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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys on perustettu keväällä 2011 parantamaan
vesistöjen tilaa Jäälinojan valuma-alueella. Yhdistys on toteuttanut vuonna 2011
laadittua toimenpidesuunnitelmaa. Vuoden 2012 suunnitelma pohjautuu vuonna 2011
luotuihin suuntaviivoihin.
Toiminnan laadun varmistajana jatkaa laaja yhteistyö- ja asiantuntijaelin, Kiimingin –
Jäälin vesienhoitotoimikunta, johon kuuluvat seuraavien tahojen edustajat:
 Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys
 Kiimingin kunta
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus
 Oulun seudun ympäristötoimi
 Kiimingin jakokunta
 Kiimingin kalastuskunta
Lisäksi kokoonpanoon kuuluu yksittäisiä asiantuntijoita.

1. Vesienhoito
Jäälinojan valuma-alueen vesistön tilan parantamista tarkastellaan tässä
suunnitelmassa seuraavasti jaoteltuna:
A. Koko valuma-aluetta koskevat toimet
B. Jäälinjärven yläpuolinen valuma-alue
C. Jäälinjärvi
D. Jäälinoja
A. Koko valuma-aluetta koskevat toimet
Jäälinojan valuma-alueen kunnostuskokonaisuutta tarkastellaan Oulun yliopistoon
tehtävässä diplomityössä, joka valmistuu toimintavuoden lopulla. Työ sisältää koko
valuma-alueen kuormitusselvityksen, yleissuunnitelman kuormituksen
pienentämiseksi, Jäälinjärveen soveltuvien kunnostusmenetelmien arvioinnin sekä
suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin. Työn nimenä on
”Muuttuneen vesistön kokonaisvaltainen kunnostus – esimerkkinä Jäälinojan vesistö”.
Vesistötarkkailua jatketaan edellisen vuoden tapaan. Tarkkailuun kuuluu:
 Jäälinjärveen laskevien Saarisenojan ja Korteojan ravinteiden ja kiintoaineen
tarkkailu
 Tuloveden kiintoaineen laadun varmistaminen
 Jäälinjärven vedenlaadun tarkkailu
 Jäälinjärven levälajimääritysten varmistaminen tarvittaessa
 Jäälinjärven vesitase- ja kiintoainetaselaskenta
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Lisäksi diplomityöhön tehdään tarpeellisia tutkimuksia sille asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi.
B. Jäälinjärven yläpuolinen valuma-alue
Saarisenojan valuma-alueelle on laadittu kunnostussuunnitelma, joka voidaan jakaa
kahdeksaan toisistaan riippumattomaan toteutuskohteeseen. Vuonna 2012
toteutettavaksi suunnitellaan:
1. Saarisenojanniityn pintavalutuskenttä
2. Haisunsuonojan putkipato
3. Saarisenojanniityn läntinen putkipato
4. Kokkojärvenniityn yläpään allastus ja pintavalutus
5. Kokko-ojan haaran pohjakohoumat ja virranohjaimet
6. Saarisenojan suun rakenteet
Optio vuoden 2012 lopulle on Kokkojärven padon ja kosteikon rakentaminen (7).
Hankkeiden toteutuminen riippuu maanomistajasopimusten aikaan saamisesta sekä
rahoituksen järjestymisestä.
Kalamäen kosteikon (8) osalta tavoitteena on saada maanomistajien kanssa aikaan
sopimukset viimeistään alkukesällä 2012 ja jättää lupahakemus
aluehallintovirastoon syksyllä 2012. Hanke voisi toteutua aikaisintaan vuonna 2013,
mikäli rahoitus järjestyy.
Korteojan kunnostuskohteet samoin kuin Jäälinjärven alapuoliset kunnostuskohteet
tulevat Metsäkeskuksen suunniteltaviksi siinä vaiheessa, kun Metsäkeskuksen
rahoitusmahdollisuudet selkeytyvät. Korteojan alaosalla sijaitseva suo on tullut
Kiimingin kunnan omistukseen. Alue soveltuu Korteojan vesien pintavalutuskentäksi.
Alueelle laaditaan pintavalutuskentän toteutussuunnitelma ja tehdään kunnan
kanssa sopimus suon käyttöoikeudesta.

C. Jäälinjärvi
Jäälinjärvestä kerättyä tietoa tulkitaan tutkijaseminaarissa, joka järjestetään
huhtikuussa. Seminaarin tavoitteena on muodostaa Jäälinjärven ”diagnoosi” ja
hahmotella soveltuvia kunnostusmenetelmiä.
Hoitokalastusta jatketaan. Varmistetaan saatuja viitteitä vaeltavasta särkikannasta
ja valmistaudutaan tehokkaaseen pyyntiin vaelluksen aikana ja sen jälkeen.
Tarkoitusta varten hankitaan rysä.
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D. Jäälinoja
Jäälinojaa koskevan tiedon hankita ja suunnittelun lähtökohdat ovat olennainen osa
laadittavaa diplomityötä. Varsinainen kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ajoittuu
toimintavuoden jälkeen.

2. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen
Toiminnan vakiinnuttua yhdistys tehostaa jäsen- ja varainhankintaa. Edellytyksiä
tähän luodaan viestinnällä, missä tehdään läheistä yhteistyötä Kiimingin kunnan ja
Jäälin asukasyhdistyksen kanssa. Jäseniä kannustetaan aktiivisuuteen yhdistyksen
ja sen toiminnan tunnetuksi tekemisessä. Jäsenmaksutulojen kerryttämisen lisäksi
yhdistys järjestää arpajaiset ja pyrkii saamaan toimialueen yrityksiä
kannatusjäseniksi. Yhteistyömahdollisuudet alueen muiden luonto- ja
ympäristölähtöisten projektien kanssa kartoitetaan rahoitusmahdollisuuksien
lisäämiseksi.
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