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4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS

4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa
¨ Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse
ý Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana
¨ Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai
useampi osatoteuttaja
¨ Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna

4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? 

Projektin valmistelussa ovat olleet mukana erityisesti Ylivieskan kaupungin ympäristötoimi sekä Pohjois-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Ely-

keskuksen kautta valmistelussa on ollut mukana myös Suomen ympäristökeskus (monitavoitearvioinnin

osuus).

 

Hanke on lähtenyt liikkeelle Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta ja sen

toteutusohjelmasta. Aloite hankkeeseen on tullut Kalajokivarresta. Tavoitteena on vesienhoidon käytännön

työn pilotointi ja jalkauttaminen itse vesistön valuma-aluueella. Niinpä hanketta on valmisteltu yhdessä

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen kanssa. Heidän asiantuntija-apunsa on ollut merkittävää hankkeen

muokkaamisessa totetuskelpoiseksi.

 

Projektia on ideoitu Kalajokivarressa toimivien useiden sidosryhmien edustajien, kuten maataloustoimen

kanssa. Hankkeesta on lisäksi tiedotettu Kalajokivarren kunnanjohtajille. Noin puolet heistä on tavattu

henkilökohtaisesti, jolloin heillä on ollut mahdollisuus kommentoida hanketta.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen tulvasuojelusta vastaavat henkilöt ovat kommentoineet

suunnitelmaa.

4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano 

Ohjausryhmäksi kutsutaan alueen kuntajohtajat tai heidän nimeämänsä edustajat(Alavieska, Haapajärvi,

Kalajoki, Nivala, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska) ja Vesikolmio Oy:n toimitusjohtaja.

4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan

lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit 

Hanke liittyy siis tiiviisti Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitotyöhön sekä Kalajoen

tulvasuojelutyöhön.

Hanke toimii yhteistyössä Kalajokivarteen perustetun ns. tulvaryhmän kanssa.

Projekti syventää useamman maakunnan alueelle ulottuvaa Vyyhti-hanketta ja hankkeet tukevat toisiaan

vastavuoroisesti.

Projekti tukee monien jo päättyneiden, Kalajokivarressa toteutettujen kunnostushankkeiden saavutuksia

edistämällä veden laadun myönteistä kehitystä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi Vireä Malisjoki, sekä

kunnostushankkeet Reisjärvellä, Alavieskassa, Kalajoella, Sievissä ja Ylivieskassa. Projekti tukee myös

v. 01/11

Tulostettu 15.10.2012 13:24:51

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/14

Hakemusnumero: 818356  Projektikoodi: A32210
Projektin nimi: Meidän Kalajoki - Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-alueella. Esiselvitys.



alueen kulttuuriperinnön turvaamiseen liittyviä hankkeita (esim. Kalajoen Plassi). 

5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS

5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? 

Projektin tavoitteena on esiselvityksenä saattaa vesienhoitotyö ja sen haasteelliset tavoitteet Kalajoen

vesistöalueen omien toimijoiden suunnitelmalliseksi työskentelyksi paremman, tunnetumman,

saavutettavamman, arvostetumman ja vetovoimaisemman Kalajoen vesistön hyväksi. Toiminta tapahtuu

vuorovaikutuksessa Kalajoen tulvaryhmän kanssa.

 

Erilaisten näkemysten ja tavoitteiden yhteensovittamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi hyödynnetään ns.

monitavoitearviointia. Projektissa tunnistetaan sidosryhmien tavoitteet ja tulokset antavat suuntaviivat

jatkossa tehtävälle käytännön vesienhoitotyölle.

 

Kalajoen vesistöalueelle perustetaan vesienhoitoryhmä ohjaamaan vesistön yhteistarkkailua, välittämään

vesistöstä olevaa ja syntyvää tietoa, suunnittelemaan ja edistämään vesienhoidon toimenpiteitä,

hankkeistamaan muita vesienhoitoa edistäviä työtapoja ja ratkaisuja, hankkimaan niille rahoitusta,

vaikuttamaan vesienhoidon näkökulman huomioonottamiseksi niin tulvaryhmän kuin erilaisten

maankäyttömuotojenkin ratkaisuissa sekä tuottamaan vastavuoroisesti ideoita, toimintatapoja ja käytännön

kokemuksia vesienhoidon ja tulvasuojelun edistämiseksi maakunnallisesti ja valtakunnallisestikin.

