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VIIVYTYS-hankkeessa etsitään kosteikkoja  

 

Ylivieskan kaupungin hallinnoimassa VIIVYTYS-hankkeessa etsitään kosteikkopaikkoja hankkeen aikana 

toteutettavaksi ja tarjotaan maanomistajille ilmaista neuvontaa kosteikkojen ja muihin vesiensuojeluratkaisuihin liittyen. 

Lisäksi tehdään kosteikkojen yleissuunnittelua hankkeen suunnittelualueilla Ylivieskan Mertuanojan ja Pylväsojan 

valuma-alueilla.  

 

Hankkeen kautta rahoitus kosteikolle 

 

VIIVYTYS-hankkeen kautta on mahdollista saada rahoitusta kosteikkosuunnitelman teettämiseen sekä rahoitusta 

kosteikon perustamiseen Ylivieskan Mertuanojan ja Pylväsojan valuma-alueille. Maanomistajat voivat ehdottaa kohteita 

hankkeessa toteutettavaksi kesän ja syksyn 2018 aikana ja kosteikkojen toteutus tapahtuu vuoden 2019 aikana. 

 

”Ylivieskan kaupungin hanke on mainio esimerkki kaupunkien ja kuntien sitoutumisesta vesistöjen tilan parantamiseen. 

Hanke toteuttaa hallituksen kärkihankkeen keskeistä tavoitetta vähentää vesistöjä rehevöittävää ravinnekuormitusta.  

Yhdessä maanomistajien kanssa suunnitellut kosteikot nostavat paikallisesti myös luonto- ja virkistyskäyttöarvoja”, 

asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo. 

 

Kohteiden suunnittelu yhdessä maanomistajien kanssa 

 

Kosteikkojen suunnittelu tapahtuu yhdessä maanomistajien kanssa. Kohteille tehdään tarkat suunnitelmat ennen 

toteutusta ja toteutus tehdään hankkeen kautta. Hankkeessa toteutettujen kosteikkojen mahdollisista huoltotoimista 

sovitaan kohdekohtaisesti vastuut kaupungin ja maanomistajan välillä.  Tarvittavia huoltotoimia voivat olla mahdollisten 

patorakenteiden huoltaminen, kosteikkoon kertyneen lietteen tyhjentäminen ja maiseman avoimena pitäminen. 

Toteutuksen jälkeen kohde jää maanomistajan käyttöön ja se voi soveltua hyvin esimerkiksi riistakosteikoksi. Kosteikon 

perustamalla voi vaikuttaa osaltaan vesiensuojeluun kosteikon kerätessä kiintoainesta ja ravinteita ja tulvasuojeluun 

kosteikon viivyttäessä valuma-alueen vesiä. Kosteikko myös luo avovettä maisemaan. 

 

Hankkeeseen toteutettavaksi valittujen kohteiden valinnassa painotetaan kohteen vesiensuojelullista ja tulvasuojelullista 

hyötyä,”, hankevetäjä Marika Lax kertoo. ”Erityisesti toteutukseen etsitään pienialaisia maa- ja metsätalouden 

kosteikkoja”, Lax jatkaa. Kosteikkojen lisäksi vesiensuojelua voidaan edistää myös laskeutusaltailla, tulvatasanteilla ja 

erilaisilla elinympäristökunnostuksilla, kuten purojen luonnontilaan palauttamisella. Tällaisiakin toimia voi ehdottaa 

hankkeessa toteutettavaksi.    

 

Yleissuunnittelua ja ilmaista neuvontaa vesiensuojelusta 

 

Hankkeessa tehdään kosteikkojen yleissuunnittelua Pylväsojan ja Mertuanojan valuma-alueilla.  Yleissuunnittelussa 

kartoitetaan valuma-alueilta mahdollisia kosteikkopaikkoja ja annetaan ne maanomistajille tiedoksi. Kohteiden toteutus 

on maanomistajille vapaaehtoista.  

 

Hankkeen aikana saa ilmaista neuvontaa vesiensuojeluun ja eri rahoituskanaviin liittyen. Vesiensuojelutoimia rahoitetaan 

mm. maatalouden tukijärjestelmän, Metsäkeskuksen Kemeran eli kestävän metsätalouden rahoituslain ja erilaisten 

hankkeiden kautta. Metsäkeskuksen Kemera-tuessa on viime vuosina ollut painotuksena elinympäristökunnostukset ja 

erityisesti purojen ennallistaminen. Kalajokilaakson alueella on käynnissä Yhteisessä veneessä-hanke, jonka kautta on 

mahdollista saada rahoitusta kosteikkosuunnitelman tai muun vesien kunnostussuunnitelman teettämiseen.  

 

VIIVYTYS-hankeen tavoitteena parantaa Kalajoen vesistön tilaa 

 

VIIVYTYS-hanke on kaksi vuotinen vesiensuojeluhanke, jonka tavoitteena on parantaa Kalajoen vesistön tilaa ja edistää 

tulvasuojelua. Hanke kuuluu ympäristöministeriön rahoittamiin vesien- ja merenhoitoa edistäviin hallituksen 

kärkihankkeisiin. Hankerahoituksesta puolet tulee ympäristöministeriöltä ja puolet Ylivieskan kaupungilta. Hankkeen 

toteuttajana on Ylivieskan kaupunki. 

 

Lisätiedot: 

Marika Lax 

Hankevetäjä/Ylivieskan kaupunki 

puh. 040 1828 781 

marika.lax@ylivieska.fi 


