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Esiselvityksen lähtökohdat
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Esiselvitysvaiheen toteutusaika oli 8/2019–2/2020.
Esiselvitys toteutettiin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten
sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen rahoittamana hankkeena
Kainuun ELY-keskus hallinnoi esiselvitystä ja toteutti työn, Outi
Hyvönen ja Jari Pesonen, Pohjois-Pohjanmaan ELYstä oli tiiviisti
mukana Arto Iwendorff
Ohjausryhmään kuului rahoittajien sekä elinkeinoelämän edustajia
Humanpolis, Kainuun Etu, BusinessOulu.
Oulujoen vesistöä koskevissa selvityksissä tarkastelu on ollut
pääsääntöisesti alueellista tai paikallista sekä aihealueiltaan rajattua.
Vesistöön liittyvät suunnitelmat ovat olleet osin irrallisia, eikä niitä ole
riittävästi kytketty alueen (maakuntien ja kuntien) kehittämisohjelmiin.
Koko Oulujoen vesistöä koskeva ja kattavasti vesistöalueen eri
teemasisällöt tulevaisuuden näkemyksineen huomioiva selvitystyö
puuttuu.
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Esiselvityksen tavoitteet
▪

Työn tavoitteet olivat seuraavanlaiset:
– Tehdä kartoitus, onko Oulujoen vesistön alueella tarvetta koko vesistön
yhteiselle visiohankkeelle ja millainen asiasisältö hankkeella tulisi olla.
– Ottaa selvitystyössä huomioon
▪ Oulujoen vesistön erityispiirteet ja kytkennät
▪ sidosryhmien näkemykset vesistön nykytilasta ja tulevaisuudesta
– Käynnistää vuorovaikutusprosessi Oulujoen vesistön vesivision luomiseksi
– Tunnistaa maakuntaohjelmissa ja siihen liittyvissä strategioissa olevat
vesistöalueeseen liittyvät tavoitteet
– huomioida kaikki vesistöä koskevat osa-alueet kuten vesienhoito,
kalatalous, vesivarat, vesistön virkistyskäyttö, alueiden käyttö,
elinkeinoelämän ja matkailun kehittäminen, kulttuuriympäristö ja -perintö
sekä vesistöjen suojelu.
– Tunnistaa ja valita sopivimmat vaihtoehdot hankesuunnitelman perustaksi
– Loppuraportti
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Esiselvityksen toteutus
▪

▪

Esiselvityksessä pyrittiin osallistamaan kaikki alueen toimijat ja
asukaat, tavoite onnistui hyvin!
– Kaikki Oulujoen vesistöalueen kunnat sekä isoimmat alueen
toimijat haastateltiin kasvotusten syksyn 2019 aikana
(yhteensä 22 toimijaa)
– Alueen asukkaille ja muille yhteisöille järjestettiin webropolkysely, asukkaiden vastauksia tuli 550 kpl ja yhteisöjen 30
kpl
– Järjestettiin vesivisiotyöpaja vesienhoidon yhteistyöryhmälle
– Saatiin kattava näkemys sidosryhmien tarpeista ja toiveista
Esiselvityksestä tehtiin loppuraportti, selvitettiin rahoitus ja
toteuttajataho sekä oltiin valmistelemaassa rahoitushakemusta
varsinaisen vesivision toteuttamiseksi
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Kiitos mielenkiinnosta!
Jari Pesonen, ympäristövastuu –yksikö päällikkö
jari.k.pesonen@ely-keskus.fi
p. +358 295 023 861
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