 

Hankkeen avulla aloitetaan työskentely Kalajoen vesistön ja sen edustan merialueen arvostuksen ja

vetovoimaisuuden nostamiseksi.

Kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden kiinnostusta vesistöä ja vesiluontoa kohtaan herätetään ja

kasvatetaan yhteistyössä oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. 

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä

on hyödynnetty projektin valmistelussa? 

Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman ja sen toteutusohjelman valmistelussa on todettu, ettei Kalajoen

vesistöalueella kyetä saavuttamaan ns. hyvää ekologista tilaa tavoitteena olevaan vuoteen 2015 mennessä.

Tämä on mahdollista seuraavan suunnitelmakauden aikana, mutta tuokin tavoite on haastava ja vaatii

onnistuakseen juuri tämän kaltaisia hankkeita. Vesienhoitotyön yhteydessä on esitetty ajatus, että

työskentelyä voitaisiin jalkauttaa itse vesistöalueille. Pilot-kohteeksi on esitetty Kalajoen vesistöaluetta.

 

Kalajokivarressa niin kuntien kuin muidenkin vesistön tilan kannalta oleellisten yhteisöjen toimialueet

vaihtuvat siinä missä joki virtaa. Käytännössä on havaittu, että vesitön tilan parantaminen vaatii välttämättä

toimialueiden rajat ylittävää yhteistyötä.

 

Kalajokivarren Alavieskan ja Ylivieskan välinen osuus on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi

tulvariskialueeksi. Lisäksi vesistöalueella on kolme muuta tunnistettua tulvariskialuetta.
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6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS

6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue

6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset

tiedossa? 

Kohderyhmänä ovat Kalajokivarressa toimivat yhteisöt, joiden toiminta vaikuttaa vesistöalueen

maankäyttöön ja sitä kautta vesistön veden laatuun. Tällaisia yhteisöjä ovat mm. metsänhoitoyhdistykset,

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus, metsähallitus, maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestön alueelliset ja

paikalliset yhditykset sekä alueen kunnat. Muita kohderyhmiä ovat tahot, joilla on vesistöön liittyviä

velvoitteita, kuten vesivoimayhtiöt

ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kohderyhmään kuuluvia yrityksiä ovat

myös mm. Vapo Oy, paikalliset turvetuotantoyhtiöt, alueellinen jäteyhtiö Vestia Oy ja Vesikolmio Oy.

Oleellinen kohderyhmä on alueen väestö, jonka toiminnalla on vaikutuksensa vesistön tilaan, ja joka

toisaalta hyötyy sen tilan paranemisesta. Kohderyhmänä ovat erityisesti myös lapset ja nuoret, ja sitä kautta

oppilaitokset.   

6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut

tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? 

Projektin toiminta kohdistuu välillisesti lukuisaan joukkoon muita kohderyhmiä. Niistä mainittakoon

matkailuyritykset, kalastuskunnat ja kyläyhdistykset. Vesistön tila ja alueen imago merkitsevät

vetovoimatekijää niin edellä mainituille kuin alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle ylipäätään. Kalajoella

toimivaa Meriluontokeskusta voidaan pitää merkittävänä yhteistyökumppanina.

6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä

6.5 Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä

Maakunnat
Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat
Nivala-Haapajärven Ylivieskan

Kunnat
Alavieska Haapajärvi
Kalajoki Nivala
Reisjärvi Sievi
Ylivieska

8

15
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6.6 Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? 

Projekti perustuu keskeisesti Kalajoen valuma-alueella sijaitsevien Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan

seutukunnan kuntien, yritysten ja yhteisöjen verkostoitumiseen erityisesti niiltä osin, kuin toiminnalla on

vaikutusta vesistön tilaan. Toimintatapa on jo itsessään uusi innovaatio ja samalla pilotoidaan myös ns.

monitavoitearviointia.

Projektin tavoitteena on aloittaa määrätietoinen työskentely jokiympäristön muuttamiseksi todelliseksi

vahvuudeksi ja aluettava yhdistäväksi "tunnukseksi", mikä merkitsee vetovoimatekijää projektiin

osallistuville sekä kohderymille.

