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Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 
 

 

Kokousajankohta ja – paikka 

7. toukokuuta 2019 klo 9:30, Kemijärven kaupunki, Teknisten kokoushuone 

 

 

Läsnä: 

Teemu Kostamovaara,  Kemijärven kaupunki puheenjohtaja 

Jukka Kuisma,  Kemijärven kaupunki sihteeri 

Aapo Honka, Lapin  ELY-keskus 

 Jari Leskinen, Lapin  ELY-keskus 

Raimo Kaikkonen, Kemijoki Oy 

Eero Liekonen   Yli-Kemin kalatalousalue  

Jouni Taipale, Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu  (osaksi kohdan 8 

aikana) 

 

 

Ohjausryhmän kokous nro 11 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Puheenjohtajana toimi 

Teemu Kostamovaara ja sihteerinä Jukka Kuisma. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

3. Ohjausryhmän kokoonpano 

Eero Liekonen ilmoitti, että hän edustaa tällä hetkellä Yli-Kemin kalatalousaluetta.  

Todettiin, että Jukka Kuisma on Kemijärven kaupungin toinen edustaja ohjausryhmässä. 

Muilta osin ohjausryhmän kokoonpanoon ei ole tullut muutoksia. 

4. Kemijärven säännöstelyn nettisivut 

 

Jari Leskinen tarkastaa säännöstelyn nettisivut tämän kuukauden aikana. Luettavuutta 

parannetaan mm. kalastus- ja maisemavalokuvia lisäämällä ja mobiilikäyttöä helpotetaan. 

Kalastus, veneily ja vesistön säännöstely-sivuille kirjoitetaan teksti, jossa linkitetään alaotsa-

ketasolle. 

8.5.2019 

 

 

 



 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

2 / 4 

 

 

Jukka Kuisma selvittää mahdollisuuksia nostaa ko.nettisivut paremmin esille Kemijärven 

kaupungin nettisvuilla ja matkailupalvelujen sivujen linkityksen. Maisemakuvia myös lisä-

tään säännöstelyn nettisivuille. Seuraavassa kokouksessa palataan nettisivujen päivitystilan-

teeseen. 

5. Pöyliöjärven vedenlaatu ja ilmastimet 

 

Raimo Kaikkonen kertoi, että Eurofinns Ahma Oy:n laatima raportti Pöyliöjärven tilasta on 

jaettu ohjausryhmän jäsenille. Kemijoki Oy on tehostanut ja korjannut Pöyliöjärven ilmastin-

laitteita.  

 

Kemijoki Oy on tilannut lisänäytteitä vedenlaadusta Pöyliöjärvellä ja Kuumalammella.  

Lisänäytteillä pyritään selvittämään mm. kunnostustoimenpiteiden ja hulevesien vaikutuk-

sia vesistöön. Päätettiin, että Eurofinns Ahmalta pyydetään ensi kesäksi väliraportti kunnos-

tustoimenpiteiden vaikutuksista veden laatuun. 

 

Eero Liekonen kertoi, että Pöyliöjärven kalakanta on hyvällä tasolla eikä sinileväongelmia 

ole ollut. Kalakannoista ja hoitokalastustarpeista saadaan lisätietoa mm. ensi syksynä tapah-

tuvan koenuottauksen avulla. 

6. Veden korkeustilanteet 2018 

 

Raimo Kaikkonen kertoi, että veden korkeustietojen seurannan perusteella veden korkeudet 

ovat pysyneet säännöstelysuositusten mukaisina. 

7. Vuoden 2018 toteumat 

 

Jukka Kuisma esitteli viime vuoden toteumat Kemijärven kaupungin osalta: 

Pöyliönperän tulistelupaikka  :   9651 € 

Peltosaaren             ”                :   7958 € 

Kalkonniemen       ”                 :   5572 € 

Kalahalli(laitteet)                     :   24563 € 

Muut kustannukset                 :   1094 € 

YHTEENSÄ                              :   48838 € (Alv 0%) 

 

Raimo Kaikkonen esitteli Kemijoki Oy:n vastaavat toteumat: 

Vapaaehtoiset rannankunnostukset  20 852 € 

Pöyliöjärven ilmastimien korjaus ja kunnostus 13 986 € 

Pöyliöjärven ilmastimet käyttökustannukset   3 715 € 

Vedenlaatututkimukset Pöyliö- ja Severijärvet   6 924 € 

Koneellinen kantosavotta, poltot  29 692 € 

YHTEENSÄ   75 169 € (Alv 0%) 
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Eero Liekonen kertoi, että Pöyliöjärven kalastajille on tehty kalastustiedustelu, jonka tulok-

set löytyvät nettisivuilta. Kemijärven Jaakkolan lahden veden vaihteluselvitys on tehty ja 

tulosten perusteella ei ole tarvetta käytännön toimenpiteisiin. 

