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JÄSENTIEDOTE 2/2013 
 

Yleistä 

 

Jäsentiedote esitetään nyt ”joulukirjeenä” tiivistetyssä muodossa. Tarkempi selostus asioista löytyy 

yhdistyksen sivuilta www.kiiminginjaalinvedet.net. Hyödynnä sivuston päivitysominaisuutta. Oikeassa 

palkissa on kohta ”Tilaa päivitykset sähköpostiisi”. Kirjoittamalla siihen sähköpostiosoitteesi saat aina 

tiedon sivuston muutoksista.   

 

Päättyvän vuoden yleispiirtenä oli ”byrokratiapaini”; ts. töitä tehtiin aika paljon, mutta rakentamiseen 

päästiin vasta aivan vuoden lopulla. Vuoden aikana saatiin kuitenkin aikaan oikeudelliset edellytykset 

monille hankkeille. Myös rahoitukset järjestämiseksi tehtiin paljon töitä ja myönteisiä päätöksiäkin saatiin. 

Suurimmat rahoitusratkaisut kuitenkin puuttuvat vielä. 

 

Oikeudelliset edellytykset 

 Kalamäen kosteikolle haettiin ja saatiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupa. Päätös on 

täytäntöönpanokelpoinen. 

 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausunnon, jonka mukaan Korteojan ja Kokkojärvenniityn 

vesienhoitorakenteet eivät vaadi vesilain mukaista lupaa, jos maanomistajat hankkeisiin suostuvat. 

Maanomistajien kanssa on tehty lähes kaikki tarpeelliset sopimukset. 

 Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa suunnitteli Jäälinojan varteen neljä pientä kosteikkoa. Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausunnon, jonka mukaan kosteikot eivät vaadi vesilain mukaista 

lupaa. Tarpeellisia sopimuksia maanomistajien kanssa (Oulun kaupunki, yksityinen maanomistaja) 

ei saatu aikaan, minkä vuoksi hankkeet eivät toteudu 

 

Rakentaminen ja sen valmistelu 

 

Korteojan kosteikko tutkittiin ja suunniteltiin Heikkisentien varteen. Suunnittelun pohjana on Maveplan 

Oy:ltä tilattu laserkeilauskartta ja Korteojan pituusleikkaus. Korkeustietoja on tarkennettu talkootyönä, ja 

myös toteutussuunnitelma on talkootyötä. Ammattikorkeakoulun opiskelija Eero Partanen tutkii 

parhaillaan vielä opinnäytetyönä suon käyttäytymistä sen jälkeen, kun Korteojan vesi käännetään 

virtaamaan suon kautta. 

 

Korteojan kosteikon vesienjohtorakenteet mukaan lukien sulku- ja säätöpato toteutettiin vuoden lopulla. 

Puuston poisto Korteojan varresta talkootyönä oli valtava ponnistus. Konetyö tilaattiin Klema Oy:ltä. 

Vedenohjauskanavan loppuosa ja suon pinnan muotoilu tehdään lopputalvella, mikäli alue saadaan 

jäädytetyksi kyllin kantavaksi. Kosteikko on tarkoitus ottaa käyttöön kevättulvan jälkeen. 

 

Kokkojärvenniityn yläpään pintavalutusratkaisu on tutkittu ja suunniteltu talkootyönä. Padotusalueelta on 

poistettava jonkin verran puustoa. Hanke toteutetaan lopputalvella, mikäli alue saadaan jäädytetyksi kyllin 

kantavaksi. 

 

http://www.kiiminginjaalinvedet.net/
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Aiemmin rakennettuja patoja kunnostetaan talven aikana, mikäli alueet saadaan jäädytetyksi kyllin 

kantavaksi. 

 

Kalamäen kosteikon rakentamisen aloittaminen riippuu rahoitusratkaisuista. 

 

 

Rahoitus 

 

Yhdistys on tähän asti toiminut jäsenmaksujen ja -avustusten, Kiimingin kunnan sekä ELY-keskuksen 

aiemmin myöntämän rahoituksen varassa. Huomattava osa rahoitusta on talkootyötä ja osaksi myös 

virkatyötä.  

