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Hanke 

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 
 

Kokousajankohta ja -paikka 

10. huhtikuuta 2018 klo 11:00, Uitonpirtti, Uitonniementie 1, 98100 Kemijärvi 

 
 

Ohjausryhmän kokous nro 8 

Asiat 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Markku Koivisto avasi kokouksen. Ohjausryhmän kokous numero 8 on viimeinen kokous 

Koivistolle, joka on toiminut Kemijärven säännöstelyn kehittämisen ohjausryhmän puheen-

johtajana. Koivisto jää eläkkeellä kevään aikana, ja näin ollen hänen tehtävä puheenjohtaja-

na päättyy. 

 

Kemijärven kaupungin teknisessä lautakunnassa päätettiin 14.3.2018 Kemijärven uusi edus-

tus säännöstelyn ohjausryhmään. Lautakunnan päätöksellä ohjausryhmän valittiin kaksi 

jäsentä Teemu Kostamovaara ja Jesse Kananen. 

 

Ohjausryhmän päätöksellä säännöstelyn ohjausryhmän pysyväksi jäseneksi valittiin pu-

heenjohtajaksi Teemu Kostamovaara, ja jäseneksi Jesse Kananen, joka toimii jatkossa myös 

kokouksien sihteerinä. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja avoimet asiat 

 

Edellisen pöytäkirja hyväksyttiin ja avoimet asiat käsiteltiin. 

 

3. Ohjausryhmän kokoonpano, puheenjohtajan esittäytyminen 

 

Teemu Kostamovaara esittäytyi ohjausryhmälle, ja todettiin ohjausryhmän uusi kokoonpa-

no.  

 

Ohjausryhmän kokoonpano 10.4.2018 alkaen: 

 

Teemu Kostamovaara, puheenjohtaja, Kemijärven kaupunki 

Jesse Kananen, sihteeri, Kemijärven kaupunki 

Raimo Kaikkonen, Kemijoki Oy 

Aapo Honka, Lapin Ely-keskus 

Jari Leskinen, Lapin Ely-keskus 

Eero Liekonen, Kemijärven kalastusalue 
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4. Kemijärven säännöstelyn nettisivut 

 

Sivujen päivittämistarpeissa tiedot välitetään jatkossa Kanaselle, joka ottaa yhteyttä sivusto-

jen päivittäjään. Puuttuvien tekstien osalta säännöstelyn internet-sivustolle päivitetään 

(Leskinen ja Kananen). Todettiin, että säännöstelyiden sivujen ajantasaisuus tarkistetaan 

jokaisessa ohjausryhmän kokouksessa. 

 

5. Muut asiat 

 

Pöyliöjärven ilmastimet ovat saatu toimimaan. Ilmastimien osalta seurataan yksi vuosi lait-

teiden toimintaa, ja tämän ajanjakson aikana tehdään päätös uusien ilmastimien hankkimi-

sen osalta. 

 

Ohjausryhmälle on tullut esitys, jossa toivotaan säännöstelyn hankkeen nimissä rakennetta-

van tulistelupaikkaa Kemijärven rantaan Halosentien ja Aittakadun läheisyyteen. Ohjaus-

ryhmä päätti, että esitys käsitellään Kemijärven kaupungin valmisteilla olevassa puistojen 

hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Nykyisellään uusien puisto- ja liikuntakohteiden rakentami-

seen kaupungissa on suhtauduttu kriittisesti ylläpitoresurssien vähäisen tason vuoksi.  

 

Ohjausryhmälle tuli toinenkin esitys, joka koskee Kemijärven Kalkonniemen uimarantaa. 

Uimarannalla sorkkaeroosio on syönyt alueen hiekkatörmän tasoa kauemmaksi rannasta, ja 

näin ollen alueella on puita vaarassa kaatua. Lisäksi eroosion vaikutukset heikentää suosi-

tun uimarannan alueen viihtyvyyttä. Ohjausryhmän päätöksellä esitys tutkitaan kaupungin 

ja Kemijärven jakokunnan toimesta kevään aikana paikan päällä, ja tehdään tarvittavat 

toimenpiteet rannan hiekkatörmän eroosion estämiseksi. Vaihtoehtoisina toimenpiteinä 

tarkastellaan aidan tai kiviheitokkeen rakentamista.  

 

Edellisten esityksien lisäksi ohjausryhmälle tuli kaksi esitystä Kemijärven Luusuasta (Sipola 

/ Säynäjäkangas). Ensimmäisessä esityksessä pyydetään ohjausryhmää poistattamaan Luu-

suajärveen jääneitä uppotukkeja. Ohjausryhmän päätöksen mukaan asian käsittely kuuluu 

Lapin aluehallintavirastolle. Ohjausryhmä ei ota asiaa käsiteltäväkseen. 

 

Luusuan toinen aloite koskee Luusuajärvessä ”Luusuaniskaa”, johon toivotaan parempia 

kulkumahdollisuuksia veneilyn ja kalastuksen edistämiseksi. Luusuanniskaa tulee ruopata, 

jotta alueella voisi turvallisesti kulkea isommalla veneellä. Ohjausryhmän päätöksellä todet-

tiin, että kaupunki järjestää katselmuksen alueella kevään aikana, katselmukseen pyydet-

tään aloitteen tekijä, kaupungin edustaja sekä suunnittelija. Päätökset Luusuanniskan avar-

tamisesta tehdään pidetyn katselmuksen jälkeen. 

 

Liekonen ja Leskinen ovat tehneet kalastustiedustelun, jonka tulokset käsitellään syksyn 

aikana ohjausryhmän kokouksessa. 

 

Kemijärvellä Riekkoniemessä on vuoden 2018 aikana kunnostettu tilat tukemaan paikallista 

ammattikalastusta sekä kalankäsittelyä. Ohjausryhmään on otettu yhteyttä, ja toivottu tukea 

kalahalliin hankittavien välineiden kustannuksissa. Kemijärven säännöstelyn kehittämisen 

ohjausryhmän tavoitteena on mm. kehittää elinkeinokalastuksen ja vapaa-ajankalastuksen 

toimintaympäristöä. Ohjausryhmän katsoi, että Riekkoniemen kalahalli –hankkeen edistä-
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minen on säännöstelyn ohjausryhmän tavoitteisiin sopiva, joten hanketta voidaan tukea. 

Ohjausryhmälle tulee toimittaa lista hankittavista välineistä kustannusarvioineen. 

 

6. Seuraava ohjausryhmän kokous 

 

Seuraava ohjausryhmän kokous järjestetään 6.6.2018 Kemijärvellä. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin kello 13.45. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

13.4.2018 

Sihteeri  

Jesse Kananen 

 

 


