
Tule mukaan -  Sinua tarvitaan parantamaan asuinympäristöäsi 
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys: 

Vesistön kunnostus vauhdissa 

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys tavoittelee Kiimingin 
lounaiskulman vesien parempaa tilaa. Yhdistys perustettiin 
keväällä 2011 ja toiminta on käynnistynyt vauhdilla: 

• Jäälinjärven kalaston rakenne tutkittiin: puolet särkiä, loput ahvenia 
• Jäälinjärven hoitokalastus aloitettiin. Järvestä poistettiin 700 000 
  särkeä 
• Jäälinjärveen kertynyt kiintoaines tutkittiin: 15 tonnia 
  lisää lietettä järveen (kuiva-aineena laskettuna) kesällä 2011  
• Jäälinjärven yläpuolen valuma-alueelle teetettiin laaja kunnostus- 
  suunnitelma. Sen toteuttaminen pienentää vesistön kiintoaine- ja 
  ravinnekuormitusta 
• aloitettiin diplomityö Oulun yliopistossa koko Jäälinojan vesistön 
   tilan parantamiseksi 

Jäälinjärvestä poistettiin  
särki melkein joka neliöltä Käytössä paras asiantuntemus 

Toimenpiteiden oikean laadun varmistaa asiantuntijaryhmä.  
Siihen kuuluu edustajia 
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta 
• Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksesta 
• Suomen ympäristökeskuksesta 
• Oulun seudun ympäristötoimesta 
• Kiimingin kunnasta 
• Kiimingin jakokunnasta 
• Kiimingin kalastuskunnasta sekä 
• yksittäisiä vesialan asiantuntijoita 

Vahvuutena vuorovaikutus 

Perustamisestaan alkaen yhdistys on panostanut avoimuuteen, tiedottamiseen ja yhteistyöhön 
Kiimingin kunnan, viranomaisten, tutkijoiden, maanomistajien, asukkaiden, kalastajien,  
metsästäjien ja kaikkien hankkeesta kiinnostuneiden kanssa. Osapuolilta on saatu rahoitusta, 
osaamista, vahvaa tukea ja kannustusta.  Vuorovaikutusta on edistetty Kiiminki-päivillä, yleisö- 
tilaisuuksissa, kokouksissa ja internetissä. 

Sinua tarvitaan 

Yhdistyksen tiivis ydinjoukko on saanut toiminnan hyvään alkuvauhtiin. Nyt harteita on  
levennettävä. Tarvitsemme lisää henkilöjäseniä, yhteisöjäseniä ja kannatusjäseniä. 

Tule mukaan. Talkoita riittää kaikille. Tutustut alueen aktiivisiin ihmisiin. Sosiaalinen ympäristö ja  
alueen identiteetti kohenevat. Tietoa saat jäsentiedotteista, yhdistyksen tilaisuuksista ja nettisivuilta  
(www.kiiminginjaalinvedet.net). Sivuilta löydät myös yhdistyksen toimijat.  Jäseneksi pääset pikkurahalla.  
Kun liityt, ilmoita sähköpostiosoitteesi.Pysyt varmimmin ajan tasalla.  

Luonnonympäristö on tänne ihmiset houkuttanut. Ihmisten vuoksi se on vuosien 
saatossa nuhrautunut. Ihmisten voimin panemme sen taas kuntoon. 
 

Asiantuntijat Kokkojärven- 
niityllä  suunnittelemassa  
kosteikkoa 

http://www.kiiminginjaalinvedet.net/


Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistykseen voit liittyä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen  
pankkitilille nro  
  FI95 5741 5320 0875 49. 

Ilmoita yhteystietosi pankkisiirtolomakkeella tai mieluimmin yhdistyksen sivuilla www.kiiminginjaalinvedet.net . 
Muista antaa sähköpostiosoitteesi varmistaaksesi, että yhteydenpito toimii. 

Jäsenmaksut:  henkilöjäsenet    20 euroa/vuosi 
  yhteisöjäsenet    60 euroa/vuosi 
  kannatusjäsenet sopimuksen mukaan 

Pintavalutus 

Pintavalutus 

ja allastus 

Kosteikko 

Putkipato Putkipato 

Virranohjaimia, suisteita 
pohjakohoumia 

Kosteikko 

Pohjakohoumia 

Pintavalutus 
(suunnittelu) 

Diplomityö 

Töitä on nyt suunniteltu – ne on vielä tehtävä 

Valuma-alueen kunnostussuunnitelman toteuttaminen vaati paljon panostusta. Siihen tarvitaan rahaa, 
talkootyötä, sopimuksia ja lupia. 
 
Jäälinjärvestä tiedetään jo paljon. Kunnostusmenetelmiä tutkitaan allaskokeilla.  
Diagnoosi tehdään tutkijaseminaarissa. Hoitokalastusta ja vesistön tarkkailua jatketaan. 
 
Diplomityö ”Muuttuneen vesistön kokonaisvaltainen kunnostus – esimerkkinä Jäälinojan vesistö” 
kattaa koko Jäälinojan vesistön. Työssä selvitetään kuormitus ja tehdään yleissuunnitelma sen 
pienentämiseksi. Jäälinjärven kunnostusmenetelmiä arvioidaan ja valuma-alueen toimenpiteiden 
vaikuttavuutta tutkitaan. 

Valuma- alueen kunnostuksen tavoitteena on parantaa veden laatua ja luonnon monimuotoisuutta. 

Erityisesti on otettu huomion linnuston elinolot. Toimenpiteiden ansiosta uomat voivat kehittyä luontaisesti 

niin, että kiintoaineet ja ravinteet pidättyvät kasvustoon ja lietetaskuihin. 
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