
 

KOKOUSMUISTIO     7.9.2015 

Kalajoen vesienhoitoryhmään kutsutut edustajat 
Tiedoksi: varajäsenet, Jussi Rämet 

KALAJOEN VESIENHOITORYHMÄN KOKOUS 

Paikka: Haapajärven kaupungintalo (Kirkkokatu 2), valtuustosali, 3. krs  
Aika:  Ke 26.8.2015 klo 12:10–13:25 

Läsnä:  Katja Polojärvi (Ylivieskan kaupunki), Karita Halmetoja (ppky Selänne), Sauli Halmetoja (Kanteleen 
 Voima Oy), Risto Häkkilä (Kanteleen Voima Oy), Laura Liuska (Ylivieskan kaupunki), Tapio Koistinaho 
 (Ylivieskan kaupunki), Aino Alatalo (Kalajoen kaupunki), Axel Andersson (Vattenfall Oy), Jermi 
 Tertsunen (ELY-keskus), Markus Latvala (Belvedere Mining Oy) ja Eero Hakala (ProAgria Keski-
 Pohjanmaa).  

1. Puheenjohtaja Tapio Koistinaho avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen 
sihteerinä toimi Katja Polojärvi.  

 Karita Halmetoja kertoi paikallisia vesienhoidon kuulumisia ja toivotti osallistujat tervetulleiksi 
Haapajärven kaupungin puolesta. Haapajärvellä on ollut pitemmän aikaa hiljaista vesistöjen 
kunnostusten osalta, mutta nyt Aholanjärven kunnostuksen suunnittelu on alkamassa ja esille on 
nostettu mm. Hautaperän rantojen kunnostus. Haapajärven ranta-alueilla on hyvät mahdollisuudet 
liittyä viemäröintiin ja uusia viemäröintejä suunnitellaan. Vesistöjen virkistyskäytön osalta Haapajärvellä 
on tänä kesänä valmistunut rantapolku, joka tarjoaa valaistun järvimaisemareitin jalankulkijoille ja 
pyöräilijöille.    

2. Laura Liuska esitteli Vesienhoitotyön edellytysten parantaminen Kalajoen vesistöalueella (Vielä virtaa) -
hankkeen. Hankkeen taustalla on Meidän Kalajoki –hankkeessa aloitettu työ vesienhoidon 
järjestäytymisen ja verkostoitumisen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteet perustuvat vesienhoitoryhmän 
tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, jotka on määritelty Meidän Kalajoki –hankkeessa SYKEn 
monitavoitearvioinnin tuloksena.  

 Kaksi viikkoa sitten käynnistynyt työ hankkeessa jatkuu hankesuunnitelman mukaan vuoden 2015 
loppuun. Jermi Tertsunen kertoi, että hankkeelle voidaan myöntää lisäaikaa.  

 Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 56 000 €, josta 50 % tulee ympäristöministeriön 
harkinnanvaraisena avustuksena. Tavoitteena on kattaa hankkeen kustannuksista puolet eli 28 000 € 
kunta- ja yksityisrahoituksella. Toistaiseksi on tiedossa Ylivieskan kaupungin, Sievin kunnan ja Vesikolmio 
Oy:n rahoitus. Muillakin on mahdollisuus osallistua hankkeen rahoitukseen ”tonni tonnista” –
periaatteella. Jermi Tertsunen muistutti, että omarahoitukseen hyväksytään myös luontoissuoritukset 
kuten esim. talkootyö (arvo 15 €/h).   

 Hankkeessa edistetään vesienhoidon yhteistyötä jatkamalla selvitystyötä vesienhoidon 
järjestäytymiseksi Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa. Yhteistyötä edistetään myös osakaskuntien sekä muiden 
alueellisten toimijoiden ja hankkeiden kanssa.  

 Vesistön arvostuksen ja tietoisuuden lisäämiseksi hankkeessa laaditaan materiaalipaketti 
vesiensuojelusta ja -hoidosta tueksi vesienhoitoryhmän tiedotukseen. Myös Meidän Kalajoki –sivustoa 
päivitetään ja kehitetään. 



