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HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019 
 
 
 
Aika:  18.11.2019 klo 18.00 
 
Paikka:  Jäälinmaja 

 
Läsnä:  Markku Vuolteenaho, puheenjohtaja 

Eero Laine, varapuheenjohtaja  
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri 
Otto Moilanen, jäsen 
Juha Lumila, jäsen  
Jaakko Laine, jäsen 
Ismo Karhu, 3. varajäsen 
Esko Tornberg, 5. varajäsen  
 
Lisäksi paikalla oli Kari Tiri.  
 
Poissa:  
 
Jäälin asukasyhdistyksen edustaja, 4. varajäsen 
Jukka Pekkanen, 1. varajäsen 
Jouko Uusitalo, 2. varajäsen 
 
Ennen varsinaisen kokouksen alkua puheenjohtaja onnitteli yhdistyksen sihteeriä merk-
kipäivän johdosta, luovutti hänelle kukat ja lahjan sekä ohjeisti osanottajia nauttimaan 
tavanomaista tasokkaammasta tarjoilusta. 
 

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat.  
 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

3. Pöytäkirjan tarkastus 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esko Tornberg. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti 
pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4.  Työjärjestys 
 
Hyväksyttiin sihteerin laatima työjärjestys.  
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5. Tilannekatsaus 

1. Taloustilanne 

Yhdistyksen maksuvalmius todettiin edelleen hyväksi. Järvialtaan tarvikkeet on ostettu ja 
maksettu. Tähän myönnetyn avustuksen ensimmäinen maksatushakemus tehdään 29. 
marraskuuta mennessä.  

Todettiin, että Jäälin asukasyhdistys maksaa Koiteli-reitin rakentamiseen annetun lainan 
takaisin kun reitin Leader-tuki on kokonaan saatu vuonna 2021. 

Päätettiin, että sihteerin syntymäpäivärahastoon ”BYS 70 v” lahjoitetut varat lahjoitetaan 
edelleen Jäälin asukasyhdistykselle Koiteli-reitin omavastuuosuuden rahoittamiseen. 

2. Jäsenmaksutilanne 

Jäsenmaksujen maksamisesta on muistutettu jäseniä.  

3. Vesienhoitorakenteiden ylläpito ja käyttö 

Kalamäen lieteallas on pumpattu osittain. Korteojan vanhan uoman pumppauskokeilua 
ei ole tehty. Korteojan, Kokkohaaran ja Kalamäen padot on säädetty talviasentoon. 

 

6. Järvialtaan toteutus 

Edellisessä kokouksessa nimitetty työryhmä on päätynyt puusta tehtävään puomiratkai-
suun, jota kevennetään styreenilevyllä (Finnfoam). Tarvikkeet on hankittu, maksettu ja 
varastoitu. Betoniankkurit on rei’itetty ja niihin on kiinnitetty vaijerit puomin sitomista var-
ten.  

Patolinja on mitattu ja merkitty, mutta merkit ovat hukkuneet vedennousun seurauksena. 
Linja merkitään uudelleen, kun jää on turvallinen liikkua. Samalla patolinjalla olevaa lun-
ta ryhdytään polkemaan moottorikelkalla, jotta lumi kovettuu työalustaksi ja nousee sen 
verran, ettei jäälle todennäköisesti nouseva vesi haittaa rakentamista. 

Rakentaminen vaiheistetaan. Ensiksi upotetaan betoniankkurit, kun jää on turvallinen 
mutta kohtuullisen ohut reikien tekemistä varten. Tämän vaiheen ajankohta määrittyy 
säiden perusteella. Työhön tarvitaan 3 – 4 henkilön ryhmä. Toisessa vaiheessa raken-
netaan erotusrakenne. Se pyritään tekemään yhtäjaksoisesti. Työn tarkoituksenmukai-
nen minimivahvuus on 6 henkilöä. Ajankohdasta päätetään erikseen vuodenvaihteen 
jälkeen. Kolmannessa vaiheessa pohjoispuolelle tehdään kiinteä virtausaukko kaivinko-
neella rannalta päin. 

Muistutettiin, että moottorikelkkaliikenne tulee ottaa huomioon. Liikenne ohjataan varoi-
tusnauhalla tiettyyn ylityskohtaan, jossa jäällä oleva rakenne suojataan vaurioilta. 

 

7. Bioremediaatiotutkimus 

Diplomityön valmistuminen on edelleen viivästynyt edellisessä kokouksessa sovitusta 
aikataulusta. Tutkimus kiinnostaa ulkopuolisia ja raportista tulee kyselyjä. Hallitus pitää 
tilannetta kiusallisena ja päätti kiirehtiä työn loppuun saattamista.  
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8. KaliVesitutkimus 

DI Markus Saari Oulun yliopistosta kertoi Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen rahoittamasta, Kalimenjoen tilaa ja sen parantamista koskevasta tutkimuk-
sesta. Alustava raportti on lähetetty suppealle kommenttikierrokselle. Kalimenjoen valu-
ma-alue on jaettu alivaluma-alueisiin, ja erityisesti niille kohdistettavista toimenpiteistä 
halutaan ehdotuksia. Todettiin vielä, että asiakokonaisuuteen liittyvä Joonas Määtän dip-
lomityö on valmistunut ja luettavissa mm, yhdistyksen sivuilta 
https://kiiminginjaalinvedet.net/2019/11/13/diplomityo-kalimenjoen-rautakulkeutumasta/   

Markus Saari keskittyi pääasiassa rautailmiön ja siihen vaikuttavien seikkojen kuvaami-
seen. Hän totesi, että rautaa esiintyy ilmiönä myös muualla Euroopassa, mutta tämän 
tyyppiset ja laajuiset ongelmat ovat keskittyneet Suomeen ja erityisesti turvemaille. Tur-
vemaiden kuivattaminen ja sitä seuraava happitilanteen muutos maaperässä muuttaa 
olennaisesti bakteeritoimintaa. Raudan olomuodot vaihtelevat, ja rauta muodostaa hu-
muksen kanssa liukoisessa muodossa olevia pieniä kolloideja, mikä näkyy mm. veden 
tummana värinä. Avovesiolosuhteissa osa raudasta irtoaa humuksesta ja saostuu pH:n 
noustessa. Ilmiö on voimakkaasti lämpötilariippuvainen. 

Hallitus totesi saaneensa ensimmäistä kertaa selkeän näkemyksen monimutkaisesta il-
miöstä ja lausui vieraalle tästä kiitokset. Yhdistys antanee raporttiluonnokseen kom-
menttinsa, joissa tähdennettäneen metsien tarkoituksenmukaista kuivatussyvyyttä ja 
painotetaan tämän alueen priorisointia mittavien ongelmien vuoksi. Tuotiin esiin myös 
Metsäkeskuksessa kehitetty Suosimulaattorimalli (SUSI), josta voisi olla hyötyä valuma-
alueen tarkastelussa. 

 
9. Rautailmiö ja siihen liittyvät tutkimukset 
 

1. Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen valmisteleman tutkimusohjelman 
muotoilu odottaa Vesienhoidon tehostamisohjelman hankehakua, jossa määritellään 
rahoituksen myöntämisen edellytykset. Suunnittelun kohteena ovat Oulun kaupungin 
hulevedet, ja aineistona käytetään mm. Jäälin padotustutkimuksen tuloksia. 

 
2.  Padotustutkimus 

Leppisuonojasta on otettu näytteet neljä kertaa. Pohjavesiputket on asennettu. Ou-
lun kaupungilta/Oulun Vedeltä ei ole vielä saatu tietoa, mihin tasoon veden voi ojas-
sa padottaa. Padotus on tarkoitus aloittaa ensi vuonna alkukesällä. 
 

3. Tietoisuus metsätalouden vesistö- ja ilmastovaikutuksista 
Ympäristöministeriön järjestämässä vesienhoidon tehostamisohjelman seurantase-
minaarissa metsätalouden vesistövaikutukset olivat hyvin esillä, vaikkakaan rautail-
miötä ei ollut tiedostettu (ks. https://vimeo.com/365504317/3384e5a963). Tehosta-
misohjelmaan on lisätty maa- ja metsätalousosio, ja siihen on osoitettu rahoitusta 9 
milj. euroa. Aikaa on jatkettu kahdella vuodella. Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskukseen on perustettu tähän liittyvä tehtävä. Yhdistyksen toimesta rautakysymys 
on saatettu ympäristöministerin sekä maa- ja metsätalousministeriön virkamiesten 
tietoon, ja myös MTK:n kanssa käydään keskustelua. Metsätalouden ilmastovaiku-
tuksia on käsitelty mm. Metsätieteen päivillä (ks. 
https://www.youtube.com/watch?v=OKeF4M5mXME) 

 
 
 
 
 

https://kiiminginjaalinvedet.net/2019/11/13/diplomityo-kalimenjoen-rautakulkeutumasta/
https://vimeo.com/365504317/3384e5a963
https://www.youtube.com/watch?v=OKeF4M5mXME
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10. Jäälinjärven veden laatu 
 

Eurofins’n analyysitulosten viive on koko kesän ollut kohtuuton, ja viimeisimpien, loka-
kuun alussa otettujen näytteiden tulokset saatiin vasta kokouspäivänä. Yhteenvetotar-
kastelua ei ole voitu tehdä. Kalamäen kiintoaine-/rautavertailu vahvistaa edelleen aikai-
semmin saatua käsitystä ilmiön lämpötilariippuvuudesta.  
 
Kulunut kesä oli kuiva ja järven veden laatu kohtuullisen hyvä ja suunta paraneva. Sini-
levähaittaa ei edelleenkään ollut. Väriarvojen trendi on edelleen aleneva. 
 
 

11. Koiteli-reitti 

Koitelin tilan perinnönjako on tehty, tila jaettu ja omistukset ovat selvillä. Omistajien 
kanssa on keskusteltu reittisopimuksista ja sopimukset voitaneen tehdä. Reitti ja latu 
siirtyvät uudelle reitille Koitelin tilan reunaan. Ladun hoito Koiteliin ainakin alkutalvella on 
epävarmaa, koska alueella tehdään hakkuita. Ei ole myöskään selvillä, onko ladun teko 
uudelle reitille mahdollinen ilman esitöitä. 
 
Metsämaan tilan kohdalta (Kokkoniityn kosteikon alue) sopimus edelleen puuttuu, koska 
valmisteltua kiinteistökauppaa ei ole tehty. 
 
Lintutorni ja Kalamäen laavu ovat valmiit. Kokkoniityn pitkokset ovat kesken. Kamera-
valvontakyltit ja pääosa reittiopasteista on asennettu ja infotaulut ovat viimeistelyvai-
heessa. Pääosan infotaulujen pystytysrakenteista on valmiina. Reittihankkeen ensim-
mäinen rahoitusvaihe päättyy maaliskuussa, johon mennessä on tehtävä loppuraportti. 
 

 

12. Viestintä ja vuorovaikutus 

Todettiin seuraavat aktiviteetit: 

 15.8.2019 Jäälin koulun oppilaat, pääasiassa kolmos- ja nelosluokkalaisia, kävivät yhdis-
tyksen vieraina Jäälinmajalla 

 22.8.2019 eläkeläisyhdistyksiä informoitiin Jäälinjärven kunnostuksesta ja Koiteli-reitistä 

 ELY-keskus teki videon vierailustaan Jääliin. Ks. 
https://www.youtube.com/watch?v=V1MNtyVoMyU . 

 yhdistyksellä oli infopiste Jäälin venetsialaisissa 

 5.9.2019 Rantapohja täytti pääuutissivun Järvialtaasta kertovalla jutulla 

 30.9.2019 VYYHTI-ydinryhmä piti kokouksen Kalamäen laavulla ja sai esittelyn Jäälin ve-
sienhoidosta ja Koiteli-reitistä 

 1.10.2019 Pohjoismainen Biowater-tutkijaryhmä tutustui vesiympäristöön ja sen hoitoon 

 4.11.2019 yhdistys osallistui vesienhoidon tehostamisohjelman ”väliseminaariin” Helsin-
gissä. 

 

Todettiin, että yhdistyksen esittelypiste Jäälin Supermarketissa on poistunut tilanpuutteen 
vuoksi. Myös kauppias on vaihtunut. Uuden kauppiaan kanssa käydään keskustelu yhteistyös-
tä siinä vaiheessa kun kaupan toiminta vakiintuu omistajanvaihdoksen jälkeen. 

Todettiin vesienhoidon seminaari Ylivieskassa 21.11.2019. Birger Ylisaukko-oja ja Eero Laine 
osallistuvat. 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=V1MNtyVoMyU
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13. Muut asiat  

Koitelin tilan eteläosan uuden omistajan kanssa on keskusteltu mm. Kokkojärvenniityn itä-
laidalla olevan metsämaan kuivatuksen parantamisesta. Teknisiä mahdollisuuksia tähän näyt-
täisi olevan aiheuttamatta vedenlaatuongelmia. Kahdessa aiemmin hankitussa asiantuntija-
lausunnossa on todettu, että alueella esiintyy vettymistä, mutta vettyminen ei johdu Kokkonii-
tyn kosteikosta. Hallitus päätti, että asiaa selvitetään yhteistyössä maanomistajan kanssa ja 
että toteutuksesta tai siihen osallistumisesta päätetään erikseen. 

 

Sihteeri totesi, että Jäälin monitoimitalo on valmis, ja siellä on uusi kokoustila asukkaiden käy-
tettävissä. Lisäksi on jonkin verran varastotilaa. Hallitus päätti, että monitoimitalosta huolimatta 
pääasiallisena kokoustilana pidetään Jäälinmajaa. Varastoja voidaan hyödyntää.  

 

Kalamäen laavun polttopuuvaranto alkaa olla lopussa. Todettiin, että laavun vieressä on puu-
ta, joka pitäisi katkoa ja pilkkoa käyttöön sopivaksi. Päätettiin esittää työtä Leijonien tehtäväk-
si. 

 

14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa, viimeistään vuosikokouksen valmistelua var-
ten. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.  
 

 
 
Vakuudeksi 
 
 
 

Markku Vuolteenaho  Birger Ylisaukko-oja 
puheenjohtaja  sihteeri 
 

 
Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua. 
 
 
 
 
 Esko Tornberg 

pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 


