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Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä 

 
Yhteistyöryhmän kokous nro 4 

Kokousajankohta ja -paikka 

24. toukokuuta 2022 klo 10:00, vapaudenkatu 8B 3. kerros 98100 Kemijärvi 
 

Paikalla 

Aulikki Imporanta,  Kemijärven kaupunki, puheenjohtaja 

Eero Saarijärvi Kemijärven kaupunki, esittelijä 

Juha Kämäräinen Lapin ELY keskus, varsinainen edustaja 

Jyrki Autti Kemijoki Oy, varaedustaja 

 

Poissa 

Jari Leskinen Lapin ELY-keskus / poissa 

Anna-Leena Inkerö Lapin kalatalouskeskus, Yli-Kemin kalatalousalue 

/ poissa 

Antti Sirviö Kemijärven osakaskunta / poissa 

Marja Pikkupirtti  Kemijoki Oy, varsinainen edustaja / poissa 

Martti Valkola Kemijärven kaupunki, sihteeri / poissa 

Reijo Kallioniemi Lapin ELY keskus, asiantuntija / poissa 

1. Kokouksen avaus 

Aulikki Imporanta avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Kokouksen puheen-

johtajaksi valittiin Aulikki Imporanta ja sihteeriksi Eero Saarijärvi. 

 

Todettiin kokouksen läsnäolijat.  

 

Kokouksen ajankohta oli sovittu edellisessä kokouksessa. 

 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3. Veden korkeustilat 

Liitteenä Jyrki Autin / Kemijoki Oy:n kokouksessa esittämä yhteenveto vedenkorkeuksista 

24.5.2022 
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eri havaintopaikoilla aikavälillä 1.1 - 31.12.2022 (liite nro 1). Yhteenvedon mukaisesti sään-

nöstelyn ylätaso on savutettu 20.5.2022. 

 

Lisäksi todettiin, että vedenkorkeusasema on ollut koko tarkastelujakson luvan mukainen ja 

sallittu.  

 

Päätettiin jatkaa käytäntöä, että jatkossakin käydään läpi veden korkeusasema kahdesti 

vuodessa, keväällä ja syksyllä. 

4. Kalkonniemi 

Eero Saarijärvi kertoi Kalkonniemen kehittämis- / rakennushankkeen tilanteen. Vesitalous-

lupa laiturien rakentamisedelle on jätetty ja ehdollinen rakennuslupa myönnetty. 

5. Saapuneet aloitteet 

Kokoukselle ei ole jätetty käsiteltäviä aloitteita. 

6. Muut asiat 

Päätettiin rakentaa Tuulaniemeen uusi laavu tulipalossa tuhoutuneen tilalle. Laavun raken-

nuttamisen hoitaa Kemijärven kaupunki ja rakentamisesta aiheutuneet kustannukset jae-

taan Kemijoki Oy:n ja Kemijärven kaupungin välillä suhteessa 50/50. Ennen rakennustyön 

tilaamista laavun rakennustyöstä aiheutuneet kustannukset hyväksytään Autti / Saarijärvi 

välillä. 

 

Juha Kämäräinen esitteli hankeavustus kanavan https://rahatpintaa.fi 

 

”Kun sinulla on ajatus, tarve tai suunnitelma vesistöjen kunnostamiseen ja ylläpitoon, 

toimi nyt! Hae rahoitusta ja asiantuntija-apua jo suunnittelun alkuvaiheessa. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihin 

 

Rahoitusta voi saada lukuisiin erityyppisiin hankkeisiin – tutustu tästä mitä 

kaikkea avustuksilla on mahdollista rahoittaa!” 

 

7. Seuraava kokous 

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 29.9.2022 alkaen klo 10:00.  

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11:00 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Kemijärvellä 24.5.2022 Eero Saarijärvi 

https://rahatpintaa.fi/

