Muistio

liite 2.

Aihe: Isohaaran kalateiden kehittäminen, kunnostustoimenpiteet ja tutkimukset
Aika: 22.5.2018 klo 13:30-15:30
Paikka: Skype

Paikalla:
Jouni Hiltunen, LAPELY
Pentti Pasanen, LAPELY
Jyrki Salo, PVO-Vesivoima Oy
Panu Orell, Luonnonvarakeskus
Maiju Hyry, Lapin Liitto
Erkki Huttula, Kemijoki Oy
Susanna Sandberg, Keminmaan kunta

Maare Marttila, LAPELY
Jukka Viitala, Lohijokitiimi
Aapo Mäenpää, Merilapin ympäristöpalvelut
Lassi Kontiosalo, Lapin Liitto
Mauri Posio, Keminmaan kunta
Seppo Selmgren, Keminmaan kunta

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat, puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Todettiin läsnäolijat. Pentti Pasanen valittiin puheenjohtajaksi ja Maare Marttila sihteeriksi.
2. Keskustelu hankesuunnitelmasta
Keskusteltiin hankkeen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista ja miten arvioidaan, onko
tavoitteisiin päästy. Jukka Viitala kertoi vuonna 2017 kärkihankkeessa tehdyistä
toimenpiteistä: pumppu ja denil-lamellit uusittu, uuden kalatien kalalaskuria huollettu.
Käytiin läpi Maveplanin lausunto, joka on annettu nyt puheena olevasta
hankesuunnitelmasta. Lausunnossa oli kiinnitetty huomiota mm. siihen, että
pilottihankkeessa säätö tehdään manuaalisesti ja Maveplanin suunnitelmassa säätö on
automatisoitu. Lausunnon pohjalta voitiin kuitenkin todeta, että pilottihankkeella ei haeta
lopullista ratkaisua vaan kyseessä on koeluontoinen toiminta, jolla voidaan saada uutta
tietoa ja kokemuksia kalatien toiminnasta.
Hanke toteutetaan suunnitelman mukaan vuosina 2018-2019. Keskusteltiin siitä, että
kalasydämen koekäyttö täytyy ottaa huomioon kehittämistoimien (mm. ohjausaitojen ja
pumpun asennukset) aikataulutuksessa ja tänä kesänä on ensisijaisen tärkeää saada tietoa
kalasydämen toiminnasta. Alkukesällä painotettaisiin kalasydämen kokeilua ja kalatien
korjaustoimet tehtäisiin loppukesällä/syyspuolella.
Panu Orell muistutti, että nyt olisi hyvä tilaisuus vertailla kalasydämen ja kalateiden
toimintaa ja tuloksia. Kaikkia kalateitä tulisi käyttää mahdollisimman optimaalisilla säädöillä.
Vertailuasetelmaan tarvitaan kalateiden saattaminen toimintakuntoon ja kamera; muut
muutokset on mahdollista tehdä vasta myöhemmin. Sovittiin, että kamera hankittaisiin ja
asennettaisiin heti investointihankkeen alussa. Luke voi tehdä analyysit kalamäärätiedoista.

Hankesuunnitelmaan on lisätty asiantuntijaryhmän perustaminen. Esitettiin, että
asiantuntijaryhmään kutsuttaisiin mukaan myös kalasydämen edustaja. Todettiin, että
kaikkien toimijoiden on syytä panostaa tiedonkulkuun. Asiantuntijaryhmä ohjaa myös
toimenpiteiden aikataulutusta suhteessa kalasydämen käyttöön.
3. Kustannukset, rahoitus ja hallinnointi
Todettiin, että hanke voidaan jakaa kahteen osaan, joista toinen on investointihanke
(kamera, pumppu ja kiinnitykset) ja toisessa tehdään koetoimintaa. Investointihanketta
esitettiin kunnan hallinnoitavaksi. Kunnan kannalta hanke olisi kustannusneutraali.
Lohijokitiimi sitoutuu myös investointihankkeen paperityöhön. Investointihankkeen julkiset
kilpailutukset on hoidettava hankintalain mukaisesti. Todettiin, että tämä menettely sopii
kaikille osapuolille.
Viitala kertoi tarkemmin, mitä kustannusarvio pitää sisällään ja sen perusteella todettiin,
ettei kyse ole kalateiden normaalista ylläpidosta ja käytöstä.
Lohijokitiimi esitti, että rahoitus (yht. n. 131 000 €) voisi jakaantua seuraavasti: 50 %
kärkihankerahaa, 50 % omarahoitusosuus, josta 10 % Lohijokitiimin osuus ja yhteensä 40 %
yhtiöiden osuus.
Sovittiin, että Viitala tekee muutokset hankesuunnitelmaan huomioiden kokouksessa sovittu,
yhtiöiden täydennysesitykset ja investointihankkeen osalta em. menettely Keminmaan
kunnan kanssa. Tämän jälkeen yhtiöt tekevät päätöksensä osallistumisesta rahoitukseen ja
rahoitusosuuksista kesäkuun puoliväliin mennessä. Kunnanhallituksen kokous on kesäkuun
puolivälissä, johon on jätettävä esitys hankkeesta jo 5.6. mennessä. Hallituksen jälkeen asiaa
käsitellään valtuuston kokouksessa kesäkuun loppupuolella.

4. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään videoneuvotteluna kesäkuun puolivälissä kunnanhallituksen
kokouksen jälkeen.

Muistion laati
M. Marttila

jakelu: osallistujat ja kokoukseen kutsutut
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liite 2

Aihe: Isohaaran kalateiden kehittäminen, kunnostustoimenpiteet ja tutkimukset
Aika: 15.6.2018 klo 10:00-11:20
Paikka: Skype

Paikalla:
Jouni Hiltunen, LAPELY
Pentti Pasanen, LAPELY
Jyrki Salo, PVO-Vesivoima Oy
Jouni Tammi, MMM
Erkki Huttula, Kemijoki Oy
Susanna Sandberg, Keminmaan kunta

Maare Marttila, LAPELY
Jukka Viitala, Lohijokitiimi
Aapo Mäenpää, Merilapin ympäristöpalvelut
Lassi Kontiosalo, Lapin Liitto
Seppo Selmgren, Keminmaan kunta

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat, puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Todettiin läsnäolijat. Pentti Pasanen valittiin puheenjohtajaksi ja Maare Marttila sihteeriksi.
2. Edellisen kokouksen asiat
Käytiin läpi edellisessä kokouksessa sovitut asiat.
3. Keskustelu hankesuunnitelmasta
Jukka Viitala kertoi, että hankesuunnitelmaa oli päivitetty lähinnä asiantuntijaryhmään
kutsuttavien tahojen osalta. Todettiin, että toimenpiteissä tulisi huomioida Kalasydämen
testikäyttö. Asennustyöt ajoitetaan pääosin loppukesään, mutta kameran hankinta ja
asennus tehdään mahdollisimman pian. Loppukesällä olisi jakso, jolloin kaikki kolme kalatietä
olisivat yhtäaikaisesti toimintakunnossa ja seurannassa.
4. Kustannukset, rahoitus ja hallinnointi
Seppo Selmgren kertoi, että Keminmaan kunta voi osallistua Vallitunsaaren kalatien
investointihankkeeseen, mutta ei muuhun toimintaan. Kunta toimisi kärkihankerahoituksen
hakijana ja kunnan kannalta hanke olisi kustannusneutraali. Kunnan tekninen toimi hoitaisi
kilpailutukset ja investointihankkeen asennustyöt.
Erkki Huttula kertoi, että Kemijoki Oy voi osallistua investointihankkeen rahoittamiseen.
Kemijoki Oy esitti, että yhtiöiden osuudet jakautuisivat suhteessa 17:83, jolloin Kemijoki Oy:n
osuus olisi n. 5000 €.

Jyrki Salo kertoi, että PVO-Vesivoima Oy voi osallistua investointihankkeen omarahoitukseen
merkittävällä osuudella. Päätös tarkemmasta rahoitusosuudesta ilmoitetaan myöhemmin.
Edellytyksenä on, että hanke toteutetaan kuntavetoisesti ja että investoinnit tulevat
kiinteäksi osaksi Vallitunsaaren kalatietä ja siten käytännössä Keminmaan kunnan
omistukseen. Yhtiössä on pohdittu myös mahdollisuutta osallistua hankekokonaisuuteen
tarjoamalla sähkö.
Todettiin, että yhtiöt voisivat tehdä ehdollisen päätöksen ennen seuraavaa Keminmaan
kunnanvaltuuston kokousta. Valtuuston kesäkuun kokous on torstaina 28.6.2018.
Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeen omarahoituosuudesta vastaa
Lohijokitiimi ry.
Keskusteltiin siitä, olisiko tarpeen tehdä kaksi erillistä hankesuunnitelmaa hankkeille
”Vallitunsaaren kalatien investointihanke/Keminmaan kunta” ja ”Vallitunsaaren kalatien
seuranta ja rakentamishanke/Lohijokitiimi ry”. Päätettiin, että hankkeet voidaan esitellä
yhdellä suunnitelmapaperilla, mutta molemmista hankkeista tehdään oma rahoitushakemus.
Sovittiin, että Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishanketta varten perustettava
asiantuntijaryhmä toimii myös molempien hankkeiden ohjausryhmänä ja valvoo siten myös
investointihankkeen maksatukset. Sovittiin, että ryhmään kutsutaan myös Lapin liiton
edustaja. Eri tahot nimeävät edustajansa. ELY:stä ryhmään nimetään Maare Marttila.
Keminmaan kunta ei näe tarpeellisena osallistua ohjausryhmään. Tarvittaessa ryhmään
kutsutaan asiantuntijoina esimerkiksi Maveplanin ja Eviran edustajia. Sovittiin, että
Lohijokitiimi kutsuu ryhmän koolle, kun rahoittajat varmistuvat.
Sovittiin, että ELY hakisi ministeriöltä molempien hankkeiden rahoittamista varten
kärkihankerahaa ja asia pyritään saamaan tältä osin valmiiksi juhannukseen mennessä. Rahat
palautuisivat ministeriöön, jos hankkeet eivät toteudu.
5. Muut asiat
Kalasydän on tarkoitus saattaa toimintaan viikolla 25 tai 26.
6. Asian päättäminen.
Puheenjohtaja totesi, että asia on saatu päätökseen.

Muistion laati
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jakelu: osallistujat ja kokoukseen kutsutut

