
 

KOKOUSMUISTIO     26.3.2015 

Kalajoen vesienhoitoryhmään kutsutut edustajat 
Tiedoksi: varajäsenet, Jussi Rämet 

KALAJOEN VESIENHOITORYHMÄN KOKOUS 

Paikka: Ylivieskatalo Akustiikka (Koulukatu 2 B), videoneuvotteluhuone, 1. krs  
Aika:  Pe 20.3.2015 klo 12:05–15:05 

Läsnä:  Katja Polojärvi (Ylivieskan kaupunki), Markus Latvala (Belvedere Mining Oy), Reijo Peltokorpi (Sievin 

 kunta, Nivalan kaupunki), Juha Peltomaa (Nivalan kaupunki), Hannu Heikkilä (MTK Kalajoki), Tapio 
 Koistinaho (Ylivieskan kaupunki), Sauli Halmetoja (Kanteleen Voima Oy), Laura Liuska (Ylivieskan 
 kaupunki) ja Aino Alatalo (Kalajoen kaupunki). Lisäksi videoyhteydellä Mirja Heikkinen (Pohjois-
 Pohjanmaan ELY-keskus) ja Jaana Rintala (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus). 

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

2. Mirja Heikkinen ja Jaana Rintala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoivat Oulujoen-Iijoen 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman taustoista: 

 Mirja Heikkinen kertoi Kalajoen vesistöalueen pintavesien tilasta ja luokittelun perusteista. Pintavesien 
seurantapisteiden tiedot löytyvät ympäristöhallinnon ylläpitämästä OIVA – Ympäristö- ja 
paikkatietopalvelusta (http://www.ymparisto.fi/oiva) (valitse OIVA:sta Hertta-järjestelmä >> Pintavesien 
tila >> VHS-seuranta). Lisäksi vesienhoitotietoihin voi tutustua vesienhoidon karttapalvelussa 
Vesikartassa (linkki löytyy osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Pintavesien_tila).        

 Jaana Rintala esitteli vesistömalliin (SYKE-WSFS-VEMALA) perustuvaa kuormituksen arviointia 
vesienhoidon suunnittelussa. Laskentatulosten luotettavuus riippuu mm. lähtötietojen tarkkuudesta. 
Luotettavuutta voitaisiin parantaa mm. kuormituksen automaattisella seurannalla.  

 Jaana Rintala esitteli myös vesienhoidon toimenpideohjelmassa Kalajoen vesistöalueelle osoitettuja 
keskeisiä toimenpiteitä ja muistutti, että Kalajoen vesienhoitoryhmällä on tärkeä rooli toimenpiteiden 
toteutumisen edistämisessä. 

 Käsiteltiin esitystä vesienhoitoryhmän lausunnoksi ehdotetusta Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmasta ja toimenpideohjelmasta. Lausuntoluonnos on ollut vesienhoitoryhmän 
jäsenillä kommentoitavana 4.3.-17.3.2015 välisen ajan. Laura Liuska esitteli poimintoja ehdotuksesta 
vesienhoitosuunnitelmaksi ja luonnokset ELY-keskukselle esitettävistä kommenteista. Myös 
keskustelussa esiin tulleet kommentit kirjattiin ylös huomioitavaksi lausunnossa. Sovittiin, että lausunto 
lähetetään vielä nopealle kommentointikierrokselle ennen lähettämistä ELY-keskukselle. Sovittiin, että 
vesienhoitoryhmä osallistuu samansisältöisillä lausunnoilla kuulemisiin Oulujoen-Iijoen 
vesienhoitosuunnitelmasta ja Kalajoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus) sekä Suomen merenhoidon toimenpideohjelmasta (Varsinais-Suomen ELY-keskus).     

 

 



3. Saatettiin tiedoksi vesienhoidon järjestäytymisen tämänhetkinen tilanne. Selvitykset kuntien 
osallistumisesta ovat kesken. Kala- ja Pyhäjokilaaksoa ei valittu kohdealueeksi Sisävesi LIFE IP-
hankkeeseen. Marraskuussa 2014 on jätetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle hankehakemus, jolla 
haetaan rahoitusta harkinnanvaraisista valtionavustuksista. ”VIELÄ VIRTAA” – Yhteistyötä ja 
verkostoitumista vesientilan parantamiseksi –hankkeessa jatkettaisiin Meidän Kalajoki-hankkeessa, 
vesienhoitoryhmässä ja MAHAKALA-hankkeessa tehtyä työtä verkostoitumisen ja vesienhoidon 
toteutumisen eteen.   

4. Keskusteltiin vesienhoitoryhmän toiminnasta vuonna 2015. Sovittiin, että ELY-keskukselle annettavasta 
vesienhoitosuunnitelmaa koskevasta lausunnosta tiedotetaan. Seuraavaan kokoukseen ehdotettiin 
vierailua Kanteleen Voima Oy:n turvetuotantoalueella. Muita esityksiä ryhmän toiminnaksi voi lähettää 
sihteerille.    

5. Maaperän ympäristölle ja elinkeinoille aiheuttamien happamuusriskien kartoitus Kalajoen 
vesistöalueella (MAHAKALA) –hanke on päättynyt. Happamien sulfaattimaiden kartoitusaineisto löytyy 
GTK:n avoimesta karttapalvelusta (http://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html). Vedenlaatu-, piilevä- ja 
kalastotietoaineisto on tallennettu ympäristöhallinnon maksuttomaan OIVA – Ympäristö- ja 
paikkatietopalveluun (http://www.ymparisto.fi/oiva). Seminaariesitykset ja muu materiaali löytyy 
Meidän Kalajoki –sivustolta (http://meidankalajoki.fi/index.php/hankkeet/mahakala-hanke). 

6.  Seuraava kokous järjestetään syksyllä 2015, mahdollisesti elokuun lopulla. Kokouksen puheenjohtajan ja 
sihteerin tehtävistä vastaa Ylivieskan kaupunki.  

7. Kokous päätettiin klo 15:05. 

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