 

Projekti tukee kestävän kehityksen oppimisympäristöjä ja auttaa oppilaitosten ja alan tutkimuslaitosten

verkostoitumista keskenään, ja yhdessä hankkeessa toimivien kanssa.

Lisäksi tavoitteena on luoda vesistöaluekohtainen vesienhoidon toimintasuunnitelma, jota voitaisiin

hyödyntää vesienhoitotyön toteutuksessa valtakunnallisestikin.

6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? 

Projekti liittyy vahvasti kestävään kehitykseen yleensä, sekä erityisesti Kalajoen vesistön ja sen edustan

merialueen ekologisen tilan parantamiseen, mutta myös esim. ilmaston muutoksen vaikutusten hillintään

(valuma-alueen vesien viivyttäminen, tulvien hallinta).

Välillisesti hanke tukee esim. alueen maito- ja nautatalouden kilpailukykyä, matkailuelinkeinojen

elinvoimaisuutta sekä alueen vetovoimaisuutta yleensä. 

7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET

7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä

hyödyntää? 

Projektin tavoitteena on perustaa vesistökohtainen Kalajoen vesienhoitoryhmä sekä luoda konkreettinen

toimintasuunnitelma vesienhoitotyön toteuttamiselle ja jatkamiselle nimenomaan Kalajoen vesistöalueella.

 

Vesienhoitoryhmän tehtävänä on edistää Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan sekä

sen toteutusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista sekä jalkauttaa vesienhoitotyö jokilaakson

arkielämään. Lisäksi parannetaan eri tahojen tarpeiden huomioon ottamista tulvariskien hallinnan

suunnittelun eri vaiheissa.

Keskeisenä teemallisena tavoitteena on se, että eri intressiryhmät toimivat yhteistyössä vesienhoidon ja

tulvariskien hallinnan tavoitteiden edistämiseksi ja yhteensovittamiseksi sekä vesien käytön ja arvostamisen

lisäämiseksi.

 

Hanke merkitsee vesistön kannalta merkittävien eri toimijoiden verkostoitumista yhteisten tavoitteiden

saavuttamiseksi sekä pilotointia ja innovaatiota uuden toimintatavan luomiseksi.

 

Tuloksia hyödyntävät niin projektin sidosryhmän kuin myös alueen elinkeinoelämä ja väestö, kuten
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koululaiset ja opiskelijat.

7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan?

7.2.1 Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja?

7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan?

7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä

arvioidaan? 

Projektin keskeinen tavoite on luoda pysyvä ja tavoitteellinen toimintasuunnitelma vesistön hyväksi

tehtävälle työlle.

Vesienhoitoryhmä seuraa ja arvioi niin vesistöalueella toteutettavaa yhteistarkkailua kuin

vesienhoitotoimenpiteitä. Ryhmän palautekeskustelujen ja esimerkiksi sosiaalisen median kautta saatavan

palautteen perusteella toimintaa voidaan kehittää ja kohdentaa tarpeen mukaan uudelleen.

7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia:

ýei tasa-arvovaikutuksia

7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat

arvioinnin tulokset? 

Ei ole.

7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia ? 

Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia niiden tavoitteiden saavuttamisessa, joihin vesienhoitotyössä pyritään

(ekologisesti hyvä vesistön tila).

 

Hankkeella on lisäksi merkittäviä vaikutuksia ympäristötietoisuuden edistämisessä (Kalajoen vesistöaluetta

sekä edustan merialuetta koskevan tiedon kokoaminen ja välittäminen), ekologisten näkökohtien huomioon

ottamisessa tulvasuojelussa (yhteistyö tulvaryhmän kanssa), luonnonsuojelualueiden suojeluarvojen

turvaamisessa (esimerkiksi Natura-alueet Kalajoen edustalla sekä koskiensuojelulailla suojeltu Kalajoen

uoman alaosa) sekä kulttuuriarvojen turvaamisessa (esimerkiksi valtakunnallisesti arvokas

kulttuurimaisema-alue Kalajokivarressa Nivalan ja Ylivieskan taajamien välillä, Plassin alue jokitörmällä

Kalajoella).

