
  

 

 
 

Yhteistyöllä kohti  
hyvää Kalajoen tilaa   
 

 

 

Kalajoen vesistöalueen ekologinen tila on nykyisin tyy-

dyttävä tai välttävä. Vedenlaadun ja esimerkiksi kalaston 

tilassa onkin parantamisen varaa. Hyvän tilan saavut-

taminen on tavoitteena vuoteen 2021 mennessä. Tavoit-

teeseen ei kuitenkaan päästä ilman uusia toimenpiteitä ja 

uusia toimijoita. Yhteistyön aloittamisen aika onkin juuri nyt. 

Vesienhoitoryhmä taustavoimaksi 

Kalajoen vesistöalueelle perustetaan monialainen 

vesienhoitoryhmä neuvottelemaan vesien hoidosta sekä 

sovittamaan yhteen vesistön eri käyttömuotoja. Meidän 

Kalajoki – Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-

alueella on esiselvityshanke, jonka puitteissa vesien-

hoitoryhmä kokoontui vuonna 2013. Vesienhoitoryhmässä 

mukana ovat muun muassa vesistöalueen kunnat sekä 

 

 

 

 

 

elinkeinojen, etujärjestöjen, yhdistysten ja asiantuntija-

organisaatioiden edustajia. Kiinnostuksen kohteena ovat 

pääuoman lisäksi Kalajoen sivu-uomat sekä valuma-alueen 

järvet. 

Vesienhoito on pitkäjänteistä työtä, ja vesienhoitoryhmän 

toiminnan toivotaankin kehittyvän säännölliseksi. Tavoit-

teena on parantaa edellytyksiä esimerkiksi kunnostuksille, 

kosteikkojen rakentamiselle ja muille vesienhoidon 

toimenpiteille sekä virkistyskäytölle. 

Pienimuotoisia vesistön kunnostuksia voi kuitenkin jo nyt 

toteuttaa lähes kuka tahansa, kun oikeaa tietoa ja 

neuvontaa vain löytyy. Hyvä suunnittelu, maanomistajien 

suostumus sekä asiantuntijan neuvot vievät talkoo-

porukankin pitkälle! 

 

 

 

 

 



  

 

 

Lisätietoa vesienhoidosta, vaikuttamisesta ja 

toimenpiteistä löydät esimerkiksi seuraavista lähteistä: 

- Tietoa Kalajoesta, vesienhoitoryhmästä ja 

vesienhoidosta yleisesti sekä linkkejä lisätietoon 

www.meidankalajoki.fi 

- ProAgrian VYYHTI-hanke tarjoaa käytännön tietoa 

vesistökunnostusten mahdollisuuksista esimerkiksi 

yksityisille henkilöille ja yhdistyksille 

www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti 

- YmpäristöAgro tiedottaa muun muassa maatalouden 

vesiensuojeluasioista 

www.proagriaoulu.fi/ymparistoagro  

- Tietoa kosteikoiden hyödyistä ja perustamisesta 
www.kosteikko.fi 

- Ympäristöhallinnon purokunnostusopas 

www.ymparisto.fi/purokunnostus  

- Tietoa yhdyskuntien jäteveden käsittelyn 

tulevaisuudesta ja siirtoviemäristä Kalajokilaaksossa 

www.vesikolmio.fi 

- Ympäristöhallinnon vesienhoito-sivustolla ohjeita mm. 

alueelliseen vesienhoitosuunnitelmaan vaikuttamisesta 
www.ymparisto.fi/ppo/vesienhoito 

- Ajankohtaista tietoa tulvariskien hallinnasta 

www.ymparisto.fi/ppo/tulvat (>> Tulvaryhmät) 

 

Kunnostuksista kiinnostuneen kannattaa kääntyä myös 

oman kuntansa ympäristönsuojeluviranomaisen puoleen. 

Lisäksi ELY-keskus neuvoo vesienhoitoon liittyvissä 

asioissa. Kunnasta tai ELY-keskuksesta selviää myös 

mahdollinen vesi- ja ympäristölupien tarve. 

Virkistyskäyttöä lisäämään! 

Kalajoen maisemallinen arvo on laajasti tunnustettu. 

Alueen vesistöjen virkistyskäyttöä on sen sijaan varaa 

lisätä kestävällä tavalla siten, että luonnon moni-

muotoisuuden säilyttäminen tai jopa lisääminen otetaan 

huomioon. 

Vedenlaatu ja virkistyskäyttö kulkevat usein käsi kädessä. 

Hyvälaatuisessa vedessä viihtyvät niin arvokalat kuin 

uimaritkin. Soliseva puro, kuohuva koski tai lintukosteikko 

lisää myös asuinympäristön viihtyisyyttä. Oman lähi-

ympäristön tilaan vaikuttaminen on mahdollista, kun 

yhdessä tartutaan tuumasta toimeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meidän Kalajoki – Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-alueella -hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitys-
rahastolta (EAKR). Rahoituksen myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Vuosina 2012–2013 toimineen hankkeen toteuttaja 
oli Vesikolmio Oy.  

Tulvat toistuvat Kalajoella lähes vuosittain. Vesienhoitoryhmä tukee työskentelyllään myös Kalajoen tulvaryhmän toimintaa 

ja osallistuu keskusteluun tulvariskien hallinnasta. Kuvat vuodelta 2013. 

http://www.kosteikko.fi/
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