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Meidän Kalajoki -hanke 

• Hanke: Meidän Kalajoki – Vesienhoito 
käytännön työnä Kalajoen valuma-
alueella. Esiselvitys. 

 

• Toteuttaja: Vesikolmio Oy, 
yhteistyökumppanina Suomen 
ympäristökeskus (monitavoitearviointi) 

 

• Rahoitus: EAKR ja valtio, Ylivieskan 
kaupunki 

 

• Toteutettiin 20.11. 2012–30.9.2013 

 



Meidän Kalajoki  

www.vesikolmio.fi 

• Tavoitteena hyvä ekologinen tila  
o Nykyisin ekologinen tila on pääosin tyydyttävä tai 

välttävä 

o Keski- ja yläosilla voimakkaasti  muunnettuja ja 

keinotekoisia osia 

• Kala- ja rapukannoilla potentiaalia 

suurempaankin merkitykseen 

•  Arvostusta ja virkistyskäyttöä on varaa lisätä 

• Valuma-alueella ei ole ollut vesienhoidon 

yhteistyötä 
o Uusia toimijoita kuitenkin tarvitaan! 

Kuva: Ylivieskan kaupunki 



Meidän Kalajoki -hanke 

• Tavoitteena rakentaa yhteistyötä yli 

rajojen ja luoda perusta tulevalle 

toiminnalle 

1. Vesienhoitoryhmän perustaminen 

2. Tavoitteiden jäsentäminen ja 

toimenpiteiden arviointi 

(Monitavoitearviointi + KUTOVA, 

SYKE) 

3. Tiedon välitys: www.meidankalajoki.fi, 

kouluvierailut 

http://www.meidankalajoki.fi/


Verkostoituminen 

” - Paras tapa saada hyvä idea on  

saada monta ideaa. 
 

” - Ja kukapa lähtee tekemään  

aitoa yhteistyötä  

tuntemattomien kanssa? 
 

www.vesikolmio.fi 



Kalajoen vesienhoitoryhmä 

• Reisjärven kunta, Haapajärven 

kaupunki, Nivalan kaupunki, 

Ylivieskan kaupunki, Alavieskan 

kunta, Sievin kunta, Kalajoen 

kaupunki 

• Vesikolmio Oy  

• MTK - paikallisyhdistykset  

• ProAgria  

• Vapo Oy 

• Kanteleen Voima Oy 

• Vattenfall Oy 

• Vestia Oy  

• Belvedere Mining Oy 

• Sievin osakaskunta 

• Etelänkylän kalastuskunta 

 

 

• Vieskan vapakalastajat 

• Kiljanjärven kylätoimikunta  

• Siiponkosken kylä- ja jokikeskus 

• Kalajoki matkailuyhdistys  

• Metsäkeskus 

• Metsänhoitoyhdistys 

• Metsähallitus 

• RKTL  

• Suomen riistakeskus 

• Keski-Pohjanmaan 

kalatalouskeskus 

• Ylivieskan 4H-yhdistys 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

• (Pohjois-Pohjanmaan liitto) 

 

 



www.vesikolmio.fi 

Kalajoen 

vesienhoitoryhmä 



Tavoitteet Kalajoen tilan parantamiseksi 

Kalastus 

Rantojen käyttö 
Elinkeinot 

tasapainossa 

Eroosiohaitat 

Sisäinen kuormitus 

Ravinne- ja 

kiintoaine-kuormitus 

Jätevedet 

Kalankulku ja 

kalakannat 

Joen arvostus 
Tulvavahingot 

rakennuksille 

Veden vähyys 

kesällä 

Tulvavahingot 

maataloudelle 

Matkailu 

Maisema ja 

viihtyisyys 

Kalajoen tavoitetila vuoteen 2030  

Hyvä ekologinen tila 
Tietoisuus ja 

yhteensovittaminen 

Tulvariskien 

hallinta 
Virkistyskäytön 

parantaminen 

Lähde:SYKE 



Tavoitteita tukevat toimenpiteet 

 