 

Projekti edistää ilmastomuutoksen vaikutusten hillintää Kalajoen valuma-alueella (ersimerkiksi kestävä

tulvasuojelutyö ja vesien viivyttäminen). 

Tavoite 1 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl

Tavoite 1 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl

Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl
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7.7.1 Ympäristövaikutukset
Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys

Haitallinen Neutraali Vähäinen
myönteinen

Merkittävä
myönteinen

Vaikutuksen
ilmastonmuutokseen
- energiatehokkuuden
parantumiseen ¨ ý ¨ ¨

- uusiutuvien
energialähteiden
käytön lisääntymiseen

¨ ý ¨ ¨

- ilmastonmuutoksen
aiheuttamien riskien
vähentämiseen

¨ ¨ ý ¨
Vesistön tilan parantuminen
edesauttaa myös tulvien
hallintaa.

- fossiilisten
hiilidioksipäästöjen
vähentämiseen

¨ ý ¨ ¨

Vaikutukset päästöihin
- vesistöön

¨ ¨ ¨ ý
Hankkeen keskeinen tavoite
on vesistökuormituksen ja
huuhtoutuman vähentäminen.

- maaperään
¨ ¨ ý ¨

Hankkeen tavoitteena on
maaperän luontaisen
tasapainon edistäminen.

- ilmaan ¨ ý ¨ ¨
Vaikutukset
kulutukseen ja
tuotantoon
- jätteiden määrän
vähentämiseen ¨ ý ¨ ¨

- hyötykäyttöön ja
kierrätykseen ¨ ý ¨ ¨

- energia- ja
materiaalitehokkuuteen ¨ ý ¨ ¨

- paikallisten
uusiutuvien raaka-
aineiden ja palvelujen
käyttöön

¨ ý ¨ ¨

Vaikutukset
luonnonolosuhteisiin ja
yhdyskuntiin
- maisemaan

¨ ¨ ý ¨

Projekti nostaa jokimaiseman
sekä valtakunnallisesti
arvokkaan kulttuurimaiseman
(Nivala-Ylivieska) arvostusta.

- kulttuuriympäristöön ¨ ¨ ý ¨
- luonnon
monimuotoisuuteen

¨ ¨ ¨ ý

Jokivesistön veden laadun
ekologisesti hyvä tila olisi
merkittävä jokiluonnon
monimuotoisuuden kannalta.
Tiedottaminen nostaa esille
luonnon monimuotoisuuden
arvoja kohdealueella.
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- Natura 2000
ohjelman kohteisiin ¨ ¨ ý ¨

Jokvesistön tilan paraneminen
vaikuttaisi myönteisesti myös
joen edustan merialueen tilaan,
ml. Natura-alueet.

Vaikutukset ihmisiin
- elinoloihin ja
viihtyvyyteen

¨ ¨ ¨ ý

Vesistön tilan parantuminen
edistää viihtyisyyttä ja
vesistöalueen
vetovoimaisuutta. Vesistöä
koskeva informaatio lisää
ympäristön arvostusta.

- terveyteen

¨ ¨ ý ¨

Elinympäristön laadun
kohenemisella ja
virkistyskäytön
listääntymisellä on myönteinen
vaikutus terveyteen.

- turvallisuuteen
¨ ¨ ý ¨

Hanke yhteistyössä
tulvaryhmän kanssa edistää
turvallisuutta jokivarressa.

Vaikutukset
liikenteeseen
- henkilöautoliikenteen
kasvun hillitseminen ¨ ý ¨ ¨

- kuljetustarpeen
vähenemiseen ¨ ý ¨ ¨

- logistiikan
tehostamiseen ¨ ý ¨ ¨

- joukkoliikenteen tai
kevyen liikenteen
osuuteen

¨ ý ¨ ¨

Vaikutukset
tutkimiseen ja
koulutukseen
-
ympäristöteknologiaan ¨ ¨ ý ¨

Hanke on innovoiva
vesistökuormituksen
vähentämistä edistävälle
teknologialle.

-
ympäristöjärjestelmien
käyttöönottoon ¨ ¨ ý ¨

Hanke edistää
ympäristöarvojen huomioon
ottamista kohderyhmään
kuuluvien toiminnassa.

