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Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 
 

 

Kokousajankohta ja – paikka 

7. joulukuuta 2020 klo 10:30, 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 

Jari Leskinen Lapin ELY-keskus 

 

Ohjausryhmän kokous nro 15 

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. Veden korkeustilanteet 

Raimo Kaikkonen kertoi veden korkeustietojen seurannan perusteella veden korkeuksien py-

syneen säännöstelysuositusten mukaisina(liite1).  

 

4. Vuoden 2020 toteutuneet kustannukset 

 

Jukka Kuisma esitteli Kemijärven kaupungin toteutuneita kustannuksia (liite 2). 

Raimo Kaikkonen esitteli Kemijoki Oy:n vastaavat kustannukset (liite 3). 
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5. Kalkonniemi 

 

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa:  

Rannan maanleikkaus ja tukimuuri (v.2021). 

Laituri-/aallonmurtajarakenteet (v.2022). 

 

Todettiin, että Jouni Taipale Pohjois-Suomen suunnittelupalvelu Oy:stä ei ole päässyt tähän 

kokoukseen.  

 

Päätettiin, että uuden Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmän ensimmäiseen kokoukseen 

ensi keväällä tuodaan suunnittelijan toimesta Kalkonniemen 1.vaiheen tarjouspyyntöasiakir-

jat. 

 

6. Tiedottaminen 

 

Kemijärven kaupungin verkkosivujen osalta pidettiin Teams-kokous Kemijoki Oy:n ja Kemi-

järven kaupungin kanssa. Päätettiin ko.kokouksessa, että ko.verkkosivuja kehitetään Kemi-

järven säännöstelyn osalta vielä toisessa palaverissa, jossa on mukana kaupungin ao.viestin-

tähenkilöt ja Kemijoki Oy:n viestintäokonsultti. Raimo Kaikkonen lähettää laskelman ko.si-

vujen päivittämiseen liittyvistä asioista. 

 

Tiedottamisen kehittämistä jatketaan edelleen uudessa työryhmässä. 

7. Säännöstelyn kehittämishankkeen raportti 

 

Todettiin, että ko.raportti on laadittu ja se on ollut jo alustavasti lausunnoilla. 

Jukka Kuisma esitteli lyhyesti raportissa mainittuja tavoitteita ja niiden toteutumisia. 

Sovittiin, että Aapo Honka muokkaa sivun 6 kohdan 3c tekstin ja lähettää sen Jukka Kuismalle 

tällä viikolla. 

8. 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. Aapo Honka aikoi vielä tiedustella ko.lausunnosta. 

 

Teemu Kostamovaaralta oli tiedusteltu Luusuajärven vesiväylän ruoppaamis- aloitteen käsit-

telystä. Paikan päällä oli pidetty katselmus 15.6.2018. Todettiin selvitysten perusteella, että 

ko. vesiväylän rakentamiskustannukset ovat liian suuret vastaavaan hyötyyn nähden. 
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Ely-keskukselle oli tullut aloite Lehtosalmen veden virtaamismuutoksista johtuvien haittojen 

korjaamisista. Raimo Kaikkonen esitteli kartalla ko. alueen nykyisen vesiväylän. 

Päätettiin, että Ely-keskus järjestää paikan päällä maastokatselmuksen ensi kesänä. Aapo 

Honka ilmoittaa päätöksestä asianomaiselle. Yrjö Koivisto Kemijoki Oy:stä pyydetään myös 

mukaan katselmukseen. 

9. Muut asiat 

 

Päätettiin, että Kemijärven säännöstelyn kehittämisen ohjausryhmän viimeinen kokous pide-

tään ensi tammikuussa. Ko. kokouksessa mm. päätetään lopettaa Kemijärven säännöstelyn 

ohjausryhmän toiminta suosituksineen ja sitoutumisiin.  

Kemijoki Oy laatii ko. kokoukseen uutistiedotteen Kemijärven säännöstelyhankkeen raportin 

pohjalta. Päätettiin, että raportti julkaistaan vasta tammikuun kokouksen jälkeen. 

Yhteistyötä Kemijärven säännöstelyn kehittämisen osalta jatketaan aikaisemmin sovitulla ta-

valla uuden työryhmän ohjauksessa. 

 

10. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään 28.1.2021 klo. 9.30   

 

Jukka Kuisma toimii koollekutsujana 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen. 

 

 

 

8..12.2020 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Jukka Kuisma 


