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Kemijärven säännöstelyn kehittäminen 
 

 

Kokousajankohta ja – paikka 

28. tammikuuta 2021 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 

Jari Leskinen Lapin ELY-keskus 

 

Ohjausryhmän kokous nro 16 

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. Tiedottaminen 

 

Raimo Kaikkonen esitteli Kemijärven säännöstelyn verkkosivuihin päivitettäviä asioita: Ke-

mijärven lupaehdot, vedenlaatu, säännöstelyn historia, ehdotus verkkosivuiksi. Ko. tiedot lä-

hetetään kokoukseen osallistujille kommentoitavaksi. Kommentit oltava Raimolla tällä vii-

kolla. 
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5. Kemijärven säännöstelyn kehittämishankkeen raportti 

 

Päätettiin hyväksyä ko. raportti edellisen kokouksen mukaisella tarkennuksella täydennyt-

tynä. 

 

6. Kemijärven säännöstelyn kehittämisen ohjausryhmän 

toiminnan lopettaminen 

 

Päätettiin lopettaa Kemijärven säännöstelyn kehittämisen ohjausryhmän toiminta.  

Lisäksi päätettiin, että Kemijärven säännöstelyyn liittyviin asioiden käsittelyä ja kehittämistä 

jatketaan nykyisten osapuolien välillä yhteisen toimintaryhmän kautta. Kemijoki Oy ja Kemi-

järven kaupunki ovat varanneet tälle vuodelle aikaisempien vuosien suuruisen rahasumman 

Kemijärven säännöstelyn kehittämiseen. 

 

Raimo Kaikkonen kertoi, että Kemijoki Oy laatii uutistiedotteen ohjausryhmän toiminnan lo-

pettamisesta ja jatkotyöskentelystä sekä loppuraportista. Tiedote lähetetään osapuolille kom-

mentoitavaksi. 

 

7. Saapuneet aloitteet 

 

Kemijärven kaupungille on tullut valtuustoaloite venesatamien aallonmurtajien rakentami-

sista. Päätettiin siirtää ko. asian käsittely tulevalle Kemijärven säännöstelyn toimintaryhmälle 

ja pidetään ensi kesänä paikan päällä tarvittavat katselmukset. 

 

8. Muut asiat 

 

Päätettiin, että Kemijärven kaupunki (Jukka Kuisma) kutsuu koolle Kemijärven säännöstelyn 

jatkotyöskentelyn aloittamispalaveriin vähintään nykyiset osapuolet. 

Raimo Kaikkonen ilmoittaa kenelle ko. kutsu heidän osaltaan lähetetään. Muiden osalta kutsu 

lähetetään tähän kokoukseen osallistujille. Osapuolet ilmoittavat Jukka Kuismalle aloittamis-

palaveriin osallistujat. 

 

9. Seuraava kokous  

 

Ks. edellinen kohta 8. 
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10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia hyvästä yhteistyöstä ja saaduista konkreettisista toimenpi-

teistä Kemijärven säännöstelyn kehittämiseksi.  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.10.20. 

 

 

 

28..1.2021 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Jukka Kuisma 