- ympäristöosaamiseen
ja tietoisuuteen

¨ ¨ ¨ ý

Hanke edistää merkittävästi
ympäristöosaamista ja
erityisesti -tietoisuutta
alueensa väestössä, varsinkin
lasten ja nuorten keskuudessa,
sekä yrityksissä ja muissa
yhteisöissä.
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8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS

8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 

Projektissa perustetaan Kalajoen vesistöalueelle vesienhoitoryhmä. Se kokoontuu projektin aikana vähintään

kaksi kertaa, ja laatii toimintaperiaatteet ja -suunnitelman vesienhoitotyön edistämiseksi vesistöalueella.

Toimintasuunnitelmaa työstetään yhdessä myös eri sidosryhmien edustajien kesken.

 

Projektissa aloitetaan monitavoitearviointi toimintaan osallistuvien sidosryhmien tavoitteiden

tunnistamiseksi ja huomioimiseksi toimenpidevaihtoehtoja muodostettaessa. Suunnittelutilanteen

hahmottamiseksi ja menetelmän soveltamismahdollisuuksien arvioimiseksi järjestetään vähintään yksi

sidosryhmätilaisuus.

 

Projektissa kootaan Kalajoen vesistöaluetta ja sen edustan merialuetta koskevaa tietoa ja avataan tiedon

välittämiseksi "Meidän Kalajoki" -nettisivusto. Projektissa tuotettavan tiedon pohjan muodostavat Kalajoen

vesistön ns. tehostetun tarkkailun vuosien 2008 ja 2011 tutkimusraportit sekä uuden yhteistarkkailujakson

2013 - 2018 tarkkailuohjelma ja -tavoitteet.

 

Yhteistarkkailuryhmä sopii vuorovaikutteisesta yhteistyöstä Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmän kanssa.

8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja

toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi 

Projektissa kehitetään Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja sen toteutusohjelman

sisällön sekä vesistöalueella toimivien sidosryhmien tavoitteiden ja mahdollisuuksien pohjalta paikallinen

toimintasuunnitelma vesienhoitotyön edistämiseksi alueella.

Vesistöaluekohtaisen vesienhoitotyön toimintatapojen tehostamiseksi sovellettaan monitavoitearviointiin

perustuvaa tavoitteiden tunnistamista.

"Meidän Kalajoki" -sivusto luo perustan vesistöalueen kattavalle tietopankille ja keskustelufoorumille.

8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? 

Projektin jälkeen Kalajoen vesistöalueelle muodostetettu vesienhoitoryhmä jatkaa toimintaansa, mitä kautta

toiminta pyritään juurruttamaan pysyväksi.

8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen?  

Vesienhoitoryhmä jatkaa toimintaansa laaditun toimintasuunnitelman pohjalta myös projektin päätyttyä. Se

hankkeistaa tarpeen mukaan vesienhoitotyötä ja siihen liittyviä erillisiä vesistön tilan parantamiseen liittyviä

toimenpiteitä. Lisäksi se valmistelee toimintamallin, jonka perusteella toiminta saadaa pysyväksi sekä sille

rahoituspohjan. Vesienhoitoryhmä seuraa vesistössä toteuttettavaa yhteistarkkailua, tekee siihen liittyviä

kehittämisehdotuksia sekä tiedottaa tarkkailun tuloksista.

Vesienhoitoryhmä ylläpitää "Meidän Kalajoki" -sivustoa.
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9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin

vaiheistamisesta

9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Hankkeen tavoitteena on saattaa vesienhoitotyö ja sen haasteelliset tavoitteet Kalajoen vesistöalueen omien

toimijoiden suunnitelmalliseksi työskentelyksi paremman, tunnetumman, saavutettavamman, arvostetumman

ja vetovoimaisemman Kalajoen hyväksi. Toiminta tapahtuu vuorovaikutuksessa Kalajoen tulvaryhmän

kanssa.

 

Erilaisten näkemysten ja tavoitteiden yhteensovittamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi hyödynnetään

monitavoitearviointia. Se käynnistetään hankkeen aikana suunnittelutilanteen hahmottamisella ja

menetelmän soveltamismahdollisuuksien arvioimisella.