8. Kalkonniemi 

 

Jouni Taipale esitteli tämän hetken Kalkonniemen alustavaa suunnittelutilannetta ja kustan-

nusarviota. Kokonaiskustannusarvio on näillä suunnitelmilla toteutettuna ilman laitureita 

n.70000 €. 

Päätettiin, että suunnitelmaa tarkistetaan ainakin kivikorien korvaamisella vaihtoehtoisilla 

rakenteilla ja piilopadon puoleisen aallonmurtajan osalta. 

Todettiin, että turvallisuuden takia aallonmurtajat tulee merkitä maastoon selvästi.  

Mopoliikenne on ollut ko. alueella hieman ongelmallista, mikä tulee ottaa myös huomioon 

uimarannan suunniteluussa (mm. mahdolliset suoja-aidat). 

Aapo Honka kertoi, että ko. hankkeelle tulee hakea vesilain mukainen lupa Pohjois-Suomen 

aluehallintovirastolta. Lisäksi kaupungilta tulee hakea maisematyölupa ja jakokunnalta 

erikseen lupa. 

Puheenjohtaja totesi, että ohjausryhmä suhtautuu myönteisesti Kalkonniemen uimarannan 

rakentamiseen. Päätettiin, että suunnittelutyötä jatketaan.  

Todettiin, että varsinainen rakentaminen on mahdollista vain alaveden aikana. 

9. Saapuneet aloitteet 

 

Kemijärven ammattikalastajat ry on tehnyt 6.5.2019 esityksen ohjausryhmälle Riekkoniemen 

kalahallin käytöstä: 

”Kemijärven ammattikalastajat ry tiedustelee, olisiko Kemijärven säännöstelyn kehittämistyöryhmäl-

lä mahdollisuutta osoittaa varoja tilojen käyttökustannusten maksuun niin, että se osa kustannuksis-

ta, mitä ei pystytä avainmaksutuloilla maksamaan, maksetaan säännöstelyn kehittämisvaroista? 

Mikäli se on mahdollista, yhdistys esittää em. järjestelyä kokeiltavaksi kuluvan vuoden loppuun.” 

(ote esityksestä) 

 

Päätettiin, että Kemijärven säännöstelyn kokonaisbudjetin Kemijärven kaupungin osuudes-

ta voidaan tukea ko. käyttökustannuksia tämän vuoden loppuun asti. Edellytyksenä on, että 

jokainen kalahallin käyttäjä maksaa Kemijärven Kehitys Oy:n ja Kemijärven ammattikalas-

tajat ry:n keskenään sopiman avainmaksun, jolla katetaan hallin käyttökuluja niin kauan 

kuin varoja riittää. 

10. Muut asiat 

 

Todettiin, että Kemijärven kaupungin asiakaspalvelupiste Sortteerista on poistettu Kemijär-

ven säännöstelyn informaatio- tv-näytöt. Tähän mennessä näyttöjen poistamisesta ei ole 
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tullut palautteita. Päätettiin, että ko. näytöt palautetaan, mikäli jatkossa tulee tarvetta. 

 

Vuoden 2019 töiden osalta todettiin seuraavaa: 

Kemijoki Oy on kevään 2019 aikana jatkanut kantosavotoissa kerättyjen kantokasojen polt-

tamista. Lupaehtojen mukaisesti irtokantojen keräystä jatketaan, mutta koneellista kan-

tosavottaa ei ole tarkoitus enää jatkaa. Yhtiö on lisäksi tehnyt vapaaehtoisia rantojen kone-

kunnostuksia.  

Severijärven vedenlaadun selvittämiseen liittyen on tilattu lisänäytteenotot.  

 

Vuonna .2015 ohjausryhmässä sovittiin, että sidosryhmille järjestetään yleisötilaisuus sään-

nöstelyn kehittämiseen liittyen.  Päätettiin palata ko. asioihin seuraavassa kokouksessa. 

11. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous sovitaan myöhemmin. 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo.12.05. 

 

 

 

 

 

8.5.2019 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Jukka Kuisma 


