 

 

6. Internet-sivuille laitettavat asiatekstit tarkastetaan 9.6.2017 mennessä 

(Kaikkonen ja Liekonen). Tämän jälkeen asiateksti lähetetään kommentoi-

tavaksi konsultille. Konsultit toimittaa viimeisimmän version ohjausryhmän 
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kommentoitavaksi elokuun alkuun mennessä, jonka jälkeen teksti lähete-

tään uusituille internet-sivuille. 
 

7. Seuraava kokous pidetään Kemijärvellä 5.9.2017. 

 

 

Puheenjohtaja Markku Koivisto 

 

Sihteeri   Jesse Kananen 

 

 

LIITTEET 

 

JAKELU        Läsnäolijat 

 

TIEDOKSI  