 

Kalajoen vesistöalueelle perustetaan vesienhoitoryhmä ohjaaman vesistön yhteistarkkailua, välittämään

vesistöstä olevaa ja syntyvää tietoa, suunnittelemaan ja edistämään vesienhoidon toimenpiteitä,

hankkeistamaan muita vesienhoitoa edistäviä työtapoja ja ratkaisuja ja hankkimaan niille rahoitusta,

vaikuttamaan vesienhoidon näkökulman huomioonottamiseksi niin tulvaryhmän kuin erilaisten

maankäyttömuotojenkin ratkaisuissa sekä tuottamaan vastavuoroisesti ideoita, toimintatapoja ja käytännön

kokemuksia vesienhoidon ja tulvasuojelun edistämiseksi maakunnallisesti ja valtakunnallisestikin.

Vesienhoitoryhmä perustetaan osana projektia.

 

Hankkeen avulla nostetaan Kalajoen vesistön, jokivarren kulttuuriperinnön jajosen edustan merialueen

arvostusta ja vetovoimaisuutta. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden kiinnostusta vesistöä

2012

Vesienhoitoryhmän perustaminen ja työskentelyn aloittaminen. Käytännön toiminnasta vastaa
projektisuunnittelija.

Suunnittelutilanteen hahmottaminen monitavoitearviointia varten. Vastuullisena toteuttajana Suomen
ympäristökeskus, yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualueen ja hankkeen projektisuunnittelijan kanssa.

"Meidän Kalajoki" -tietokokonaisuuden valmistelu (tiedon kokoaminen ja työstäminen). Vastuullisena
toteuttajana on projektisuunnitelija, vesienhoitoryhmän ohjauksessa.

2013

"Meidän Kalajoki" -tietokokonaisuuden ja -sivuston valmistelu (tiedon kokoaminen ja työstäminen) ja
avaaminen.

Monitavoitearvioinnin soveltamismahdollisuuksien arvioiminen, toteuttajana Suomen ympäristökeskus,
yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Ympäristö ja luonnonvarat)
sekä projektisuunnittelijan kanssa.

Kalajoen vesistöalueen vesienhoitotyön toimintasuunnitelman valmistelu ja käsittely vesienhoitoryhmässä.
Valmistelijana on projektisuunnittelija.
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ja vesiluontoa kohtaan herätetään ja kasvatetaan yhteistyössä oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

 

Vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään yhdessä sidosryhmien kanssa.

 

Projektissa luodaan toimintasuunnitelma, jonka avulla vesienhoitotyöstä saadaan pysyvä tapa toimia

Kalajoen, sen vesistöalueen sekä edustan merialueen hyväksi. 

10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN

ARVIOINTI

10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? 

Vesienhoitoryhmä arvioi toiminnan saavutuksia sekä ohjaa sitä tarpeen mukaan uudelleen.

 

Asiakaspalautetta kerätään projektin lopussa sosiaalisen median kautta.

11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN

11.1 Miten projektista tiedotetaan? 

Vesienhoitoryhmä ja projektisuunnittelija tiedottavat mm. toiminnan aloittamisesta ja tavoitteista, Kalajoen

vesistön yhteistarkkailun tuloksista ja uudesta tarkkailuohjelmasta, monitavoitearvioinnin toteuttamisesta ja

sidosryhmien kokoamisesta sekä internetsivujen avaamisesta.

 

Projektista ja sen etenemisestä tiedotetaan lehdistötiedotteilla, artikkeleilla sekä internetsivujen ja tarvittaessa

myös sosiaalisen median kautta.

11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt 

Loka-marraskuussa 2012 tiedotetaan projektin alkamisesta.

Marras-joulukuussa 2012 tiedotetaan toiminnan tavoitteista, tehostetun tarkkailuvuoden 2011 tuloksista ja

vesistössä ohjelmakaudella tapahtuneista muutoksista sekä uudesta tarkkailuohjelmasta.

 

Tammi-helmikuussa 2013 tiedotetaan alueellisen vesienhoitoryhmän kokoontumisesta ja

työskentelytavoista.

Helmi-maaliskuussa 2013 tiedotetaan monitavoitearvioinnista ja sidosryhmien tavoitteiden tunnistamisesta.

Maalis-huhtikuussa 2013 kerrotaan "Meidän Kalajoki" -sivuston avaamisesta ja sisällöstä.

