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Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 
 

 

Kokousajankohta ja – paikka 

19. lokakuuta 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  

Jari Leskinen Lapin ELY-keskus 

 

Ohjausryhmän kokous nro 14 

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 

Raimo Kaikkonen 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(liite1).  

5. Kalkonniemi 

 

Jukka Kuisma on selvittänyt Kalkonniemen hankkeelle avustusmahdollisuuksia eri instans-

seilta mm. ELY-keskukselta. Avustuksia ei ole saatavilla. Joten hankkeen budjettia on pienen-

nettävä tai hanke on ajoitettava kahdelle vuodelle.  
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Päätettiin, että hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa:  

Rannan maanleikkaus ja tukimuuri (v.2021). 

Laituri-/aallonmurtajarakenteet (v.2022). 

 

Tarkennettu hankesuunnitelma laaditaan Jouni Taipaleen toimesta lähiaikoina kaupungin 

kanssa yhteistyössä. 

 

Kaupungin ja Kemijoki Oy:n välillä tehdään kirjallinen sopimus hankkeen toteuttamisesta. 

 

ELY-keskukselta pyydetään lausunto hankesuunnitelmasta. AVIlta tulee saada lupa laituri-

rakentamisesta. 

 

Todettiin, että Kalkonniemen maa-alueen ostaminen kaupungille on tänään kaupunginhalli-

tuksen kokouksen käsittelyssä. 

 

6. Saapuneet aloitteet 

 

Todettiin, että Jukka Kuisma ja Aapo Honka sekä Rytilahden kyläläisten edustajat ovat pitä-

neet maastokatselmuksen Rytilahden siltarumpualoitteen tiimoilta. Aapo Honka kertoi, että 

siltainsinööri Jaakko Myllylä käy vielä siltapaikalla ja antaa kuluvana vuonna ELY-keskuksen 

lausunnon ko.siltarumpuasiasta. 

 

7. Säännöstelyn kehittämishankkeen jatko 

 

Edellisessä kokouksessa todettiin: 

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

työtä jatketaan mukana olevien tahojen kesken jossain muodossa. 

 

Päätettiin, että Jukka Kuisma pyytää FCG:ltä tarjousta Kemijärven säännöstelyn kehittämis-

hankkeen v.2015-v.2020 yhteenvetoraportin laatimisesta. Raportti käsitellään seuraavassa ko-

kouksessa joulukuussa. Kemijoki Oy ja Kemijärven kaupunki maksavat säännöstelyvarois-

taan puoliksi ko. konsulttikulut sen jälkeen, kun tarjous on päätetty hyväksyä. 

 

Todettiin, että Jukka Kuisma selvittää Eero Liekosen jatkajan ohjausryhmään. 

 

Raimo Kaikkonen järjestää lähiaikoina Teams-palaverin viestintäkonsultin, kaupungin ja Ke-

mijoki Oy.n kanssa. Aiheena on Kemijärven verkkosivujen parantaminen säännöstelytoimin-

nan osalta. Jukka Kuisma ilmoittaa Raimo Kaikkoselle kaupungin osallistujat. 
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8. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

9. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään 7.12.2020 klo. 10.30   

 

Jukka Kuisma toimii koollekutsujana 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo.10.30. 

 

 

 

19.10.2020 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Jukka Kuisma 


