
Kiimingin–Jäälin  
vesienhoitoyhdistys ry   LUONNOS 
  22.9.2013 
VESISTÖ ON ARVOKKAIN YMPÄRISTÖMME. PIDETÄÄN SIITÄ HUOLTA. 

 

 

Me kaikki vaikutamme omilla toimillamme vesistön kuntoon. Vesistö on monimutkainen ekosysteemi, jota 

eliöt hallitsevat. Ihmisen toiminta rasittaa vesistöä monin tavoin. Siksi vesistöt ovat yleisesti nuhrautuneet. 

Vesistöön päätyvät aineet horjuttavat ekosysteemin tilaa. Jotkut ihmiselle hankalat eliöt, kuten sinilevä ja 

limalevä, saattavat runsastua. Vesikasvit ja särkikalat kuuluvat vesistöön, mutta ne ottavat ylivallan, kun 

vesistön kunto heikkenee.  Vesistön kannalta haitallisimpia aineita ovat tehokkaat kasvinravinteet, fosfori ja 

typpi, jotka kiihdyttävät eliöiden kasvua. Fosforia ja typpeä on paljon jätevesissä ja lannoitteissa. Näiden 

pääsy vesistöön pitää tehokkaasti estää. 

 

Säilytä suojavyöhyke 

Luonnontilainen ranta on vesistön oma suojavyöhyke, jonka raivaaminen lisää huimasti vesistön 

kuormitusta. Säilytä rannan kasvillisuus sekä maalla että rantavedessä ja raivaa vain välttämätön osa. 

Suojavyöhykkeen tulisi olla mahdollisimman leveä, mieluusti 10 metriä tai enemmän. Rantavyöhykkeen 

kasvit käyttävät pihalta valuvat ravinteet kasvuunsa eivätkä ne päädy vesistöön. Rakenna ja leikkaa 

nurmikko vain suojavyöhykkeen yläpuolella. Myös biojätteelle löytyy parempi paikka rantavyöhykkeen 

ulkopuolella.  

 

Lannoita harkiten 

Pihan lannoitteet huuhtoutuvat helposti vesistöön. Jos nurmikko leikataan silppuavalla bioleikkurilla, 

lannoitusta ei juuri tarvita, koska nurmikosta ei poistu ravinteita. Nurmikon ja viljelysten kalkituksesta ei ole 

haittaa vesistölle. 

 

Kalasta 

Vesiekosysteemin parasta hoitoa on kalastus. Hehtaari vettä kasvattaa kalaa ainakin 10 kiloa vuodessa. 

Jäälinjärvikin siis 1000 kiloa joka vuosi. Pyydystä osuutesi, hoidat samalla järveä. Mutta älä valikoi vaan 

kalasta mahdollisimman monipuolisesti. Kun saat särkikaloja, älä päästä takaisin, vaan syö itse, syötä siilille 

tai kompostoi. Jos vapautat kaloja, päästä vain petokaloja: haukia ja isoja ahvenia. Kalastusluvista saat 

tietoa osoitteesta www.kiiminginjaalinvedet.net. 

 

Huolehdi jätevesistä 

Jos et ole voinut vielä liittyä viemäriin, varmista, ettei jätevesiä pääse vesistöön. Vanhat imeytyskentät eivät 

yleensä toimi. Eivät ainakaan, jos ne on rakennettu tiiviiseen maaperään. Rantasaunan pesuvedet voit 

imeyttää maahan, jos vesi tuodaan kantamalla. Varmista kuitenkin, etteivät pesuvedet pääse valumaan 

vesistöön maan pintaa pitkin. Jos saunaan tulee vesijohto, jätevedet on syytä käsitellä samalla tavalla kuin 

muutkin asumisjätevedet. 

 

Hoida maisemaa 

Säilytä sopivasti rantapuustoa osana suojavyöhykettä. Näet itse järvelle, mutta järveltä ei näe pihallesi. Järvi 

on paljon mielenkiintoisempi kasvien lomasta kuin avoimena. Ja lisäksi puut antavat tuulensuojaa. Järvi 

kuuluu kaikille ja liikkuminen on siellä vapaata. Rakennusten piiloutuminen puiden lomaan on  

huomaavaista järvellä liikkuvia kohtaan.  
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