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Tilaaja 

Kemijärven kaupunki / Tekniset palvelut 

Vapaudenkatu 8 B 

98100 Kemijärvi 

 
Hanke 

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 

 
Kokousajankohta ja -paikka 

15. kesäkuuta 2018 klo 9:30-13:00, Tuulaniemi, Luusua 
 

Läsnä 

Jari Leskinen, Lapin Ely-keskus 

Raimo Kaikkonen, Kemijoki Oy 

Eero Liekonen, Kemijärven kalastusalue 

Teemu Kostamovaara, Kemijärven kaupunki 

Jesse Kananen, Kemijärven kaupunki 

 

Ohjausryhmän kokous nro 9 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Puheenjohtajana toimi 

Teemu Kostamovaara ja sihteerinä Jesse Kananen. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja avoimet asiat 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Avoimia asioita ei ollut. 

3. Kemijärven säännöstelyn nettisivut 

Kemijärven säännöstelyn nettisivut tarkastetaan seuraavaan kokoukseen. Leskinen ja Lie-

konen valmistavat kalastusosiota, sekä osioon laitetaan uusia kuvia. Kaupungin päivitetyt 

internet-sivut ovat saaneet palautetta luettavuuden puolesta. Mobiililla luettavuudessa on 

kehitettävää, koska mm. on havaittu että valikko-palkki on hankala löytää. Sivuston tekijöil-

le lähetään palautetta asiasta. 

4. Riekkoniemen kalahalli - avustushakemus 

Edelliseen ohjausryhmän kokoukseen tuli aloite, jossa toivottiin avustusta Riekkoniemen 

kalahallin väline- ja laitehankintoihin. Ohjausryhmä on saanut välineistä tarkat tiedot kus-

tannusarvioineen. Ohjausryhmän päätöksellä laitehankinnat maksetaan Kemijärven kau-

pungin osuudesta. Avustussumma hankintoihin on 24.563,00 € alv. 0 %. 
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5. Kalkonniemen uimarannan kehittäminen – 

suunnittelun aloittaminen 

Kalkonniemen uimarannalla pidettiin katselmus 30. toukokuuta. Katselmuksessa selvitettiin 

uimarannan nykytilaa ja rannan eroosiota. Katsottiin, että uimarannan kehittämiseen on 

syytä käynnistää suunnittelu. Suunnittelussa selvitetään, miten suojaudutaan eroosiota 

vastaan, ja millä toimenpiteillä alueesta tehdään turvallinen sekä viihtyisä käyttäjille. Uima-

rannalla pidetään suunnittelun aloituskatselmus syksyllä 2018. Katselmukseen pyydetään 

edustujat Kemijärven kaupungilta, Kemijoki Oy:ltä, Kemijärven yhdistetyltä jakokunnalta 

sekä suunnittelija. Suunnittelun kustannukset maksetaan kaupungin rahoitusosuudesta.  

6. Hulevesien vaikutus vesistöjen ravinnekuormitukseen 

/ Pöyliöjärvi, Kuumalampi 

Keskusteltiin hulevesien vaikutuksesta Pöyliöjärven ja Kuumalammen osalta vesistöjen 

ulkoiseen ravinnekuormitukseen. Hulevesien vaikutuksia ja niiden puhdistusmahdolli-

suuksia tulisi selvittää tarkemmin, jotta niiden vaikutus tiedettäisiin ja kuormitusta voitai-

siin vähentää. Pöyliöjärven osalta hulevesien osuutta on selvitetty Lapin-, ja Suomen ympä-

ristökeskuksen julkaisussa 58 / 2006 Kemijärvestä padoilla eristettyjen järvien nykytila ja 

kunnostusvaihtoehdot. Ohjausryhmän päätöksellä päädyttiin pyytämään Ahma-

insinööreiltä lisäselvitystä asiaan. 

7. Luusuanjärven aloitteet 

Luusuanjärveltä on tullut kaksi aloitetta edellisen Kemijärven säännöstelyn ohjausryhmän 

kokoukseen. Ensimmäisessä aloitteessa Kemijärven Luusuanjärvestä pyydetään poistatta-

maan alueelle jääneitä uppotukkeja. Ohjausryhmän päätöksen ja Lapin Ely-keskuksen lau-

sunnon 29.5.2018 mukaan asian käsittely kuuluu Pohjois-Suomen aluehallintavirastolle. 

 

Toinen ohjausryhmälle saapunut aloite koski Luusuanjärven ruoppausta. Aloitteen tekijän 

mukaan Luusuanjärvellä veneellä liikkuminen on hankalaa järven mataluuden vuoksi. 

Järvellä järjestettiin katselmus 15.6.2018, jossa oli paikalla ohjausryhmän jäsenet, suunnitteli-

ja Jouni Taipale sekä Luusuanjärven alueen kehittämisyhdistykseltä Seppo Sipola. Katsel-

muksen jälkeen ohjausryhmä päätti aloittaa suunnittelun, jossa selvitetään kustannusarviot 

ja toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. Päätökset toteutuksen osalta tehdään suunnittelun 

valmistuttua. 

8. Severinjärven ilmastin 

Paikalliset asukkaat ovat toivoneet Severinjärven ilmastimen poisottamista. Severinjärven 

ilmastin on säännöstelyn velvoite, joten sitä ei voida poistaa käytöstä mielipiteiden perus-

teella. Ahma-Insinööreiltä on tilattu vesinäytteitä, näytteet otetaan kesän ja syksyn aikana. 

Asiaan palataan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. 
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9. Muut asiat 

Säännöstelyn ohjausryhmälle on tullut aloite, jossa toivotaan uutta laituria Severinjärven 

pumppuasemalle. Laiturin rakentaminen mahdollistaisi helpomman kulkuyhteyden ranta-

asukkaille Kemijärven puolella oleviin isompiin laitureihin. Lisäksi laituri parantaisi alueen 

vesireittien virkistyskäyttöä. Ohjausryhmä on käsitellyt asian, ja sen päätöksen mukaisesti 

ensisijaisesti kehitetään alueen olemassa olevia laitureita uusien rakentamisen sijaan. Kemi-

joki Oy vastaa aloitteen tekijälle. 

10. Kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous järjestetään 7.9.2018 Kemijärvellä. Kokous päätettiin kello 12.30. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 

Jesse Kananen 


