Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry 22.11.2020

Jäsenkirje marraskuu 2020
Tänä vuonna ”kesä” jatkui Iso-Ruokjärvellä
pitkään. Valoja näkyi edelleen marraskuussa
monella mökillä, kun oltiin koronaa paossa.
Koronakesästä huolimatta yhdistys pystyi
järjestämään niitot, kokon ja vuosikokouksen.
Mutta talkoita ei edes suunniteltu.
Ensimmäinen pakkaspäivä Iso-Ruokjärvellä 10.11.

1. Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 29.8. Sampaalassa ja paikalla oli 17 henkilöä. Hallituksen kokoonpano muuttui;
Sakari Tiilikainen jäi pois ja tilalle tuli ympäristögeologi Kristiina Pulkki. Kristiinan sukumökki on Koululahdella, kunnan uimarantaa vastapäätä. Saimme nyt konkreettista ympäristöosaamista hallitukseen.
Samalla hallituksen keski-ikä putosi ainakin kymmenen vuotta.
2. Kunnostussuunnitelma
Vuosikokouksessa päätettiin, että hallitus teettää järven
kunnostussuunnitelman asiantuntija-apuun tukeutuen.
Tämä sen takia, että todettiin esim. järven kapeimman
kohdan (Ilanderin salmen) putsaamisen olevan sen
verran laaja/kallis toimenpide, että yhdistyksen rahkeet
eivät siihen riitä; emmekä tiedä, miten tällainen laajempi
operaatio tulisi parhaiten toteuttaa. Asiantuntijanäkemyksen avulla vältämme myös riskin siitä, että
puutteellisten tietojen takia toteutettaisiin vääränlaisia
toimenpiteitä.
Asiantuntijalla teetettävä kunnostus- ja hoitosuunnitelma sisältää raportin, jossa kootaan yhteen kaikki
järvestä saatavilla oleva tutkimustieto mukaan lukien aiemmat vesianalyysi- ja kasvillisuuskartoitustulokset. Raportissa arvioidaan järveen saapuvaa ulkoista ja sisäistä kuormitusta sekä poistuvaa
ravinnevirtaa. Lisäksi raportti hyödyntää eri organisaatioiden julkaisemia avoimia aineistoja, jotta
järven nykytilasta saadaan kattava kuva. Nykytilan arvion pohjalta asiantuntija laatii järvelle
kunnostus- ja hoitosuunnitelman sekä veden laadun seurantasuunnitelman. Suunnitelmassa painotetaan toimenpiteitä, joita suojeluyhdistys pystyy itse toteuttamaan.
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Asiantuntijan laatima suunnitelma helpottaa oleellisesti lupien ja avustusten hakemista
kunnostustoimiin. Lisäksi suunnitelma varmistaa sen, että kaikilla järven kanssa tekemisissä
olevilla on yhtäläiset tiedot järven tilanteesta sekä asiantuntijasuosituksista.
Hallitus onkin työskennellyt tiiviisti koko syksyn kunnostussuunnitelman tiimoilta. Etätapaamisia on
pidetty 1—2 viikon välein. Yhteistyökuvioita on viritelty moniin suuntiin: kalaosuuskunta, Luvy (LänsiUudenmaan Vesi ja Ympäristö ry), Luke (Luonnonvarakeskus), ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus), Lohjan kaupunki, Maa- ja vesitekniikan tuki, Helsingin yliopisto, konsulttiyritykset. On
pyydetty tarjouksia kunnostussuunnitelmasta ja koekalastuksesta (aiempi koekalastus vuodelta 2002 on
jo vanhentunut, eikä siitä löydy dokumentaatiota).
Lisäksi syyskuussa vesistöasiantuntija Katja Pellikka Luvystä kävi paikan päällä tutustumassa. Hän totesi,
että vesikasvillisuuden runsastuminen on osa järven luonnollista elinkaarta ja että sitä on edesauttanut
1920-luvulla tehty veden pinnan laskeminen. Ilman aktiivisia toimia kasvillisuuden lisääntyminen siis
jatkuu. Tämähän oli nähtävissä myös viime vuonna tehdyssä vesikasvillisuuskartoituksessa. Uhkakuvana
on pitkällä aikavälillä järven lahdista etenevä soistuminen. Veden laadun suhteen ei ole akuuttia
ongelmaa, mutta lumettomat talvet saattavat muuttaa tilanteen, kun maastosta huuhtoutuu sateiden
myötä ravinteita vesistöihin ympäri vuoden.
Kunnostussuunnitelma maksaa noin 3700€. Vuotuinen jäsenmaksukertymä on luokkaa 1000€. Näin
ollen suunnitelman teettämisessä joudutaan turvautumaan jäseniin ja/tai ulkopuolisiin rahoittajiin.
Suunnitelma on seuraava: Jotta kunnostussuunnitelma voitaisiin teettää ensi kesänä, haemme nyt
marras-joulukuussa avustusta useammasta eri lähteestä. Koska ulkopuolisen rahoituksen saaminen on
kuitenkin epävarmaa, pyydämme tässä vaiheessa jäseniltä apua ylimääräisen kannatusmaksun
muodossa. Tällä tavoin kunnostussuunnitelma voidaan varmasti teettää ensi kesänä. Jos avustus
kuitenkin saadaan, kerätty ylimääräinen kannatusmaksu voidaan kohdentaa suoraan kunnostustoimiin.
Ehdottamamme ylimääräinen kannatusmaksu kunnostussuunnitelman rahoittamiseksi on 100 € (toki
enemmän/vähemmän saa lahjoittaa). Se maksetaan yhdistyksen tilille FI24 4006 0010 3557 21,
viestikenttään ”Lahjoitus”. Maksu on luonnollisesti vapaaehtoinen, mutta jos esim. 20 hlöä lahjoittaa
100€, niin se jo mahdollistaa etenemisen.
Kunnostus- ja hoitosuunnitelman pohjalta hallitus luonnostelee yhdistykselle tiekartan vuosille 2021—
2026. Tiekartassa esitetään suunnitelmassa annettujen suositusten pohjalta, mitä kunnostustoimenpiteitä järvellä tullaan toteuttamaan sekä missä, miten ja milloin ne on tarkoitus toteuttaa. Kunnostusja hoitosuunnitelma sekä sen pohjalta luonnosteltu tiekartta esitellään vuosikokouksessa 2021; tai mikäli
suunnitelma ei ehdi vuosikokoukseen, tätä tarkoitusta varten erikseen koolle kutsutussa kokouksessa.
Tiekartan luonnosta käytetään keskustelun pohjana, jolloin kaikilla yhdistyksen jäsenillä on
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mahdollisuus vaikuttaa tulevaan toimintaan. Keskustelun pohjalta tiekartta viimeistellään
ja hyväksytään yhdistyksen toiminnan rungoksi vuosille 2021—2026.
3. Talkoomittaukset
Ensi keväänä on tarkoitus aloittaa simppelit talkoomittaukset. Yhdistys jakaa halukkaille näkösyvyyslevyjä, joiden avulla arvioidaan veden kirkkautta. Näkösyvyys on ollut viime vuosina 2 metrin luokkaa,
joten jos tiedossasi on riittävän syvä mittauspaikka, niin voit osallistua mittauksiin.
Näkösyvyyden mittaus on helppo ja halpa tapa toteuttaa pitkäaikaista säännöllistä seurantaa omin
avuin. Jos esim. useamman vuoden seurannan perusteella näkösyvyys pienenee, järvi voi olla
rehevöitymässä lisää. Jos taas näkösyvyys kasvaa, niin se viittaisi siihen, että rehevöittävä kuormitus on
vähentynyt. Lisäksi näkösyvyyden mittauksien avulla nähdään maanmuokkauksen ja ruoppausten
mahdolliset vaikutukset veden kirkkauteen. Talkoomittauksista tarkempaa infoa keväällä.
4. Jätevesien käsittely
Lopuksi vielä muistutus jätevesiasioista. Jätevesihankkeessa 2017 Luvyn neuvojat kiersivät järvellä.
Kaikilla kiinteistöillä neuvojat eivät käyneet, mutta otos oli melko hyvä. Tuolloin meidän järveltämme
löytyi 4 akuuttia uudistamista vaativaa jätevesijärjestelmää ja 5 pienempää uudistusta vaativaa
kohdetta. Seurantaa tähän liittyen ei ole Luvyn toimesta ollut, eikä yksilöityjä tietoja ole meidän
käytettävissämme. Koska hoitamaton jätevesi rehevöittää voimakkaasti järveämme, toivottavasti
kukin on omalta osaltaan huolehtinut tarvittavista kunnostustoimista. Jos homma on jäänyt
vaiheeseen, opastusta saa esim. Luvyn haja-asutusalueen jätevesineuvonnasta, puh 045 7750 7725.
Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen siirtymäaika on päättynyt jo 2019, joten nyt kaikkien
jätevesijärjestelmien pitää olla asianmukaisessa kunnossa. Se on yhteinen etumme.
Hyvää loppuvuotta kaikille toivottaa
Tarja Peromaa, suojeluyhdistyksen sihteeri

Hallitus 2020—21:
Puheenjohtaja Tuomo Klemola (050-5233508), tuomo.klemola@welho.com
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