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 Vesienhoitoryhmä voi edistää (toimintamallista riippuen): 
1. Vesistökuormituksen vähentäminen (mm. retket, vierailut, kampanjat, 

neuvottelut toimijoiden kesken) 

2. Vesistökunnostukset (mm. kunnostusaloitteiden tukeminen ja 
priorisointi, neuvottelut toimijoiden kesken, hankkeistaminen, vierailu 
esimerkkikohteilla, osakaskuntien aktivointi, tiedon tuottaminen) 

3. Virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen (mm. 
pienimuotoiset hankkeet esim. Leader, maisemanhoitotalkoot, aloitteet 
virkistyskäyttöreiteistä, nuorten aktivointi harrastustoiminnan kautta) 

4. Yhteistyön ja tunnettuuden lisääminen (mm. nettisivuston ylläpito, 
tapahtumat ja tiedottaminen, paikallisten esimerkkien esiin tuominen, 
yhteistyö alueellisen yhteistyöryhmän ja tulvaryhmän kanssa) 

5. Tulvariskien hallinta (osallistuminen tulvariskien hallinnan 
suunnitteluun (työpajat)) 

Tausta: 

Meidän Kalajoki -hanke & Syken 
monitavoitearviointi (2012-2013) 



 YM:n harkinnanvarainen avustus 50 % kustannuksista 

 Hyväksytty kustannusarvio 56 000 € 

 Valtion rahoitus 28 000 €, kunnat + yksityinen 28 000 € 

 Toistaiseksi YM:n lisäksi tiedossa Ylivieskan, Sievin ja 
Vesikolmion rahoitus 

 Muillakin mahdollisuus: ”tonni tonnista” 

Vielä virtaa (2015): 

Hankkeen rahoitus 



 Vierailut kunnissa 

  Vesienhoitoryhmän tilanne ja mahdollisuudet jatkossa 

 Pyhäjokilaakson kuntien tiedottaminen 

 Yhteydet osakaskuntiin 

 Kutsuminen mukaan ryhmän toimintaan ja sen kehittämiseen 

 Kohteiden kartoitus: listaus apuna tulevia 
hankekokonaisuuksia suunniteltaessa 

 Yhteistyö muiden alueellisten toimijoiden sekä hankkeiden 
kanssa 

 

Hankkeen tavoitteet 1/3:  

Vesienhoidon yhteistyön edistäminen 



 Vesienhoitoryhmän tavoitteena myös virkistyskäytön ja rantojen 
monikäytön edistäminen (”puhtaat vedet osaksi elinympäristöä”) 

 Vesienhoitoryhmän tiedotuksen tueksi jokahenkilön materiaalipaketti 
vesiensuojelusta ja -hoidosta  

 Meidän Kalajoki -sivuston päivittäminen ja kehittäminen 

 

Hankkeen tavoitteet 2/3:  

Vesistön arvostus ja tietoisuuden 
lisääminen 

Haapajärven rantaa Ronkaalassa 
8/2015 



 Pienimuotoiset kunnostustyöt (2-3), 
ehdotettu: 

 Pylväsoja, Ylivieska 

 Västinkoski, Vääräjoki, Sievi  

 Myöhemmin toteutettavien kohteiden 
kartoitus 

Hankkeen tavoitteet 3/3:  
Kunnostustoimenpiteet 



Pylväsoja, Ylivieska 



 Uoman alaosa muistuttaa luonnontilaista, yläosa 
voimakkaammin perattu, ongelmana myös vedenlaatu 

 Vhs:ssa esitys joen elinympäristökunnostuksesta 

 Yläjuoksulla vanhoissa maanottokuopissa kosteikko-
mahdollisuuksia (yleissuunnitelma) 

 Aktiivinen kylä, yksi maanomistajista ottanut toistuvasti 
yhteyttä 

Uoman kunnostus (+ selvitys kosteikosta?) 

Pylväsoja, Ylivieska 



Pylväsoja, Ylivieska 
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