 Lisäksi hankkeessa kartoitetaan kunnostuskohteita ja toteutetaan pienimuotoisia kunnostustöitä. 
Kokousajankohtaan mennessä kunnostuskohteiksi oli esitetty Pylväsojaa Ylivieskassa ja Vääräjoen 
Västinkoskea Sievissä. Myös Lohijoki Haapajärvellä nostettiin keskusteluissa esille. Esitykset hankkeessa 
toteutettavista kunnostuskohteista pyydettiin esittämään viikon 36 aikana.  

3. Katja Polojärvi esitteli vesienhoitoryhmän työryhmän nykyisen kokoonpanon. Työryhmä muodostettiin 
mm. kokousten valmistelua varten vuoden 2013 lopulla. Työryhmä muodostuu alueen kuntien 
edustajista sekä muista työryhmään ilmoittautuneista vesienhoitoryhmän jäsenistä. Työryhmän toiminta 
jatkuu ja sitä pyritään lisäämään. Työryhmän kokoonpanon päivittämiseksi osallistumista tiedusteltiin 
kokouksen läsnäolijoilta. Muilta vesienhoitoryhmän jäseniltä pyydettiin ilmoittautumiset työryhmään 
viikon 36 aikana.  Työryhmään on ilmoittautunut/nimetty seuraavat henkilöt: 

Tapio Koistinaho, Ylivieskan kaupunki   Jermi Tertsunen, ELY-keskus 
Katja Polojärvi, Ylivieskan kaupunki Sauli Halmetoja, Kanteleen Voima Oy 
Laura Liuska, Ylivieskan kaupunki/Vielä virtaa -hanke Markus Latvala, Belvedere Mining Oy 
Aino Alatalo, Kalajoen kaupunki Hannu Heikkilä, MTK Kalajoki 
Hannu Haapakoski, Alavieskan kunta Axel Andersson, Vattenfall Oy 
Reijo Peltokorpi, Nivalan kaupunki/Sievin kunta Eero Hakala, ProAgria Keski-Pohjanmaa (?) 
Karita Halmetoja, ppky Selänne  

  Katja Polojärvi esitteli vesienhoitoryhmän toimintasuunnitelman 2015 pääkohdat, minkä jälkeen 
pohdittiin vuoden 2016 toimintaa. Tässä vaiheessa esille nostettiin myös Kalajoen vesistöalueella 
parhaillaan toteutettava POSKI –hanke (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen 
Pohjois-Pohjanmaalla – vaihe 3). Lisäksi esitettiin muiden alueella toimivien hankkeiden listaamista. 
Työryhmä jatkaa toimintasuunnitelman 2016 ideointia vielä syksyn aikana. Toimintasuunnitelma 
päivitetään tämän vuoden aikana. 

4. Sauli Halmetoja esitteli Kanteleen Voima Oy:n turvetuotantoalueilla käytettäviä 
vesienkäsittelymenetelmiä ja tuotannon vaiheita. Esitys toimi erinomaisena johdantona kokouksen 
jälkeen järjestetylle tutustumisretkelle Kanteleen Voiman Oy:n Lonkerinnevan turvetuotantoalueeseen 
ja sen vesienkäsittelyrakenteisiin. 

5. Kokouksessa ei ollut käsiteltävänä muita asioita. 

6. Vielä virtaa –hankkeen tavoitteista ja aikataulusta johtuen seuraava kokous järjestetään tiistaina 
24.11.2015. Tarkempi kellonaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:25, minkä jälkeen siirryttiin tutustumaan Lonkerinnevan 
turvetuotantoalueeseen. 

 

Muistion laati 
 
Katja Polojärvi 
ympäristösuunnittelija, Ylivieskan kaupunki 
puh. 044 4294 226 
katja.polojarvi@ylivieska.fi 