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on hiljalleen kasvanut noin sataan. Lisäksi yhdistyksellä on noin kymmenen 

kannatusjäsentä, jotka ovat tukeneet yhdistystä rahallisesti.  Monet henkilöjäsenet ovat maksaneet 

jäsenmaksun lisäksi ylimääräistä avustusta. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi yhdistykselle 50 000 euroa EU-rahoitusta toimintamallin 

kehittämiseen yleiseen käyttöön soveltuvaksi. Rahoitus maksetaan jälkikäteen vuonna 2015, mikäli työ 

toteutuu rahoituspäätöksen edellyttämällä tavalla. Korteojan ja Kokkojärvenniityn kosteikot kuuluvat EU-

rahoituksen piiriin. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi yhdistykselle rahoitusta 15 000 euroa useiden osahankkeiden 

toteuttamiseen. Rahoitus maksetaan jälkikäteen hakemuksesta mahdollisesti vasta vuonna 2016. 

 

K-Supermarket Jääli toimii yhteistyössä yhdistyksen kanssa mm. myymällä Jäälinjärvi-kasseja. Tuki on 

huomattava omarahoituserä. 

 

Jäälin suuralueen yhteisyöryhmä myönsi yhdistykselle pienen avustuksen sellaiseen yleiseen toimintaan, 

joka ei välittömästi liittynyt yhdistyksen perustehtävään. 

 

Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan rahoitusnäkymät ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi. 

Metsäkeskuksen odotetaan osallistuvan mm. Kalamäen kosteikon toteuttamiseen. 

 

Jäälinjärven kaakkoispäästä Koiteliin johtava maastotietopolku suunniteltiin ”liitännäishankkeena” 

Kiimingin kunnan myöntämällä erillisrahoituksella. Suunnitelmaan toteutusta ei vielä ole edistetty, koska 

useimpien maanomistajien kanssa ei ole asiasta ole ehditty keskustella. 

 

 

Yhteistyö julkishallinnon kanssa 

 

Heikkisentien viemäröinti on yhdistyksen tärkein julkishallinnon kanssa edistettävä hanke. Asia on edistynyt 

myönteisesti. Asukaskokous pidetään Jäälinmajalla 6.2.2014 klo 18. 

 

Jäälinmajan uimaranta on vaarassa menettää EU-statuksen. Yhdistys antoi viime keväänä asiasta 

lausunnon, jonka ansiosta EU-status säilyi kuluneena vuonna. 
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Oulun kaupungin kanssa on käyty useita neuvotteluja alueiden käytöstä ja tehty tarkentava sopimus 

Korteojan kosteikkoon liittyvistä seikoista. 

 

 

Vesistön tila 

  

Jäälinjärven vedenlaatua tutkittiin kuluneena kesänä aikaisempaan tapaan. Kari Kainua on laatinut 

tuloksista erinomaisen yhteenvedon, joka on luettavissa yhdistyksen nettisivuilta. Noin viiden kuukauden 

tarkkailujaksolla kiintoainetta kertyi Jäälinjärveen edelleen karkean laskelman mukaan noin 18 tonnia 

kuiva-aineena mitattuna. Merkittävää muutosta kiintoainekertymässä ei vielä ole voinutkaan tapahtua. Sen 

sijaan positiivisia havaintoja on siitä, että pintavalutusalueille ja lietekuoppiin laskeutuu kiintoainesta; ts. 

menetelmä toimii. 

 

Limalevää oli Jäälinjärvessä kuluneena kesänä vähän. Kesän lopulla tehdyssä määrityksessä limalevän 

määrä oli vain sadasosa vuoden takaisesta, vastaavaan aikaan mitatusta määrästä. Ilmiötä ei kuitenkaan ole 

syytä lukea vesienhoidon ansioksi; pikemminkin kyse lienee mainitun eliön omituisesta käyttäytymisestä, 

joka ei paljonkaan tunneta. Jos vesienhoitotoimet olisivat voineet jotenkin vaikuttaa, selitys olisi 

hoitokalastus, joka vaikuttaa ravintoketjuun. Limalevän luontainen vihollinen on suurikokoinen vesikirppu, 

jonka määrä olisi voinut lisääntyä sen ansioista että särkiä on vähennetty. Tämä päätelmä on kuitenkin 

pelkkä hypoteesi, jonka todenperäisyyttä ei ole mitenkään selvitetty. 