Touko-kesäkuussa 2013 tiedotetaan vesistön tarkkailusta kesällä 2013.

Kesä-elokuussa 2013 tiedotetaan vesistön veden laadusta kesällä 2013.

Elo-syyskuussa 2013 tiedotetaan vesienhoitotyön jatkamiseksi laaditusta toimintasuunnitelmasta sekä

tulevan toiminnan sisällöstä.

 

.
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12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ

12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja

missä säilytetään kirjanpitoaineisto? 

Kirjanpitoaineisto säilytetään Vesikolmio Oy:ssä (kuntien omistama yhtiö).

Materiaalit ja tarvikkeet jäävät perustettavan Kalajoen vesienhoitoryhmän hallintaan ja säilytetään

Vesikolmio Oy:n tiloissa.

13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa)

Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset

Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

 

Kertakorvaus (lump sum).

 

14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma

taustalomakkeissa)

Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin

2012 - 2013 yhteensä
1. Henkilöstökustannukset
2. Ostopalvelut
3. Matkakustannukset
4. Kone- ja laitehankinnat
5. Rakennukset ja maa-alueet
6. Vuokrakustannukset
7. Toimistokulut
8. Muut kustannukset 50 000
9. Luontoissuoritukset
10. Välilliset kustannukset
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 50 000
11. Tulot 0
NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 50 000

2012 - 2013 yhteensä
1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 39 000
2. Kuntien rahoitus 11 000
3. Muu julkinen rahoitus 0
4. Yksityinen rahoitus 0
RAHOITUS YHTEENSÄ 50 000
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15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN

JÄRJESTÄMINEN

15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja

yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? 

Ylivieskan kaupungin ympäristöyksikkö (ns.lupajaosto) on kokouksessaan 27.3.2012 päättänyt osallistua

kustannuksiin, niiltä osin kuin koko rahoitusmäärää ei voida kattaa Lump Sum -rahoituksena.

Vesikolmio Oy on 30.8.2012 antanut sitoumuksen omasta rahoitusosuudestaan, mikäli rahoitusta ei voida

kokonaan kattaa Lump Sum -rahoituksena.

15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? 

Projektiin ei ole haettu muuta rahoitusta.

15.3 De minimis -sääntöselvitys 

De minimis -tuet eivät ylitä 200 000 euron rajasummaa.

16. LIITTEET

16.1 Pakolliset liitteet

16.2 Muut hakijan omat liitteet

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT

Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille

sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten

muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta

toimivaltaisessa viranomaisessa.

 

Liite toimittamatta paperilla sähköisenä ei koske
hakijaa

sisältyy
edellä

mainittuun
rekisteriottee

seen
Kauppa- yhdistys- tai
säätiörekisteriote

¨ ¨ ý ¨ ¨

Verovelkatodistus ¨ ý ¨ ¨ ¨
Selvitys nimenkirjoitusoikeuksista ¨ ¨ ¨ ¨ ý

Liite paperilla sähköisenä
"Meidän Kalajoki" - Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-alueella.
Hankekuvaus sekä projekti, esiselvitys ja toiminnan aloittaminen.

¨ ý

"Meidän Kalajoki", kustannusarvio ja sen erittelyt ¨ ý
2012 Meidän Kalajoki, hankekuvaus sekä projekti, 19. syyskuuta ¨ ý
2012 Meidän Kalajoki, kustannusarvio ja erittelyt, 19. syyskuuta ¨ ý
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Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä

annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat

muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen

ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

 

Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä

hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin

henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta

koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä

hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi.

 

Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen

toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa

säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006).

 

Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa

esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 7 artiklassa tarkoitetussa tuensaajien

luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille

osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden

projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä.  Allekirjoituksellaan hakija

hyväksyy julkistamisen.

 

Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan.

 

Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö)

19.09.2012

Risto Bergbacka

toimitusjohtaja
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13. KUSTANNUSARVIO

13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset
Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

 

Kertakorvaus (lump sum).

