
 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1 / 3 

 

Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä 

 
Yhteistyöryhmän kokous nro 3 

Kokousajankohta ja -paikka 

28. helmikuuta 2022 klo 10:00, vapaudenkatu 8B 3. kerros 98100 Kemijärvi 
 

Läsnä: 

Aulikki Imporanta,  Kemijärven kaupunki, puheenjohtaja 

Martti Valkola Kemijärven kaupunki, esittelijä 

Eero Saarijärvi Kemijärven kaupunki, sihteeri  

Reijo Kallioniemi Lapin ELY keskus, asiantuntija 

Juha Kämäräinen Lapin ELY keskus, varsinainen edustaja 

Marja Pikkupirtti  Kemijoki Oy, varsinainen edustaja 

Jyrki Autti Kemijoki Oy, varaedustaja 

Jenni Putaansuu Kemijoki Oy, asiantuntia 

 

Poissa: 

Antti Sirviö Kemijärven osakaskunta 

Anna-Leena Inkerö Lapin kalatalouskeskus, Yli-Kemin kalatalousalue 

Jari Leskinen Lapin ELY-keskus 

1. Kokouksen avaus 

Martti Valkola avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjoh-

tajaksi valittiin Annikki Imporanta ja sihteeriksi Eero Saarijärvi. 

 

Todettiin kokouksen läsnäolijat.  

 

Kokous oli koollekutsuttu sähköpostin välityksellä 9.2.2022. 

 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

3. Veden korkeustilat 

Liitteenä Marja Pikkupirtti / Kemijoki Oy:n kokoukselle lähettämä yhteenveto 

28.2.2022 
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vedenkorkeuksista eri havaintopaikoilla aikavälillä 1.1 - 31.12.2021 (liite nro 1) 

 

Todettiin, että vedenkorkeusasema on ollut koko tarkastelujakson luvan mukainen ja sal-

littu.  

 

Päätettiin, että jatkossa käydään läpi veden korkeusasema kahdesti vuodessa, keväällä ja 

syksyllä. 

4. Kalkonniemi 

Martti Valkola esitteli Kalkonniemen uimarannan tilanteen suunnittelun ja toteutuksen 

osalta sekä tavoitteet keväälle 2022 (liite nro 2). 

 

Käytiin läpi Insinööritoimisto Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy:n laatima toimenpide-

ohjelma keväälle 2022 (liite nro 2).  

 

Toimenpideohjelman mukaan kevään 2022 kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 

130.000,00 euroa / ALV 0 %. 

 

Merkitään, että Kemijärven kaupunki (Jukka Kuisma) ja Kemijoki Oy (Raimo Kaikkonen) ovat 

tehneet kokouksessa nro 1 päätöksen em. kustannusten jakoperusteesta, joka on sovittu 

olevan (50/50). 

 

Päätettiin edetä tehdyn suunnitelman (28.2.2022) mukaisesti, siten että ensimmäiseksi tar-

kastetaan laiturirakenteiden vaatimat luvat lupaviranomaiselta. 

 

Lisäksi päätettiin jatkaa hankkeen yksityiskohtaista RAK-suunnittelua. 

5. Saapuneet aloitteet 

Kokoukselle oli jätetty kaksi aloitetta. 

 

1. Suunnitteluavustus Severijärven ja -joen kunnostamisen suunnitteluun (liite nro 3). 

Avustushakemus päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun. ELY-keskus jatkaa ja 

koordinoi uudelleen valmistelua. 

 

2. Luusuanjärven alueen kehittämisyhdistys ry:n toteutus ja rahoitussuunnittelu /avustus-

hakemus (liite nro 4). Tuulaniemen sataman ja laavualueen kehittäminen sekä Lahtelan 

lampien kunnostaminen. 

 

Kohta 1. Tuulaniemen satama alueen kehittäminen. 

 Hakemuksen kohta 1 päätettiin hylätä. Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä ei ole 

hankkeessa mukana. 

 

 Kohta 2. (a ja b). Uusi rantautumispaikka, pikkulammen kunnostus.  

 Hakemuksen kohta 2 päätettiin hylätä. Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä ei ole 

hankkeessa mukana. 
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 Kohta 3. Kelkkareitti Tuulaniemen laavun tienoille 

 Hakemuksen kohta 3 päätettiin hylätä.  Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä ei ole 

hankkeessa mukana. 

 

 Kohta 4. Lahtelan lampien kunnostus 

 Hakemuksen kohta 4 päätettiin hylätä. Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä ei ole 

hankkeessa mukana. 

 

6. Muut asiat 

Päätettiin tarkentaa kokouskutsua siten, että kokouksesta lähetään erikseen kalenterikutsu.  

7. Seuraava kokous 

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 24.5.2022 alkaen klo 10:00.  

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11:15 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Kemijärvellä 28.2.2022 Eero Saarijärvi 


