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Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 
 

 

Kokousajankohta ja – paikka 

5. kesäkuuta 2020 klo 9:30, Teams-kokous 

 

Läsnä: 

Teemu Kostamovaara,  Kemijärven kaupunki puheenjohtaja 

Jukka Kuisma Kemijärven kaupunki sihteeri 

Aapo Honka, Lapin  Lapin ELY-keskus 

Maria Pikkupirtti Kemijoki Oy 

Raimo Kaikkonen, Kemijoki Oy 

Jouni Taipale, Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu (osaksi kohdan 5 

aikana) 

 

Ohjausryhmän kokous nro 13 

1. Kokouksen avaus 

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

heenjohtajaksi valittiin Teemu Kostamovaara ja sihteeriksi Jukka Kuisma. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3. Pöyliöjärven vedenlaatu ja ilmaisimet 

Maria Pikkupirtti kertoi, että edellisen kokouksen jälkeen ei ole tullut muutoksia. 

4. Veden korkeustilanteet 

Raimo Kaikkonen kertoi veden korkeustietojen seurannan perusteella veden korkeuksien py-

syneen säännöstelysuositusten mukaisina. 

5. Kalkonniemi 

 

Jouni Taipale esitteli tekemänsä suunnitelmavaihtoehdot sekä alustavat kustannusarviot eri 

vaihtoehdoille Kalkonniemen uimarannan hankkeeseen.  

Päätettiin, että vaihtoehto 3 ja tyyppipoikkileikkaus 2 valitaan jatkosuunnittelun pohjaksi. 
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Päätettiin hakea Ely-keskukselta ensi syksynä avustusta ja AVIlta haetaan lupa rakentami-

seen. 

Kaupunki on aloittamassa neuvottelut jakokunnan kanssa Kalkonniemen maanomistusasi-

oista. 

Päätettiin, että varsinainen rakentaminen tehdään v.2021. 

6. Saapuneet aloitteet 

 

Jukka Kuisma kertoi, että Rytilahden venesataman ruoppauksen viimeistely rannan osalta on 

tehty ko. aloitteen mukaisesti. 

Sovittiin, että Jukka Kuisma järjestää ensi kesänä Aapo Hongan ja kyläläisten edustajan 

kanssa maastokatselmuksen Rytilahden siltarumpualoitteen tiimoilta. 

7. Muut asiat 

Keskusteltiin Raimo Kaikkosen esittelyn pohjalta säännöstelyn kehittämishankkeen jatkosta. 

Nykyiset suositukset ja sitoumukset ovat voimassa 2015–20. Pidettiin tärkeänä, että yhteis-

työtä jatketaan mukana olevien tahojen kesken jossain muodossa. 

Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa käydään läpi tulevaa toimintamuotoa ja -tapaa tar-

kemmin. Nykyiset toimijat olisivat myös jatkossa mukana työryhmässä. 

Toiminnan yhteenvetoa v.2015-20 aletaan myös työstämään.  

Sovittiin, että Jukka Kuisma ja Raimo Kaikkonen järjestävät erillisen palaverin nettisivujen 

päivityksestä. 

 

Seuraava kokous 30.9.2020 klo. 9.30   
 

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

Jukka Kuisma toimii koollekutsujana 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo.11.20. 

 

 

 

5.6.2020 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Jukka Kuisma 