 

13.1 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.)
Kokoaikainen
/ osa-aikainen

Henkilötyökk Tehtävät 2012 2013 Yhteensä

Yhteensä 0 0 0 0

13.2 Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut)
Kustannus 2012 2013 Yhteensä
Yhteensä 0 0 0

13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset)
Kustannus 2012 2013 Yhteensä
Ulkomaan matka
Ulkomaan matkat yhteensä 0 0 0

Kotimaan matka
Kotimaan matkat yhteensä 0 0 0

Yhteensä 0 0 0

13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat)
Kustannus 2012 2013 Yhteensä
Yhteensä 0 0 0

13.5 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus 2012 2013 Yhteensä
Yhteensä 0 0 0
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13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat)
Kustannus 2012 2013 Yhteensä
Yhteensä 0 0 0

13.7 Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut)
Kustannus 2012 2013 Yhteensä
Yhteensä 0 0 0

13.8 Muut kustannukset
Kustannus 2012 2013 Yhteensä
Palkat sivukuluineen 8 200 28 700 36 900

Monitavoitearviointi 2 000 5 000 7 000

Meidän Kalajoki aineisto 200 500 700

Asiantuntijoiden kulut 100 400 500

Kokouskulut 100 400 500

Matkakustannukset 400 1 600 2 000

Vuokrat, työtilat 200 600 800

Puhelin ja kopiointi 200 300 500

Ilmoitukset 100 400 500

Painatukset 100 500 600

Yhteensä 11 600 38 400 50 000

13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset)
Kustannus 2012 2013 Yhteensä
Tehtävä työ
Tehtävä työ yhteensä 0 0 0

Muut luontoissuoritukset
Muut luontoissuoritukset yhteensä 0 0 0

Yhteensä 0 0 0

13.10 Välilliset kustannukset
Kustannus 2012 2013 Yhteensä
Prosenttimääräiset välilliset kustannukset
Yhteensä 0 0 0
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14. RAHOITUSSUUNNITELMA

14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Projektin kokonaiskustannukset 2012 2013 Yhteensä
1. - 10. Yhteensä 11 600 38 400 50 000

13.11 Tulot
Tulo 2012 2013 Yhteensä
Yhteensä 0 0 0

NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Rahoitettavat kustannukset yhteensä 2012 2013 Yhteensä
12. - 22. Yhteensä 11 600 38 400 50 000

14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus
Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 2012 2013 Yhteensä
Yhteensä 8 600 30 400 39 000

14.2 Kuntien rahoitus
Kuntien rahoitus 2012 2013 Yhteensä
Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) 0 2 000 2 000

Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) 3 000 6 000 9 000

Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0

Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0

Yhteensä 3 000 8 000 11 000

14.3 Muu julkinen rahoitus
Muu julkinen rahoitus 2012 2013 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus 0 0 0

Yhteensä 0 0 0
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14.4 Yksityinen rahoitus
Yksityinen rahoitus 2012 2013 Yhteensä
Omarahoitus 0 0 0

Muu yksityinen rahoitus 0 0 0

Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0

Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0

Yhteensä 0 0 0

RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ
Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 2012 2013 Yhteensä
1. - 4. Yhteensä 11 600 38 400 50 000

v. 01/11

Tulostettu 15.10.2012 13:24:51

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 4/4

Hakemusnumero: 818356  Projektikoodi: A32210
Projektin nimi: Meidän Kalajoki - Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-alueella. Esiselvitys.


	
	1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN
	2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA
	3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT
	4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS
	4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa
	4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten?
	4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano
	4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit

	5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS
	5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua?
	5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

	6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS
	6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue
	6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa?
	6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu?
	6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä
	6.5 Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä
	6.6 Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita?
	6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita?

	7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET
	7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää?
	7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan?
	7.2.1 Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja?

	7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan?
	7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan?
	7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia:
	7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset?
	7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia ?
	7.7.1 Ympäristövaikutukset


	8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS
	8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet?
	8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi
	8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)?
	8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? 

	9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA
	9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta
	9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)

	10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI
	10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään?

	11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN
	11.1 Miten projektista tiedotetaan?
	11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt

	12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ
	12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto?

	13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa)
	Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset

	14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa)
	Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin

	15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN
	15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia?
	15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty?
	15.3 De minimis -sääntöselvitys

	16. LIITTEET
	16.1 Pakolliset liitteet
	16.2 Muut hakijan omat liitteet


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. KUSTANNUSARVIO
	13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset

	14. RAHOITUSSUUNNITELMA
	14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät



