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Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta osallistua asiakohdassa 

sanottuun kaavoitusprosessiin. Yhdistys pitää hanketta Jäälin kehittymisen kannalta erittäin 

tärkeänä. Myös kaavoitettavan alueen sijainti on alueen palvelujen näkökulmasta hyvä. 

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys on tehnyt mittavaa vesistökunnostustyötä lähes kymmenen 

vuoden ajan. Kokemusten karttumisen myötä on käynyt ilmi, että suurin vesien kuntoa heikentävä 

seikka niin Jäälissä kuin muuallakin Oulussa on raudan kulkeutuminen maaperästä vesistöihin. 

Ilmiö on massiivinen. Ilmiselvä alkusyy tähän on maaperän kuivattaminen. Kun pohjaveden pintaa 

alennetaan, maaperässä oleva rikkipitoinen aines hapettuu ja syntyy rikkihappoa. Tämä 

puolestaan liuottaa maaperän metalleja, erityisesti rautaa, joka kulkeutuu vesistöihin ja 

hapettuessaan saostuu. Raudan kulkeutumis- ja muuttumisprosessia ei täysin tunneta, ja ilmiöstä 

pyritään saamaan aikaan tieteellistä tutkimusta yhteistyössä yliopiston ja muiden 

tutkimuslaitosten kanssa. Myös Oulun kaupunki on mukana tässä yhteistyössä. 

Nyt suunniteltavan kaavan toteuttamiseen tulee liittymään kuivatustarpeita. Rautakysymys tulee 

ottaa huomioon jo kaavoituksessa. Hulevedet on syytä johtaa imeytykseen kaikkialla missä se on 

mahdollista. Niiltä osin kuin tämä ei onnistu, on varattava riittävät alueet hulevesin käsittelyyn 

ennen niiden johtamista vesistöön. Maanalaisten tilojen rakentamista ei tulisi sallia, koska ne 

edellyttävät kuivatusta. 

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys suunnitteli vesienhoitokosteikon rakentamista Leppiojan 

alueelle jo vuonna 2013 yhteistyössä metsäkeskuksen kanssa. Oulun kaupunki maanomistajana ei 

silloin pitänyt tätä mahdollisena eikä hanke toteutunut. Vesienhoitoa koskevan tiedon karttuessa 

on alettu rakentaa ns. kaupunkikosteikkoja eri puolilla Suomea. Leppioja on tällaiselle luonteva 

paikka. Aikaisemmin laaditut suunnitelmat ovat edelleen olemassa. Ne on syytä ottaa huomioon, 

mutta niitä on tarpeen päivittää niin, että ne soveltuvat rakennettuun ympäristöön. 

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistykselle on kertynyt paljon kokemusta vesistöjen tilaan 

vaikuttavista seikoista ja haitallisten vaikutusten vähentämisestä (ks. 

www.kiiminginjaalinvedet.net). Tarjoamme tämän kokemuksen kaavoitushankkeen käyttöön ja 

teemme siinä mielellämme yhteistyötä. Yhteyshenkilönä toimii DI Birger Ylisaukko-oja; 

yhteystiedot jäljempänä. 
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