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Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä 

 
Yhteistyöryhmän kokous nro 6 

Kokousajankohta ja -paikka 

11. tammikuuta 2023 klo 10:00, vapaudenkatu 8B 3. kerros 98100 Kemijärvi 
 

Paikalla 

Aulikki Imporanta,  Kemijärven kaupunki, puheenjohtaja 

Martti Valkola Kemijärven kaupunki, sihteeri  

Eero Saarijärvi Kemijärven kaupunki, esittelijä 

Antti Sirviö Kemijärven osakaskunta  

Reijo Kallioniemi Lapin ELY keskus, asiantuntija, Teams 

Juha-Petri Kämäräinen Lapin ELY keskus, varsinainen edustaja  

Maria Pikkupirtti  Kemijoki Oy, varsinainen edustaja / Teams 

Heikki Poikela Kemijoki Oy, varsinainen edustaja / Teams 

Poissa 

Jyrki Autti Kemijoki Oy, varaedustaja 

Jari Leskinen Lapin ELY-keskus, Teams 

Anna-Leena Inkerö Lapin kalatalouskeskus, Yli-Kemin kalatalousalue  

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

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

johtajaksi valittiin Aulikki Imporanta ja sihteeriksi Martti Valkola, esittelijä 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. 

11.1.2023 
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3. Edellisessä kokouksessa esiin tulleet- ja toimenpiteitä 
vaatineet asiakokonaisuudet 

Severinjärven ja – joen sekä Karjakkaperän lappoputki 

- lupaehdoissa annettu minimi lappoputken toiminta-aika vuosittain 26.6 alkaen 

60vrk 

- veden otto ja palautus tapahtuu voimalaitoksen samalle puolen, jolloin ei tule huk-

kaa pumppauksesta sähköntuotannossa 

Päätettiin jatkavaa vedenpumppaamisjaksoa 90 vuorokauteen, aloitusajan pysyessä sa-

mana. 

Rantavyörymät ja niiden kunnostusvastuu ja käytäntö kunnostuksesta 

- Edellisessä kokouksessa päätettiin, että Jyrki Autti tarkistaa, onko vyörymät nor-

maaleja vai kuuluvatko ne lupaehtojen mukaisiin korjauksiin ja korvauksiin. 

Päätettiin että jatketaan selvittelytyötä lupaehtojen osalta. Pidetään seuraavassa ko-

kouksessa asiasta esitys, koska Jyrki oli estynyt osallistumaan kokoukseen. 

 

4. Veden korkeustilat 

Pitkänsillan vedenkorkeusmittarin korjaustyö vielä kesken. Korjausennusteen mukaan kor-

jaus voisi onnistua lähiviikkoina. Veden korkeustiedot voi käydä tarkistamassa ympäristö-

keskuksen sivuilta vesi.fi. 

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

littu.  

-  vedenkorkeus on jonkin verranalempana normaali tasosta 

-  tuleva talvi on haastava koko valtakunnan alueella 

-  mennään lupaehtojen mukaisesti  

5. Kalkonniemi ja Tuulaanniemen laiturin kunnostus 

 

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

lupa laiturien rakentamisedelle on jätetty. Eero tiedustelee lupaviranomaiselta luvan käsitte-

lyn aikataulua. 

 

Tuulaanniemen sataman laiturin korjaustyöt menossa. Korjaukset saadaan laitureiden osalta 

tehtyä kevääseen mennessä ja laiturin asennus, kun vesi on noussut normaaliin kesäkorkeu-

teen. 

6. Kalkonniemen / Jaakkolan lahden liettymisongelma ja 
kunnostussuunnitelma 

Kalkonniemen / Jaakonlahden vesistön vedenlaadun selvitys. 

Reijo Kallioniemi esitteli aiemmin tehtyä tutkimusta Jaakonlahden liettymisongelmassa. 

Päätettiin tutkia tilannetta ja ratkaisuvaihtoehtoja. 

Suoritetaan veden laadun tarkkailua, tarkastelujakson kesto yksi vuosi. Marja hoitaa 
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näytteiden oton suunnitelman teon. 

Ahma toimii näytteiden ottajana. Reijo tekee ohjeistuksen näytteiden otto paikoista. Kus-

tannukset jaetaan puoliksi Kemijärven kaupunki / Kemijoki Oy. 

 

Reijo Kallioniemi esitteli edellisessä kokouksessa esille tullen FCG Suunnittelu ja Tekniikka 

Oy:n tekemän kunnostussuunnitelman 

7. Muut asiat 

Laavujen ja tulipaikkojen korjaustarpeista tekee kaupunki tulevalle kesälle korjaussuunni-

telman, mitä kohteita korjataan. 

Valittavista kohteista ja kustannuksista sovitaan kaupungin ja Kemijoki yhtiön kesken.  

Jäätilanne vesistöissä normaalia huonompi. Jäillä liikkumiseen kiinnitettävä huomiota. 

Kemijoki yhtiö laittaa omat tiedotuksensa vallitsevasta vesistöjen jää tilanteesta. ELY-keskus 

on tiedottanut myös yleisesti jäätilanteesta sekä varoittanut omissa tiedotteissaan erityi-

sesti säännösteltyjen vesistöjen heikosta jäätilanteesta. 

Kemijärven kaupunki laittaa myöskin omille sivuilleen sekä tiedotuskanaviin tietoa jäiden 

heikosta kunnosta. 

8. Seuraava kokous 

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään tiistai 25.4.2023 alkaen klo 10:00.  

Kokouksen yhteydessä maastokäynti ja tutustuminen Kalkonniemen nykytilaan. 

Martti laittaa kalenterikutsut. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.21 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

Kemijärvellä 27.1.2023 Martti Valkola 

 


