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Hanke 

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 

 
Kokousajankohta ja -paikka 

6. helmikuuta 2018 klo 12:00, (Mestarin Kievari, Kemijärvi)  
 

Läsnä 

Aapo Honka, Lapin ELY-keskus 

Jari Leskinen, Lapin ELY-keskus 

Raimo Kaikkonen, Kemijoki Oy 

Eero Liekonen, Kemijärven kalastusalue 

Jesse Kananen, Kemijärven kaupunki 

 

 

Ohjausryhmän kokous nro 7 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Puheenjohtajana ja sih-

teerinä toimi Jesse Kananen. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja avoimet asiat 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja avoimet asiat käsiteltiin; tehtäväksi asiaksi 

jäi vielä kulkuoikeuksien selvittäminen ilmastimien huoltamiselle. 

 

Kemijärven kalastuksesta on tehty kyselyluonnos, joka lähetetään myöhemmin ohjausryh-

män kommentoitavaksi. Kalastajille suunnattu kysely julkaistaan myöhemmin mm. kau-

pungin internet-sivustolla. 

3. Vuonna 2017 suoritetut toimenpiteet yhteenveto 

Kemijärven kaupunki teki vuonna 2017 Alakallaanvaarassa ”nolla-alueen” ruoppaustöitä ja 

rakensi Särkikankaalle Varastotien rantaan koirille pelastusharjoittelu rannan. Kustannuksia 

töistä kertyi yhteensä noin 12.200 € (ALV 0 %). 

 

Kemijoki Oy:n kustannuksin (ALV 0 %) on vuoden 2017 aikana tehty:  

 

Pöyliöjärven ilmastimien korjaukset (3.800) ja käyttökustannukset yht.  5.871,29 € 

Ilmastimien kesä- ja talviaikainen merkintä      868,50 € 

Raportti suljettujen järvien vedenlaadun osalta, nettisivut veden laatuosio  1.300,00 € 

Rantojen koneellista kunnostusta                              16.463,32 € 

Luusuajärven pohjan kuvaus, uppopuiden kartoitus  ja veneväylät  4.819,81 € 

 

Kustannuksia vuonna 2017 kertyi yhteensä 29.322,92 €. 
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4. Kemijärven säännöstelyn nettisivut 

Kemijärven kaupungin internet-sivustolle on tehty säännöstelystä oma osio. Osiota tullaan 

päivittämään jatkossa, ja seuraavassa ohjausryhmässä käsitellään mikä osio kuuluu kenen-

kin vastuulle ja päivitettäväksi. 

 

Nettisivuja täydennetään seuraavan mukaan: Alaotsake Säännöstelyn kohta 2. siirretään 

liitteeksi kohtaan 3 ja siihen lisätään kuvat (Kmj:n kpki). Kalastus-välilehden alle lisätään 

alustusteksti (Jari). Sivuston linkkien toimivuus tarkistetaan (Jesse). 

 

Sovittiin, että ohjausryhmien kokouksissa olisi syytä tarkistaa sivustojen päivityksen tarve 

tietojen ajantasaisuuden ja uuden tiedon osalta.  

5. Selvitys Jaakkolanlahden kunnostuksesta 

Ohjausryhmä on teettänyt selvityksen Jaakkolanlahden veden vaihtuvuuden edistämisestä. 

Teknisen selvityksen toteutti FCG Suunnittelupalvelu, ja suunnitelman kustannukset olivat 

9.200  € ( Lapin ELY-keskus). 

 

Veden vaihtuvuuden parantamiseksi saatiin erilaisia toimenpidevaihtoehtoja. Vaihtoehtoi-

sia ratkaisuja toimenpiteiksi on esitetty virtausputkia tiepenkereeseen, erilaisia siltoja tai 

pumppaamoa. Ratkaisujen arvioidut toteuttamiskustannukset sijoittuvat 240.000–460.000 € 

välille. 

 

Ohjausryhmän yhteisen harkinnan mukaan esitetyillä toimenpiteillä ei nähdä merkittävää 

hyötyä veden laadun parantumiselle, lisäksi ottamalla huomioon korkea investointihinta, 

ohjausryhmä päätti että hankkeeseen ei ryhdytä. 

6. Muut asiat 

Pöyliöjärven ilmastimissa on ollut jatkuvia häiriötilanteita: 

- Ongelmia on ilmentynyt jälleen viime vuoden marraskuusta alkaen 

- ”Väärälahden” ilmastin saatiin toimintaan tammikuussa 2018. 

- ”Kiviniemen” ilmastin tulee kuntoon helmikuussa 2018. 

 

Vuonna 2018 hankitaan kaksi uutta ilmastinta edellisten epävarmasti toimivien tilalle.  

 

Kemijoki Oy tekee vuonna 2018 seuraavat säännöstelyn kehittämiseen liittyvät työt ja han-

kinnat: 

- Poistettujen kantojen polttaminen jatkuu ( Mitta Oy:n tekemänä) 

- Uusien ilmastimien hankinta Pöyliöjärveen 

- padoilla eristettyjen järvien vedenlaatuun liittyen lisänäytteenottoja ja erillinen ra-

portointi (Ahma-Ympäristö) 

- Koneelliset rantojen kunnostukset 

 

Kemijärven kaupunki tekee vuoden 2018 aikana Peltosaaren ja Pöyliöjärven eteläpuolisen 

laavun kunnostustöitä. Kaupunki nimeää myöhemmin loput vuoden 2018 kohteista.  
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Jatkossa Kemijärven vedenkorkeustieto tulee Vapaudenkadulla sijaitsevaan Sortteerin näyt-

töihin ymparisto.fi-palvelusta. 

7. Seuraava kokous 

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään Kemijärvellä 10.päivä huhtikuuta 2018 kello 11.00 

alkaen. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Jesse Kananen 

 