Lähde:SYKE 

Peltoviljelyn 
ravinnekuormituksen 

vähentäminen 

Metsätalouden 
ravinnekuormituksen 

vähentäminen 

Turvetuotannon 
vesiensuojelu-toimenpiteet 

Pienvesien 
 kunnostukset 

Kalankulun edistäminen, 
hoitokalastus ja istutukset 

Tulviin varautumisen 
edistäminen 

Maisemanhoito 

Virkistysreitistöt 

Rantarakentamisen 
lisääminen Rahoituksen  

hankkiminen 

Tiedottaminen 

Paikallisten toimijoiden 
aktivointi 

Nuorten valistus 
virkistystoiminnan  

kautta 

Neuvonta ja 
 koulutus 

Päättäjien lobbaus 

Yhteistyön edistäminen  
yli kuntarajojen 

Monivaikutteiset kosteikot 
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Vesienhoitoryhmän mahdollisuus edistää toimenpidettä --> 

Edistää yhtä 

tavoitetta 

Edistää 

neljää 

tavoitetta 

Edistää 

kolmea 

tavoitetta 

Edistää kahta 

tavoitetta 

Vähäinen Kohtalainen Hyvä 



Ehdotus toimintamalliksi 

• Neuvottelukunta + pienempi työryhmä  

• Kuntien panostus: kiertävä vetovastuu 

tai määrätty sihteeri 

• Tulevaisuudessa yhdistys + rahasto?  

 

 Yhteiset ehdotukset ja kannanotot  

 Aloitteet paikallisten voimien 

kokoamiseksi hankkeisiin 

 Sidosryhmä isommissa hankkeissa 

(esim. MAHAKALA) 

 Yhteistyö tulvaryhmän ja alueellisen 

yhteistyöryhmän kanssa 

www.vesikolmio.fi 



Ryhmän tulevaisuus 

www.vesikolmio.fi 

2014  Sitoutuminen toimintaan 

Jatketaan neuvottelukuntana:  

• Perustamiskokous, sitoudutaan johtosääntöön, valitaan 

vastuuhenkilöt ja työryhmä 

2014-2015 Toiminnan vakiinnuttaminen 

Neuvottelukunnan työskentely 

vakiintuu 

Käynnistetään yhdistyksen 

perustaminen 

2015-2016  Tulevaisuus 

Neuvottelukunnan työskentely 

jatkuu 

Toimivaltainen yhdistys kokoontuu 

ensimmäisen kerran  

• Valitaan vastuuhenkilöt  

• Sovitaan rahastosta (kunnat + 

yritysyhteistyö) 



Hankkeen yhteenveto – 

huomioita 1/3 

• Jatkossa vesienhoitoryhmä osallistuu 

alueelliseen vesienhoidon 

yhteistoiminnan kehittämiseen 

• Vastuuta ottava oikeustoimikelpoinen 

toimija tarpeellinen  konkreettiset 

tulokset 

– Kalajoki-yhdistys, Oulun eteläinen 

vesiensuojeluyhdistys, pienet paikalliset 

yhdistykset? 

 

 
www.vesikolmio.fi 



Hankkeen yhteenveto 

–  huomioita 2/3 

• Jatkuvuuden turvaaminen tärkeää 

• Neuvottelukunnan saavutettava tarvittava 

uskottavuus ja luottamus 

– Keskeisimpien sidosryhmien ja asiantuntijoiden 

sitoutuminen tärkeää 

• Keskeistä myös paikallisten aktivointi ja 

avustaminen hankkeiden organisoinnissa 

– Toteuttajien ja rahoittajien kohtaaminen esim. 

vesienhoitoryhmän kautta 

• Tarvitaan tietoa ja neuvontaa 

vesienhoitohankkeen läpiviemiseen 

 
www.vesikolmio.fi 



Hankkeen yhteenveto 

3/3 

• Tulevaisuudenkuva 2030 

– Kalajoen ja sen latvavesistöjen hyvä ekologinen tila 

on saavutettu ja se säilytetään 

– Vesiensuojelun taso ja tietoisuus Kalajoen 

vesistöalueella on parantunut 

– Tulvien aiheuttamat ongelmat ja virtaamapiikit ovat 

paremmin hallinnassa 

– Kalajoen kalataloudellinen arvo on kasvanut 

– Rantojen ja vesistöjen virkistyskäyttö on aktiivista 

– Kalajoen arvostus on lisääntynyt 

– Elinkeinot ja vesistön eri käyttömuodot ovat 

tasapainossa 

www.vesikolmio.fi 



Kiitos! 

www.vesikolmio.fi 


