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KUULUTUS 

 

Vesilain mukainen lupahakemus 

 

Hakija Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys ry, Veikontie 19, 90940 Jääli,  

puh. 040 500 8544 

 

Asia Jäälinjärven yläpuolisen valuma-alueen kunnostamiseen liittyvä Kalamäen 

kosteikon toteuttaminen ja valmistelulupahakemus, Oulu 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Asiassa on kyse Jäälinjärven yläpuolisen valuma-alueen kunnostamisesta 

rakentamalla Kalamäen kosteikko lähelle Jäälinjärveen laskevaa Saa-

risenojan suuta. Kosteikko toteutetaan rakentamalla pato noin 400 metriä 

ylävirtaan Saarisenojan suusta. Pato rakennetaan maapatona, jonka runko 

on moreenia. Padon harjankorkeus on 13 metrin matkalla tasolla  

N2000 + 40,15 m, mistä harjakorkeus nousee padon päihin siirryttäessä ta-

solle N2000 + 40,50 m. Patoon tehdään tyhjennysrakenne, jonka avulla kos-

teikko voidaan ajoittain tyhjentää kosteikkokasvillisuuden elvyttämiseksi, ja 

kunnostustöiden yhteydessä. 

 

Padottuun kosteikkoon muodostuu avovesialuetta 0,8 ha ja kosteikkoalu-

een kokonaispinta-ala on 6,2 ha. Kosteikkoalue muotoillaan siten, että sii-

hen muodostuu syvännealueita, noin puolen metrin syvyisiä alueita sekä 

alueita, joilla vedenpinta on suunnilleen maanpinnan tasossa. 

 

Kosteikon ulkopuolisten vettymisvahinkojen vähentämiseksi kunnostetaan 

kaksi kosteikkoon johtavaa kuivatusojaa siten, kuin asiasta on kiinteistön 

omistajien kanssa sovittu. 

 

Padon rakentaminen tehdään sulan maan aikana tulvakauden ulkopuolella. 

Rakentamisaikana vesi juoksutetaan tyhjennysrakenteen kautta, jolloin ny-

kyinen uoma voidaan sulkea eikä erillisiä työpatoja tarvita. Kosteikkoalueen 

puusto poistetaan jäätyneen maan aikana, jolloin alueen kantavuus on 

roudan ansiosta parempi. Myös kosteikkoalueen muotoilu tehdään talvella, 

mikäli kantavuusolot eivät salli työskentelyä sulan maan aikana. Hakijan 

tavoitteena on toteuttaa hanke olennaisilta osin vuoden 2013 aikana. 

 

Padon kohdalla keskivesi nousee noin 0,3 metriä. Tulvahuipun korkeudet 

nousevat enimmillään noin 20 cm. Hankkeen aiheuttama padotus aiheuttaa 

neljän kiinteistön osalta puustolle vettymisvahinkoja. Hakija pyrkii saamaan 



aikaan sopimukset syntyvien vahinkojen korvaamisesta tai kompensoinnis-

ta. 

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Jäälinjärveen tulevan vedenlaatua ja 

toisaalta lisätä luonnon monimuotoisuutta muodostamalla vaihtelevia 

elinympäristöjä erilaisille eliöille, erityisesti vesilinnuille. Hankkeella on mer-

kitystä myös virkistyskäytölle, sillä hanke sijaitsee Jäälin asutuksen välittö-

mässä läheisyydessä vilkkaasti käytetyn ulkoilureitinvarrella. 

 

Työn aikana saattaa esiintyä lyhytaikaista samentumista. Hakija on esittä-

nyt työnaikaisen tarkkailusuunnitelman.  

 

Hakija hakee oikeutta kulkea maastossa koneilla Saarisenojan varressa 

neljän kiinteistön alueella.  

 

Valmistelulupahakemus 

Hakija on pyytänyt lupaa saada aloittaa hankkeen edellyttämät työt ennen 

päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 10.4.–10.5.2013 Oulun kaupungin il-

moitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuu-

lutus on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/pohjois. 

 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Oulun seudun 

ympäristötoimessa, osoite: Solistinkatu 2, Oulu.  

 
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai 

etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oi-

keus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. 

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 

 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelin-

numero  

- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero  
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- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, 

kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus) 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh-

köisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköi-

sesti, selvitys asiamiehen toimivallasta. 
 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 10.5.2013 

sähköisesti (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-

Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena 

kappaleena.  

 

http://www.avi.fi/pohjois


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös 

kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. 

 
Lisätietoja antavat 

Ympäristöneuvos Hannu Puranen, puh. 0295 017 655 

sähköposti: hannu.puranen@avi.fi 

Ympäristöneuvos Jukka Sihvomaa, puh. 0295 017 669 

sähköposti: jukka.sihvomaa@avi.fi 

 


