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Birger Ylisaukko-oja, Kari Tiri, Markku Vuolteenaho ja Mikko Päkkilä lietealtaan rakennustöissä Kalamäen kosteikkoalueella.

Kalamäen kosteikko muotoutuu Jäälissä
 » Teea Tunturi
 » Jääli

Jäälinjärven tilan 
parantamisen suurin 
yksittäinen toimen-
pide, Kalamäen kos-
teikon rakentaminen, 
on käynnistynyt. 
Järven perällä kaak-
koispäässä linjojen 
takana kosteikko-
aluetta muotoillaan, 
jotta Saarisenojan 
vedet puhdistuisivat 
ennen Jäälinjärveen 
laskua. Töitä koordi-
noi Kiimingin-Jäälin 
vesienhoitoyhdistys.

– Kalamäen kosteikkoalu-
een muotoilun tarkoitukse-
na on ohjata Saarisenojan 
vettä virtaamaan lietteen-
poiston, pintavalutuksen, 
matalikkoalueiden ja altai-
den kautta ennen pääty-
mistä Jäälinjärveen. Muo-
toilusuunnitelma on ko-
konaisuutena hyvin moni-

muotoinen, kertoo Kiimin-
gin-Jäälin vesienhoitoyh-
distyksen Birger Ylisauk-
ko-oja. Suunnitellun kos-
teikkoalueen pinta-ala on 
reilut kuusi hehtaaria.

Osa suunnitelmasta jää 
myöhemmin toteutetta-
vaksi, kun puustoa ei ole 
saatu poistetuksi koko kos-
teikkoalueelta. Suunnitel-
ma sisältää paljon kaivutöi-
tä varsinkin Saarisenojan 
pohjoispuolella. Työnaikai-
set virtaukset on suunnitel-
tu niin, että virtaavassa ve-
dessä ei kaiveta.

Työt alkoivat 
tammikuussa

Kosteikon rakentaminen 
aloitettiin tammikuussa 
patorungon ja sen ohitus-
putken rakentamisella Saa-
risenojaan. Nyt tehdään 
pehmeiköllä tehtävät työt. 
Viimeistely tehdään kesäl-
lä, ja sen jälkeen vesi kostei-
kolla nostetaan sulkemalla 

ohitusputki, jolloin vesi al-
kaa virrata pohjapadon yli.

Tällä viikolla Kalamäellä 
rakennettiin erityistä liete-
allasta, jollaista ei ole mil-
loinkaan aiemmin käytet-
ty. Kun vesi kulkee sen lä-
pi, liete jää altaaseen ja se 
voidaan pumpata siitä hal-
litusti suolle.

– Tämä työ on sujunut 
erinomaisesti. Aluehallin-
toviranomaisilta on saa-
tu luvat, ja maanomista-
jien kanssa on tehty sopi-
mukset. Työ on teknisesti 
sujunut suunnitelmien mu-
kaan.

Patorakennelmia teke-
mässä on ollut 4-5 vapaa-
ehtoista miestä, ja kaivuu-
työt on tehty erikseen.

Vesistönhoitoa ja
monimuotoisuutta

Aktiiviset hoitotyöt Jää-
linjärven tilan parantami-
seksi on aloitettu vuonna 
2011. Vuosien aikana on ka-
lastettu roskakalaa, raken-
nettu muun muassa patora-
kennelmia ja kosteikkoalu-
eita sekä pintavalutuskent-
tiä. Iso asia järven kuntoa 
ajatellen on Heikkisentien 
viemäröinti, joka saatiin 
valmiiksi viime vuoden lo-
pulla.

Samaan aikaan on kerät-
ty tutkimustietoa useilla 
eri menetelmillä ja valmis-
tettu vesienhoidon käsikir-
ja oppaaksi muille vastaa-
vanlaisia hankkeita suun-
nitteleville.

Vesienhoidon lisäksi kos-
teikkoon uskotaan muo-

dostuvan monipuolinen 
elinympäristö erilaisille 
eliöille, erityisesti vesilin-
nuille.

Kalamäen alueen läpi kul-
kee myös suosittu ulkoilu-
reitti, jota myöden pääsee 
kulkemaan Jäälinjärven 
ympäri. Kosteikkotyöt tuo-
vat helpotusta myös siihen, 
että tulva-aikoina reitti ei 
ole veden vallassa.

Kohteet vaativat
aikansa

Jäälinjärvessä erityinen 
ongelma on yhdistyksen 
mukaan hyvin rautapitoi-
nen maaperä. Rauta läh-
tee hapettoman pohjave-
den mukaan ja saostuu ti-
heässä metsäojaverkostos-
sa, kun vesi saa happea.

– Tätä saostumaa yrite-
tään pidättää valuma-alu-
eelle ennen kuin se pääsee 
Jäälinjärveen.

Kaikkiaan järven hoitoa 
varten on rakennettu seit-

semän erillistä kohdetta, 
ja Kalamäen kosteikko on 
kahdeksas. Ylisaukko-ojan 
mukaan on tyypillistä, et-
tä kohteet vaativat aikan-
sa, että luonto mukautuu 
nykyiseen olotilaansa. Yl-
lätyksiäkin on tullut esi-
merkiksi turpeen nousussa 
veden päälle, joten korjaus-
liikkeitä pitää tehdä.

– Viime kesänä otettujen 
vesinäytteiden tulos oli se, 
että Kokko-ojan haarassa 
noin 30 prosenttia kiinto-
aineesta pidättyi rakennel-
miin, kunnes turpeen nou-
su huononsi tilanteen. Kor-
teojan kosteikolla liukoises-
ta fosforista näytti pidätty-
vän noin 30 prosenttia. Mie-
lenkiintoinen havainto oli, 
että ammoniumtyppi hävi-
si kokonaan molemmissa.

Jäälinjärven hoitotoi-
met ovat saaneet rahoitus-
ta Metsäkeskukselta, ELY-
keskukselta, EARK:sta se-
kä Jäälin kauppiaalta Mi-
ka Härköseltä.
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Tämä työ on suju-
nut erinomaisesti. 
Aluehallintoviran-
omaisilta on saa-
tu luvat, ja maan-
omistajien kanssa 
on tehty sopimuk-
set.”
– Birger 
  Ylisaukko-oja


