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Tilaaja 

Kemijärven kaupunki / Tekniset palvelut 

Vapaudenkatu 8 B 

98100 Kemijärvi 

 
Hanke 

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 

 
Kokousajankohta ja -paikka 

13. syyskuuta 2018 klo 9:30–11:15, Teknisen palvelualueen kokoustilat, Vapauden-

katu 8 B, 98100 Kemijärvi. 
 

Läsnä 

Aapo Honka, Lapin Ely-keskus 

Jari Leskinen, Lapin Ely-keskus 

Raimo Kaikkonen, Kemijoki Oy 

Teemu Kostamovaara, Kemijärven kaupunki 

Jesse Kananen, Kemijärven kaupunki 

 

Ohjausryhmän kokous nro 10 

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 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja se hyväksyttiin. Avoimia asioita ei ollut. 

3. Ohjausryhmän kokoonpano 

Kemijärven säännöstelyn ohjausryhmän jäsen ja sihteeri Jesse Kananen vaihtaa työpaikkaa, 

ja näin ollen hän ei toimi jatkossa ohjausryhmän tehtävissä. Kemijärven kaupunki nimeää 

hänen tilalleen henkilön ohjausryhmän jäseneksi. Muutoin nykyinen kokoonpano jatkaa 

entisellään. 

4. Kemijärven säännöstelyn nettisivut 

Kemijärven säännöstelyn nettisivut tarkastettiin. Vesistön käyttö ja säännöstely –otsikon 

tilalle tullaan vaihtamaan Kalastus, veneily ja vesistön säännöstely. Nykyisellään koettiin, että 

nykyisen otsakkeen alta käyttäjät eivät välttämättä osaa etsiä mm. kalastukseen ja veneilyyn 

liittyvää tietoa.  

 

Edelleen koettiin ongelmaksi mobiililla luettavuus Kemijärven kaupungin internet-
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sivustolla. Sovittiin, että mm. Kalastus, veneily ja vesistön säännöstely –sivulle kirjoitetaan 

teksti, jossa linkitetään alaotsaketasolle ja näin varmistetaan, että myös mobiililla luettaessa 

käyttäjä löytää myöskin muutkin kuin pääotsaketason. 

 

Leskinen tarkastaa säännöstelyn nettisivut syksyn aikana ja informoi ohjausryhmää näke-

mistään muutostarpeista. 

5. Kalkonniemen uimarannan kehittäminen 

Kemijärven Kalkonniemen uimaranta on suosittu vapaa-ajan virkistyskohde. Uimaranta on 

laaja hiekkaranta, jonka välittömässä läheisyydessä on grillikatos, pukuhuoneet ja wc. Ui-

marannan eteläpään osalta eroosio on vienyt hiekkatörmän maa-ainesta järvelle, joka on 

aiheuttanut törmän alapuolisen reunan karkaamista järveltä poispäin sekä näin luiskan 

jyrkkenemistä. Nykyisellään alue ei ole viihtyisä käyttäjille ja eroosio-ongelmat jatkuvat ja 

pahenevat ilman erillisiä toimenpiteitä. 

 

Kalkonniemen uimarannalla järjestettiin katselmus 4. syyskuuta, katselmukseen osallistui 

Kemijärven kaupungilta Jesse Kananen, suunnittelija Jouni Taipale, Kemijärven yhdistetyn 

jakokunnan puheenjohtaja Timo Kyyhkynen sekä Kemijoki Oy:ltä Raimo Kaikkonen ja 

Marko Talvensaari. 

 

Katselmuksessa annettiin suunnittelijalle ohjausta rannan peruskorjauksen (eroosion estä-

misestä) ja ympäristötöiden suunnittelemisesta. Yhteisen näkemyksen mukaan nykyistä 

aallonmurtajaa parannetaan sekä rannan keskivaiheille rakennetaan uusi aallonmurtaja. 

Lisäksi rakennetaan kiinteä laituri, jota voivat käyttää alueen veneilijät. Rannan eroosion 

estämiseksi hiekkarantaa luiskataan ja käyttäjien kulkua ohjataan rannalle selkeällä uralla. 

 

Aallonmurtajien rakentamisen osalta kysytään Lapin ELY-keskukselta tieto siitä, tarvitaan-

ko Pohjois-Suomen aluehallintaviraston lupaa aallonmurtajien toteuttamiseen. Asiaan vai-

kuttaa rakenteiden mitoitus. 

 

Suunnitelman yhteydessä lasketaan kustannusarvio, joka tarkastellaan säännöstelyn koko-

uksessa ja tämän jälkeen tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet rakentamisen osalta. Suun-

nittelu toteutetaan Kemijärven kaupungin rahoitusosuudesta. 

6. Pöyliöjärven vedenlaatu ja ilmastimet 

Pöyliöjärven vedenlaadusta on tulossa päivitetty raportti syksyn 2018 aikana. Eurofinns 

Ahman teettämä raportti 29.6.2018 käsittelee Pöyliöjärven ja Kostamojärven vedenlaatua 

vuosina 2010–2017, lisäksi raportissa tarkastellaan järvien tehokalastusta ja raportissa on 

lyhyt yhteenveto molempien järvien osalta. 

 

Ohjausryhmän kommenttien mukaan raporttia tulee tarkentaa, mm. siltä osin onko kunnos-

tustoimenpiteistä ollut konkreettista hyötyä vedenlaadun osalta. 

 

Kemijoki Oy suunnittelee jatkavansa Pöyliöjärven ilmastusta 5-vuoden hoitovelvoitteen 

jälkeen. Tavoitteena on uusia ilmastimet nykyistä toimintavarmemmaksi. Kemijoki Oy:n 
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mukaan tavoitteena on, että samanaikaisesti kalastuskunta jatkaa Pöyliöjärven hoitokalas-

tusta. 

 

Hulevesien osalta tilannetta selvitellään ja näyttönottoa suunnitellaan Pöyliöjärven ja Kuu-

malammen osalta. Ennen tarkempaa suunnittelun käynnistyä halutaan näytteiden avulla 

varmistaa tämänhetkinen tilanne. Pöyliöjärven osalta aiempaa tutkimustietoa on vuoden 

2006 Lapin- ja Suomen ympäristökeskuksen teettämässä julkaisussa.   

7. Saapuneet aloitteet 

Joutsijärven osakaskunnalta on tullut rahoitushakemus Joutsijärven vesistön kunnostukses-

ta Kemijärven säännöstelyn ohjausryhmälle. Ohjausryhmän päätöksellä aloitetta ei oteta 

käsittelyyn, koska se ei koske Kemijärven säännöstelyn kehittämistä. 

 

Rahoitushakemuksen osalta ohjausryhmä neuvoo aloitteen tekijää ottamaan yhteyttä Lapin 

ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen piiriin.  

8. Muut asiat 

Vuoden 2018 aikana järjestetty kalastustiedustelun tulokset uutisoidaan Kemijärven kau-

pungin ja säännöstelyn kehittämisen internet-sivustolla. 

 

Severijärvestä on otettu vesinäytteitä kesän ja syksyn aikana. Näytteiden tulokset eivät ole 

vielä saapuneet, mutta raportti on odotettavissa vielä tämän vuoden puolella. 

9. Seuraava ohjausryhmän kokous 

Seuraava kokous järjestetään marraskuun loppupuolella. Kokouksen aika ja paikka sovitaan 

yhteisesti sähköpostitse. 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin kello 11.15. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Jesse Kananen 


