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Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 
 

 

Kokousajankohta ja – paikka 

6. helmikuuta 2020 klo 9:30, Kemijärven kaupunki, Teknisten kokoushuone 

 

Läsnä: 

Teemu Kostamovaara,  Kemijärven kaupunki puheenjohtaja 

Martti Valkola  Kemijärven kaupunki sihteeri 

Aapo Honka, Lapin  ELY-keskus 

Maria Pikkupirtti Kemijoki Oy 

Raimo Kaikkonen, Kemijoki Oy 

Eero Liekonen  Yli-Kemin kalatalousalue  

Jouni Taipale, Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu (osaksi kohdan 6 

aikana) 

 

Ohjausryhmän kokous nro 12 

1. Kokouksen avaus 

Teemu Kostamovaara avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Kokouksen pu-

heenjohtajaksi valittiin Teemu Kostamovaara ja sihteerinä Martti Valkola. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3. Pöyliöjärven vedenlaatu ja ilmaisimet 

Raimo Kaikkonen kertoi Pöyliöjärven vedenlaadun ilmaisimien korjaukset on saatu valmiiksi 

vuonna 2019. 

Olisiko kaupungin hulevesien suuntausta pois järvisalueilta mahdollista muuttaa ja minkä-

laisia ratkaisuja olisi mahdollisesti olemassa? 

Maria Pikkupirtti toimittaa viimeisimmän vedenlaaturaportin ohjausryhmälle. Maria tekee 

keväämmällä lehtijutun aiheesta. 

Kuumalammen tilan seuranta, onko hulevesillä vaikutusta. Seurataan näytteiden otolla.  

Pöyliöjärven ja Kuumalammen vesinäytteiden mukaan veden laatu on hyvä. 

4. Veden korkeustilanteet 

Raimo Kaikkonen kertoi veden korkeustietojen seurannan perusteella veden korkeuksien py-

syneen säännöstelysuositusten mukaisina(liite1). 
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Lumen vesiarvo on tänä vuonna korkea, mahdollinen tulvariski olemassa. 

5. Vuoden 2019 toteumat 

Raimo Kaikkonen koneellinen kantosavotta saatu pääosin loppuun suoritettua, jatketaan yh-

dellä yksiköllä vielä ensi kesänä. 

 

Puheenjohtaja esitteli viime vuoden toteumat Kemijärven kaupungin osalta(liite2): 

Tohmon laituri      715 € 

Veneenlasku paikat            1642 € 

Kalkonniemen uimaranta         1888 € 

Kalalaitoksen piha                       6144 € 

Laiturien aisat      325€ 

Veneluiskat      192€ 

Satamien kunnostustyöt                 4800 € 

YHTEENSÄ                                 15 706 € (Alv 0%) 

 

Raimo Kaikkonen toimitti Kemijoki Oy:n vastaavat toteumat (liite3):  

Koneellinen kantosavotta, poltot  14 275 € 

Pöyliöjärven ilmastimien uusinta 45 495 € 

Pöyliöjärven ilmastimet käyttökustannukset    5 374 € 

Vedenlaatututkimukset     6 924 € 

YHTEENSÄ   72 670 € (Alv 0%) 

6. Kalkonniemi 

 

Jouni Taipale esitteli tekemänsä suunnitelmavaihtoehdot sekä alustavat kustannusarviot eri 

vaihtoehdoille Kalkonniemen uimarannan hankkeeseen.  

Vaihtoehdot herättivät keskustelua ja Kaikkonen Raimo esitti, että kaupunki esittää oman 

mielipiteensä annettujen vaihtoehtojen pohjalta hankkeen toteutuksen ratkaisuksi. 

Raimo toi esille oman näkemyksensä sortuma-alueen hiekan siirtymisestä ranta-alueella.  

Maanomistajan lupa-asiat pitää saada kuntoon. Keskusteltiin hankkeeseen tarvittavien lupien 

mahdollisista tarpeista.  

Sopimukset tai suostumukset on oltava maankäytöstä sekä maa- ja vesialueelta. 

ELY:ltä (Aapo Honka Ely) lausunto luvan tarpeellisuudesta. 

Jukka Kuisma tarkastelee ja selvittää lupa-asiat. 

Jouni Taipale toimittaa Martille kokouksen esityksen materiaalin jaettavaksi työryhmälle 

kommentoitavaksi. Kommentoidaan Helmikuun aikana.  

Työryhmän jäsenet toimittavat omat kommenttinsa Martille. 

Puheenjohtaja totesi, että ohjausryhmä suhtautuu myönteisesti Kalkonniemen uimarannan 

rakentamiseen. Päätettiin, että suunnittelutyötä jatketaan.  

Todettiin, että varsinainen rakentaminen on mahdollista osittain vain alaveden aikana. 
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7. Saapuneet aloitteet 

 

Eero Liekonen toi esille Rytilahden silta-aukon korjaustoimenpiteet, soutuveneliikenteen pa-

rantamiseksi sillan alikulussa.  

Todettiin että asia on ollut jo aiemmin esillä kaupungin teknisellä puolella paikallisen kyläyh-

distyksen toimesta. asiasta on sovittu pidettäväksi katselmus keväällä. 

Todetaan että Jukka Kuisma järjestää kevään aikana katselmustilaisuuden, jossa on mukana 

edustajat kaikista asiaan liittyvistä osapuolista. 

Kaupungin nettisivujen päivityksen tarve tuotiin esille monestakin näkökulmasta.  

Päätettiin että Jukka Kuisma selvittää mahdollisuudet sivujen parantamiseen ja vastuuhenki-

lön sivujen hoitoon. 

8. Muut asiat 

Keskusteltiin säännöstelyn kehittämishankkeen jatkosta. Nykyiset suositukset ja 

sitoumukset ovat voimassa 2015–20. Pidettiin tärkeänä, että yhteistyötä jatketaan 

mukana olevien tahojen kesken jossain muodossa. Sovittiin, että Kemijärven kau-

punki (Jukka Kuisma) kutsuu koolle neuvottelun, jossa alkuperäiset aloitteenteki-

jät kaupunki ja kalatalousalue yhdessä Kemijoki Oy:n edustajien kanssa valmistele-

vat ehdotuksen jatkotoimista. 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous 28.4.2020 klo. 9.30   

Paikka: Kemijärven kaupunki Vapaudenkatu 8B 3kerros. Teknisen neuvotteluhuone. 

Jukka Kuisma toimii koollekutsujana 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo.11.40. 

 

15.2.2020 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Martti Valkola 


