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JÄÄLINJÄRVEN KUNTOA PARANNETAAN
Oulun kaupunki on valmistellut päätöstä, jolla muiden ohella Jäälinmajan uimaranta poistettaisiin virallisten uimarantojen joukosta. Asian johdosta on tarpeen tuoda esiin seuraavaa.
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry on perustettu keväällä 2011 parantamaan silloisen
Kiimingin kunnan lounaiskulman vesien tilaa, keskeisellä sijalla Jäälinjärvi. Virkistyskäytön
kannalta Jäälinjärven ongelmia ovat järveen valuva rautasaostuma, kohonnut ravinnetaso ja
vinoutunut kalakanta sekä niistä johtuva rehevyystason nousu. Veden hygieninen laatu ei ole
este uimiselle, ja eivätkä sinileväesiintymät ole aiheuttaneet merkittävää vaaraa terveydelle.
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys (www.kiiminginjaalinvedet.net) on laatinut vesivision
vuodelle 2021. Jäälinjärven osalta visio kuuluu:
"Kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutuminen Jäälinjärveen on pienentynyt kolmannekseen maksimista. Veden väriarvot ovat selvästi parantuneet. Limalevä- ja sinileväesiintymät ovat pääosin
poistuneet eivätkä haittaa uimista tai muuta virkistyskäyttöä. Jäälinjärven kalastorakenne on
terve, ja virkistyskalastukseen soveltuvat kalakannat ovat hyviä. Puusto ja muu rantakasvillisuus
pehmentää rakennettuja rantoja ja vähentää järven rasitusta."

Vesivision toteuttamiseksi yhdistys on tähän mennessä
 tehnyt mittavan perustilaselvityksen
 hankkinut suunnitelman valuma-alueen kunnostamiseksi ja toteuttanut sen mukaan pintavalutus- ja kosteikkoratkaisuja; vuosille 2013 ja 2014 on suunniteltu Kalamäen kosteikko, Korteojan kosteikko sekä Kokkojärvenniityn pintavalutus
 toteuttanut mittavaa hoitokalastusta; särkikaloja on poistettu lähes 4000 kg
 valmistellut toimenpiteitä jätevesikuormituksen poistamiseksi ja ranta-asutuksen
kuormituksen minimoimiseksi
Yhdistys toimii laajassa yhteistyössä mm. Oulun kaupungin, Oulun Seudun ympäristötoimen,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan, Suomen ympäristökeskuksen sekä useiden yksittäisten asiantuntijoiden kanssa. Laaja-alaisen, monipuolisen ja
yhteistyöhakuisen toiminnan perusteella yhdistys on edelläkävijä Suomessa. ELY-keskus
myönsi äskettäin yhdistykselle EU-rahoitusta toimintamallin kehittämiseksi yleiseen käyttöön
sopivaksi.
Jäälinjärveen kohdistuu vahvoja parantamisaktiviteetteja, ja järven kehitysnäkymät lähivuosille ovat hyvin myönteiset. Koska virallisen uimarannan lakkauttamiseen ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta, päätöstä tulisikin siirtää ja seurata tilanteen kehittymistä esimerkiksi
viisi vuotta tai jopa vuoteen 2021, joka on vesienhoidon suunnittelun toisen tarkastelujakson
päättymisvuosi.
Kiimingin –Jäälin vesienhoitoyhdistys on omalta osaltaan valmis yhteistyöhön Oulun kaupungin kanssa Jäälinmajan uimarannan säilyttämiseksi virallisena uimarantana.
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