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Hanke 

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 

 
Kokousajankohta ja -paikka 

12. syyskuuta 2017 klo 12:00, (Salorantie 1, Kemijärvi) 
 

Läsnä 

Aapo Honka, Lapin ELY-keskus 

 Jari Leskinen, Lapin ELY-keskus 

Raimo Kaikkonen, Kemijoki Oy 

Eero Liekonen, Kemijärven kalastusalue 

Markku Koivisto, Kemijärven kaupunki 

Jesse Kananen, Kemijärven kaupunki 

 

 

Suunnittelukokous nro 6 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Puheenjohtajana toimii 

Markku Koivisto ja sihteerinä Jesse Kananen. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

3. Edellisen kokouksen avoimet asiat 

Avoimia asioita oli: 

 Koivisto selvittää kulkuoikeudet ilmastimien huoltamiselle. 

 Honka selvittää maanomistajien sopimuksista, mitä on kirjattu kantojen 

hävittämisestä. 

 Kemijärven jakokunta tekee omana työnä eroosiosuojauksia Kalkonniemessä. 

4. Raportti suljettujen järvien veden laadusta 

Ohjausryhmä kävi raportin läpi. Raportista tulee ilmoittaa kommentit (muutokset uuteen 

raporttiin) Erkki Huttulalle ja Raimo Kaikkoselle syyskuun loppuun mennessä. Järvien 

tehotarkkailua aiotaan jatkaa jatkossakin kunnostustoimenpiteiden osalta. 

 

 Päätettiin, että teetetään uusi raportti suljettujen järvien Kostamojärven ja Pöyliöjärven 

osalta. Uudessa raportissa tulee näkyä asiantuntijan arvio siitä, miten tehdyt toimenpiteet 

ovat konkreettisesti vaikuttaneet veden laatuun vuodesta 2013 eteenpäin. Uuteen teetettä-
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vään raporttiin otetaan mukaan myös ensi talven näytteenotot mittauspisteiltä. 

5. Säännöstelyn nettisivut 

Nettisivuille asetettava materiaali on olemassa, Koivisto ja Kananen varmistavat, että mate-

riaali toimitetaan kaupungin nettisivujen valmistajalle. 

 

Materiaalin siirron aikataulu ilmoitetaan Kaikkoselle, hän tarkastaa materiaalin konsultin 

kanssa. 

6. Vuoden 2018 kunnostustoimenpiteitä 

Kaikkonen ilmoitti, että kantosavottaa on jäljellä arviolta 35 t € edestä sekä rantojen kunnos-

tuksia tehdään vuoden 2018 aikana. 

 

Kaikkonen esitti, että vuoden 2018 aikana ilmastimet uusitaan. Ohjausryhmä hyväksyi työn 

kehittämishankkeeseen. 

 

Ohjausryhmässä esitettiin, että teetetään kysely kalastajille, mitä toiveita heillä on Pöyliöjär-

ven osalta. Liekonen ja Leskinen teettävät kyselyn. 

 

Kaupunki ei esittänyt vuodelle 2018 hankkeita. 

7. Muut asiat 

Honka pyytää Severijärven ilmastimista lisäselvitystä, onko käytössä olevat ilmastimet 

oikeanlaisia toiminnaltaan. Ohjausryhmä päätti, että asian käsittely ei kuulu kehittämis-

hankkeeseen. 

 

Koivisto pyytää tarjoukset Jaakkolanlahden veden vaihtuvuuden lisäämisen suunnittelusta 

yhteistyössä ELY-keskusen kanssa. 

 

Kemijärven Rytilahdesta on tullut aloite Hirvasojan sillan uusimisesta. Honka vastaa aloit-

teeseen.  

8. Seuraava kokous 

Seuraava suunnittelukokous pidetään 25.päivä tammikuuta 2018 kello 12.00 alkaen. 


