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Tavoitteet Kalajoen tilan parantamiseksi

Kalastus

Rantojen käyttö Elinkeinot 
tasapainossa

Eroosiohaitat

Sisäinen kuormitus

Ravinne- ja 
kiintoaine-kuormitus

Jätevedet

Kalankulku ja 
kalakannat

Joen arvostusTulvavahingot 
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, Rytkönen ym. 2013

(Meidän Kalajoki –hanke, 
monitavoitearviointi)



• Monialainen neuvottelukunta
• Toimii kuntavetoisesti ja hankkeiden 

kautta
• Tavoitteena huomion kiinnittäminen 

Kalajoen vesistöalueen vesien tilaan ja 
kunnostusmahdollisuuksiin

• Välittää tietoa, lisää keskustelua, toimii 
verkostona

• Valvoo vesistöalueen etua
• Lausunnot
• Osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan 

vesienhoidon yhteistyöryhmään
• www.meidankalajoki.fi

Kalajoen vesienhoitoryhmä



Kalajoen vesienhoitoryhmä

∗ Kunnat: Ylivieska, 
Reisjärvi, Haapajärvi, 
Nivala, Sievi, Alavieska, 
Kalajoki

∗ ppky Selänne
∗ POP ELY-keskus
∗ Vesikolmio Oy
∗ Vapo Oy
∗ Kanteleen voima Oy
∗ Jukuturve Oy
∗ Vestia Oy
∗ Vattenfall Oy
∗ MTK (Kalajoki, 

Ylivieska,  Sievi, 

Haapajärvi, Alavieska)
∗ Metsänhoitoyhdistys 

Kalajokilaakso
∗ Metsähallitus
∗ Suomen metsäkeskus
∗ ProAgria Oulu
∗ ProAgria K-P 

/Kalatalouskeskus
∗ Perämeren eteläinen 

kalastusalue
∗ Etelänkylän jakokunta
∗ Sievin kalastuskunta
∗ Ylivieskan osakaskunta
∗ Alavieskan jakokunta

∗ Nivalan Pidisjärven
osakaskunta

∗ Haapajärven 
osakaskunta

∗ Kuusaan osakaskunta
∗ Reisjärven 

kalastuskunta
∗ Vieskan vapakalastajat
∗ Kalajoki 

Matkailuyhdistys
∗ Kalajoen kalastajain 

seura ry
∗ Kiljanjärven

kylätoimikunta



Vesienhoitoryhmän toiminta 
- Kokoukset, retket, tiedonvälitys

Kuva: Tapio Romppainen



Kunnostustarpeita
- vesienhoito ja/tai 

virkistyskäytön 
parantaminen



Ajankohtaisia hankkeita



∗ Vääräjoen ja Siiponjoen
kunnostukset (Sievi-Kalajoki)

∗ Mertuanojan Paasikosken 
kunnostus (Ylivieska)

∗ Lohijoen kunnostus (Haapajärvi)
∗ Pylväsojan kunnostus (Ylivieska)
∗ Petäjäojan kunnostus (Sievi)

Kalataloudelliset kunnostukset / 
elinympäristön kunnostukset

* Toteutunut/käynnissä
* Suunniteltu



∗ Norssinjärven ja Kangaspäänjärven hoitokalastus 
(Reisjärvi)

∗ Pohjojärven kunnostuksen täydennyshanke (Nivala)
∗ Vuohtojärven Kellonlahden ja Vattulahden 

kunnostushanke (Reisjärvi)
∗ Kekajärven kunnostus 

(Ylivieska)

Järvien kunnostukset

- Toteutunut/käynnissä
- Suunniteltu



∗ KEMERA luonnonhoitohankkeet
∗ Mustanojan ja Nuottiojan vesienhoitohankkeet 

(Haapajärvi-Reisjärvi)
∗ Juurikkanevan vesienhoitohanke (Haapajärvi-

Reisjärvi)
∗ Kiljanjärven vesienhoitohanke, vaihe 1 (Reisjärvi)
∗ Kiljanjärven seuraavat vaiheet 

∗ Maatalousrahasto
∗ Salonlampi (Sievi)
∗ Kiljanjärven va:lla 5 kosteikkoa
∗ Eikkalan kosteikko (Nivala)

∗ Soiden ennallistaminen
∗ Pesäneva (Sievi)
∗ Tervaneva-Sivakkaneva (Haapajärvi)

Valuma-alueen kunnostukset

- Toteutunut/käynnissä
- Suunniteltu



∗ Kuonanjoen ja Kuonanjärven 
säännöstelyn kehittäminen 
(Haapajärvi)

∗ Hautaperän säännöstelyn 
kehittäminen (Haapajärvi)

∗ Kalajanjoen säännöstelyn 
kehittäminen (ja kunnostus) 
(Reisjärvi)

Säännöstelyn kehittäminen

- Toteutunut/käynnissä
- Suunniteltu



∗ Settijärven 
virkistyskäyttösuunnitelma ja 
Settijoen uoman raivaus 
(Haapajärvi)

Virkistyskäytön kehittäminen

- Toteutunut/käynnissä
- Suunniteltu



• Rahoitus: Harkinnanvarainen 
valtionavustus (hallituksen kärkihanke) 
50 %, Ylivieskan kaupunki

• Toteutus: Ylivieskan kaupunki
• Aikataulu: 2017-2019 
• Kustannusarvio n. 200 000 €
• Tavoitteena 

• valumavesien luontainen 
viivyttäminen

• Mertuanojan ja Pylväsojan varressa 
sijaitsevien kosteikkokohteiden
suunnittelu (Mertuanjärvi-kuivio, 
Löytynneva, metsätalouden 
vesiensuojelu) ja toteutus
(Laukkupalon maanottoalue)

• Tiedotus ja viestintä tärkeässä 
asemassa

VIIVYTYS – Vesienhoidon ja tulvasuojelun 
toisiaan tukeva yhteensovittaminen 



Laukkupalo

Löytynneva

Mertuanjärvi



• Toteutus: Ylivieskan kaupunki päätoteuttaja, 
tuensiirtosopimuksella Jokilaaksojen ja Oulu-
Koillismaan pelastuslaitokset

• Aika: 1.2. 2017 – 31.12. 2018
• Kustannusarvio 169 164 €
• Tavoitteena 

• Lisätä tietoisuutta vesistö- ja hulevesitulvien 
riskeistä ja ennaltaehkäisystä

• Parantaa asukkaiden, yrittäjien ja muiden 
toimijoiden varautumista tulviin

TULVATIETO – Tulvatietoisuuden 
parantaminen riskialueilla



Laura Liuska
Ylivieskan kaupunki 
puh. 044 4294 235
laura.liuska@ylivieska.fi
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