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 Ylivieskan kaupungin hallinnoima hanke, 
toimii koko Kalajoen vesistöalueella 

 Rahoitus: 

 ELY-keskus  50 % 

 Ylivieskan kaupunki, Sievin kunta, Vesikolmio 
Oy, Vestia Oy  50 % 

 Kustannusarvio 56 000 €, toteuma n. 35 000€ 

 Toteutus: 10.8.–11.12. 2015  

Vielä virtaa -hanke 



 Vesienhoidon yhteistyön edistäminen 

 Esittely kuntien lautakunnissa (käynnissä) 

 Yhteydet osakaskuntiin 

 Yhteistyö muiden alueellisten toimijoiden 
sekä hankkeiden kanssa , esim. 
yleisötilaisuudet jätevesihankkeen kanssa 

 Tiedotus 

 Materiaalipaketti vesiensuojelusta ja -
hoidosta  

 www.meidankalajoki.fi -sivusto 

Vielä virtaa –hanke 

Toiminta 

http://www.meidankalajoki.fi-sivusto/
http://www.meidankalajoki.fi-sivusto/


Kalajokilaakso 2.11. 2015 



 Pienimuotoiset kunnostustyöt  

 Kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat 
(Pylväsoja, Mertuanoja, Lohijoki) 

 Toteutus (Vääräjoen Västinkoski) 

 Kohteiden kartoitus: listaus apuna tulevia 
hankekokonaisuuksia suunniteltaessa 

 http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kart
ta  

 

Vielä virtaa –hanke 

Toiminta 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta


Västinkosken kunnostus 
Sievissä 5.11. 2015 
 



Järjestäytymisen tavoite  

ja miten siihen päästään? 

 Nykyisin vesistökunnostushankkeita toteutuu alueella muutaman 
vuoden välein tai harvemmin. 

 Tavoitteena:  
1. Keskimäärin 3-5 paikallisen toimijan toteuttamaa hanketta 

toteutuu tai suunnitellaan koko vesistöalueella vuosittain. 

2. Keskimäärin yksi ylikunnallinen / monen toimijan yhteistyöhanke 
toteutuu joka toinen vuosi. 

 Mikä on kohtuullinen määrä yleishyödyllistä koordinointityötä, 
joka voidaan osoittaa tavoitteeseen pääsemiseksi? 
 1-5 htkk  

 Vesienhoitoryhmän sihteeri (+ tiedotus, neuvonta,”kokoon 
juokseminen”) 



 Hankkeisiin tarvitaan panostuksia joka tapauksessa. 
 Yhteiset hankkeet tuovat tehokkuutta: yksi hanke, yksi 

hankesuunnitelma, yksi hallinto. 

 Useampi pääsee mukaan suhteessa pienemmällä panoksella. 

 Jatkuvatoimisen sihteerin (1-5 htkk) nimeäminen edellyttää 
yhteistä sitoutumista. 
 Voidaan sopia, että yksi hallinnoi ja muut (kunnat) maksavat 

oman osuutensa   >500€ /v. esimerkiksi 3 tai 5 vuoden 
kokeilu. 

 Voidaan perustaa yhdistys, jonka kautta palkkaraha 
kierrätetään. 

 Kulminoituuko sopivan henkilön/tehtävän (osa-aikainen 
työpanos) löytymiseen? 

 



Tulevaisuus 

 Haaste:  vesienhoitoryhmästä tehokas ja uskottava kanava 
hankekumppanuuksien löytymiselle Kalajoen vesistöalueella. 

 Maakunnallinen verkosto ja sen koordinointi: esim. VYYHTI II -
hanke? 

 Uusi hankesuunnitelma, ”Vielä virtaa II” 

 Haku ELY:n harkinnanvaraisista avustuksista. Lisäksi puolet kunta- 
ja yritysrahoitusta, muuta yksityistä rahoitusta sekä talkootyötä. 

 Sisältö: vesienhoidon yhteistyö konkreettiseksi ja näkyväksi. 

 Esitys kuntiin järjestäytymisestä + seuranta. 

 Kunnostusten suunnittelu, toteutus ja muu edistäminen. 

 Maatalouden vesiensuojelurakenne: esimerkkikohde yhteistyössä 
MTK:n kanssa. 

 

 


