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Kalajoen vesienhoitoryhmän toiminnan esiselvitykseen kutsutut edustajat ja varajäsenet
KALAJOEN VESIENHOITORYHMÄN 1. KOKOUS
MEIDÄN KALAJOKI – VESIENHOITO KÄYTÄNNÖN TYÖNÄ KALAJOEN VALUMA-ALUEELLA -hanke

Paikka:

Ylivieskan kaupungintalo, valtuustosali

Aika:

ke 3.4. 2013 klo. 13.00–15.55

Läsnä:

Tapio Koistinaho (Ylivieskan kaupunki), Katja Polojärvi (Ylivieskan kaupunki), Matti Kiviniemi
(Reisjärven kunta), Kari Kestikievari (Haapajärven kaupunki), Karita Halmetoja (ppky
Selänne), Juha Peltomaa (Nivalan kaupunki), Risto Jokela (ProAgria Oulu/MTK Alavieska),
Hannu Heikkilä (MTK Kalajoki), Jari Vilppu (MTK Ylivieska), Leena Sikkilä (MTK Sievi), Antti
Isoherranen (MTK Haapajärvi), Juhani Kumpusalo (Metsänhoitoyhdistys/MTK Nivala), Noora
Huotari (Vapo Oy), Teemu Sarnola (Vattenfall Oy), Veli-Pekka Naukkarinen (Sievin
osakaskunta), Risto Apuli (Etelänkylän kalastuskunta), Pekka Sorola (Kiljanjärven
kylätoimikunta), Irmeli Ruokanen (Metsäkeskus), Anu Suotula (4H-yhdistys), Jermi Tertsunen
(PPO ELY-keskus), Miikka Annunen (PPO ELY-keskus), Anne-Mari Rytkönen (SYKE), Pia Rotko
(SYKE), Laura Liuska (Vesikolmio Oy)

1. Projektisuunnittelija Laura Liuska toivotti osallistujat tervetulleiksi kaupungintalon kahviossa. Suomen
ympäristökeskuksen tutkimusinsinööri Pia Rotko ja suunnittelija Anne-Mari Rytkönen esittelivät
toimenkuvaansa tässä hankkeessa. Syken vastuulla on monitavoitearviointi, johon sisältyy muun
muassa keskusteluja vesienhoitoryhmän tavoitteista ja toimenpiteiden tarkastelua.
2. Vesienhoitoryhmän jäsenet esittelivät itsensä ja vesienhoitoryhmän toimintaan liittyvät odotuksensa
Pia Rotkon johdolla. Monien odotuksissa olivat joen arvostuksen ja virkistyskäytön lisääminen veden
laadun ja vesistön tilan parantamisen kautta. Myös eri elinkeinojen tukeminen ja yhteen sovittaminen
sekä tulvasuojeluun liittyvät odotukset nousivat esiin. Yhteenveto odotuksista liite 1.
3. Laura Liuska esitteli Kalajoen vesistön tilannetta yleisesti ja Meidän Kalajoki -hankkeen lähtökohtia
(esitys liite 2). Ryhmän tulevasta toimintamallista ja sen rahoittamisesta jatketaan keskustelua
seuraavissa kokouksissa, joissa myös tutustutaan tarkemmin muualla maassa toimiviin esimerkkeihin.
ProAgria Oulun johtama kolmen maakunnan yhteinen VYYHTI-hanke ajaa monia samoja tavoitteita kuin
Meidän Kalajoki -hanke. Hankkeiden välisen yhteistyön merkeissä sovitaan muun muassa VYYHTIhankkeen projektipäällikön vierailusta Kalajoen vesienhoitoryhmän kokouksessa.

Esityksestä keskustelua herätti erityisesti valtion rahoituksen merkittävä väheneminen ja jopa
loppuminen vesistöjen kunnostuksissa ja muissa vastaavissa hankkeissa. Lisäksi toivottiin, että kestävän
metsätalouden KEMERA-tuki muistettaisiin mahdollisuutena myös vesienhoitoon liittyvissä hankkeissa.
Maatalouden vesiensuojelun puolesta korostettiin hyvän ravinnetaseen merkitystä, jotta ravinteet
sitoutuisivat tehokkaasti pellon kasvustoon. Kalajoen vesienhoitoryhmän toimintamallista avattiin
myös hieman keskustelua. Pohdittiin muun massa taloudellisen ja muun vastuun jakautumista
hankkeissa, joita vesienhoitoryhmä aikanaan lähtee tukemaan.
4. Anne-Mari Rytkönen kertoi Meidän Kalajoki -hankkeen seuraavista vaiheista ja Suomen
ympäristökeskuksen odotuksista siihen liittyen. Tuloksena saadaan toimintasuunnitelma ryhmälle sekä
tietoa toimenpiteistä, joita ryhmä voisi edistää. Kuultiin myös muista ajankohtaisista ja
kansainvälisistäkin hankkeista, joissa Kalajoki ja Vääräjoki ovat mukana. Esitys liite 3.
5. Pia Rotko ja Anne-Mari Rytkönen johdattelivat osallistujat pienryhmissä käytäviin keskusteluihin
Kalajoen nykytilasta, tavoitetilasta vuonna 2030 ja toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Yhteenveto ryhmien kirjaamista nykytilaan liittyvistä heikkouksista ja vahvuuksista, sekä tulevaisuuden
tavoitteista ja toimenpiteistä tavoitteiden edistämiseksi löytyy liitteestä 1. Toimenpiteistä jatketaan
keskustelua seuraavassa kokouksessa. Seuraavassa kokouksessa kuullaan myös yhteenveto
vesienhoitoryhmän jäsenille lähetetyn kyselylomakkeen vastauksista.
6. Kalajoen vesienhoitoryhmän 2. kokouksen ajankohta sovittiin alustavasti viikolle 24. Ehdotettiin
vaihtoehdoiksi ti 11.6. ja to 13.6. Ajankohdaksi toivottiin aamupäivää. Aikataulua tarkennellaan ja
sovitellaan siten, että soveltuvat tilat on mahdollista saada käyttöön ja kauempaakin ehditään paikalle.

Ylivieskassa 12.4. 2013
Laura Liuska
projektisuunnittelija
Vesikolmio Oy
puh. 044 0890 215
laura.liuska@vesikolmio.fi