 

Särkikaloja poistettiin Jäälinjärvestä runsaat 500 kiloa. Pääosa tästä oli Jäälinojan kautta nousevaa 

kutusärkeä, joten kilomääräisesti pienehkö saalis toivottavasti vaikuttaa paljon itse järven särkikantaan. 

 

Jälinjärven tilaan pyritään vaikuttamaan myos hyvän ranta-asukkaan ohjeilla.  Luonnos on 

kommentointivaiheessa. Ohjeet jaetaan kaikille ranta-asukkaille tulevana keväänä. 

 

Viestintä ja julkisuus 

 

Yhdistys esiintyi paljon julkisuudessa ja erilaisissa tilaisuuksissa: 

 Valtakunnallisille vesistökunnostuspäiville Lahteen pyydettiin yhdistyksen puheenvuoro; yhdistys 

esittäytyi päivien ajan myös Sibeliustalon näyttelyssä. 

 Yhdistys pääsi Oulun 100 tekoa –listalle. Omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamalli on 

oululainen teko nro 53. 

 Yhdistys järjesti hoitokalastusesittelyn Oulun Päivien ohjelmassa 

 Yhdistys esiintyi Jäälin Soutu –tapahtumassa ja voitti kirkkovenesoudun 

 Yhdistys esittäytyi Koitelin metsäpäivässä 

 Yhdistys luennoi vesienhoidosta ProAgrian hallinnoiman VYYHTI-hankkeen (”Vesistöt ja Ympäristö 

Yhdessaä Hyvään Tilaan”) työpajoissa 

 Kellon kyläyhdistys, VYYHTI-hankkeen kutsumat kyläaktiivit sekä OSAO:n opiskelijat tekivät 

tutustumiskäynnin 

 Oulu-radio ja Kaleva tekivät yhdistyksestä kumpikin yhden jutun, Rantapohja neljä ja Lueppa-lehti 

yhden 

 Yhdistyksen nettisivuilla on käyty yli 12 000 kertaa keväästä 2011 alkaen 
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Hallinto 

 

Vuosikokous pidettiin Jäälinmajalla 25. maaliskuuta. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. 

Vesienhoitotoimikunta (asiantuntijaryhmä; viranomaiset, tutkijat ym. asiantuntijat) kokoontui kerran.  EU-

hankkeen ohjausryhmä kokoontui niin ikään kerran. 

 

 

Yhdistys kiittää jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan erinomaisesta yhteistyöstä päättyneenä vuonna ja 

toivottaa toimeliasta vuotta 2014. 

 

 

 
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen jäsentiedote ilmestyy muutaman kerran vuodessa ilman kiinteää 

aikataulua. Jäsentiedotteella kerrotaan kokoavasti yhdistyksen keskeisistä tapahtumista ja viitataan usein 

nettisivuille, missä informaatiota on enemmän. Tiedote jaetaan sähköpostitse, ja se on luettavissa myös 

yhdistyksen nettisivuilta www.kiiminginjaalinvedet.net. 

Jäsentiedotteen toimitus: Birger Ylisaukko-oja; sähköposti birger.ylisaukko-oja@pp.inet.fi 

Yhdistykset nettisivut: www.kiiminginjaalinvedet.net 

Jäsenmaksut:   henkilöjäsenet 20 euroa / vuosi 

  yhteisöjäsenet 60 euroa / vuosi 

Yhdistyksen pankkitili: FI95 5741 5320 0875 49 

http://www.kiiminginjaalinvedet.net/
http://www.kiiminginjaalinvedet.net/

