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Kalamäen kosteikko, Jääli, Oulu
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry kunnostaa kokonaisvaltaisesti koko Jäälinojan
valuma- alueen vesistöjä. Valuma-alueen keskeiset vesistöt ovat Jäälinjärvi ja siitä lähtevä
Jäälinoja. Niiden lähivaikutuspiirissä on 5000 asukasta. Vesistöjen tila on vuosikymmenien
saatossa heikentynyt ihmistoiminnan seurauksena.
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry jatkaa vuonna 2011 hankkimansa suunnitelman
toteuttamista Jäälinjärven yläpuolisen valuma-alueen kunnostamiseksi. Suunnitelman
olennainen osa on Kalamäen kosteikko lähellä Jäälinjärveen laskevan Saarisenojan suuta.
Kosteikko on suunniteltu monivaikutteiseksi. Sen tavoitteena on osaltaan parantaa
Jäälinjärveen tulevan veden laatua ja toisaalta lisätä luonnon monimuotoisuutta
muodostamalla vaihtelevia elinympäristöjä erilaisille eliöille, erityisesti vesilinnuille.
Hankkeella on merkitystä myös virkistyskäytön kannalta, sillä hanke sijaitsee Jäälin asutuksen
välittömässä läheisyydessä vilkkaasti käytetyn ulkoilureitin varrella.
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry hakee lupaa Kalamäen kosteikon toteuttamiseen
siten kuin liitteenä 1 olevasta, DI Birger Ylisaukko-ojan laatimasta suunnitelmasta käy ilmi.
Suunnitelma sisältää varsinaisen kosteikon rakentamisen lisäksi kahden kuivatusojan
kunnostamisen vettymisvahinkojen vähentämiseksi sekä oikeuden kulkea maastossa
liikkuvilla koneilla Saarisenojan varressa seuraavien tilojen alueella:
 Kantola
Rnro 564-409-225-14
 Ylänkö
564-409-9-171
 Peukalolampi
564-409-9-297
 Ukonharju
564-409-9-309
Kuten oheen liitetystä suunnitelmasta käy ilmi, hakijalla on oikeus hankkeen toteuttamisen
vaatimiin alueisiin. Hakija pyrkii lisäksi saamaan aikaan sopimukset kaikista vahingoista, joita
hankkeesta aiheutuu. Siltä varalta, että kaikkia sopimuksia ei saada aikaan, yhdistys on
sitoutunut korvaamaan syntyvät vahingot suunnitelmassa esitetyn menettelyn mukaisesti.
Liitteenä 1 olevassa suunnitelmassa on osoitettu, että luvan myöntämiselle on vesilain
mukaiset edellytykset.
Yhdistys pyytää, että hakemus käsiteltäisiin mahdollisimman nopeasti, jotta hanke voitaisiin
toteuttaa ainakin olennaisilta osiltaan kuluvana vuonna. Oulun kaupungin talousarviossa on
hankkeen toteuttamiseen tarkoitettu määräraha vuodelle 2013. Määräraha ei ole
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siirtokelpoinen. Toteutuksen viivästyminen vaarantaa koko hankkeen yleisen taloustilanteen
edelleen heikentyessä.
Hakija pyytää lisäksi, että aluehallintovirasto myöntäisi vesilain 3 luvun 16 §:n nojalla
oikeuden ryhtyä hankkeen edellyttämiin rakentamistoimiin jo ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tulemista. Perusteet valmisteluluvan myöntämiselle on esitetty oheisessa
suunnitelmassa.
Hakemuksen tiedoksiantoa varten liitteenä 2 on luettelo asianosaistahoista ja heidän
tiedossa olevista osoitteistaan. Esitämme, ettei asianosaisten luetteloa ja heidän
yhteystietojaan aseteta julkisesti nähtäville.
Hakijayhdistyksen puolesta lupa-asiaa hoitaa DI Birger Ylisaukko-oja, puhelin 045 204 1003,
sähköposti birger.ylisaukko-oja@pp.inet.fi.
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