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Ruostejärvi 120 vuotta sitten….





Ruostejärvi 100 vuotta sitten



Tilanne nyt -
rannat tehokäytössä



Timo Åberg

Tilanne nyt – luontomatkailu kasvaa



Tilanne nyt -
leväesiintymiä havaittu



Tilanne 50 vuotta 
sitten…



Ruostejärven suojeluyhdistys ry –
perustettu 1970

• Ruostejärven suojeluyhdistys ry:n ovat perustaneet valveutuneet 
Ruostejärven ranta-asukkaat mm. Erkki Rokkasen, Arvi Jäättelän ja 
Erkki Nissilän aloitteesta jo vuonna 1970. 

• Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin yhdistysrekisteriin seuraavana 
vuonna ja yhdistys sai rekisterinumeron. Tammelan kunnassa se on 
vanhin suojeluyhdistys, ja mahdollisesti vanhin rekisteröity 
suojeluyhdistys koko Suomessa. 

• Ruostejärvellä oli tuolloin 41 ja Leppilammella 2 huvilaa. Yhdistyksen 
yli 40-vuotiseen taipaleeseen kuuluu uraauurtavaa työtä järven 
suojelemiseksi saastumiselta ja sen virkistyskäytön sekä kalastuksen 
ylläpitämiseksi.

• Nykyisin järven rannalla on vajaa sata vapaa-ajan- tai vakituista 
asumusta. Jäseniä yhdistyksessä on noin 70, joista osa on järven 
rannalla sijaitsevia yhteisöjä.



……………………………….



Koekalastus 2005 + hoitokalastukset
Kalat paikannettiin kaikuluotaimella. Kaikuluotauksissa kalojen määrä oli 
selvästi vähäisempi kuin yleensä rehevissä järvissä. Kalamääräksi arvioitiin 
noin 200–250 kg/ha. Koenuottauksessa kävi ilmi, että järvessä on erittäin 
runsas muikku- ja särkikanta, peruskanta haukia ja ahvenkanta vähäinen. 
Siikaa tai taimenta ei nuottauksessa löydetty.

Vuoden 2006 kesällä järvellä kalastettiin rysällä yhteensä noin 500 kg 
pieniä ahvenia, salakoita ja särkiä. Syksyä kohden saalismäärät pienenivät 
eikä toisella kertaa rysällä saatu enää kuin 200 kg kalasaalista. Vuosina 
2006-2008 poistettiin särkeä, salakkaa ja pikkuahventa kaiken kaikkiaan 
noin 2000 kg



Mökkiläisten talkoilla on toteutettu vuodesta 2006 alkaen kaksi niittoa vuodessa. 
Niitoilla on parannettu Toralahden salmen vedenkiertoa. Niittoa varten yhdistys on 
hankkinut oman niittoleikkurin ja veneen, jota voidaan myös vuokrata tarvitsijoille.

Vesikasvuston niitto



RUOSTEJÄRVEN TILA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
JÄRVEN HOITAMISEKSI

HAMK opinnäytetyö, Ympäristöteknologian koulutusohjelma
Susanna Mäkelä, Hämeenlinna 20.4.2007

• Ruostejärven rannalla merkittävän kuormituksen muodostaa ranta-asutus. Ranta-
asukkaiden antamassa palautteessa kritisoitiin usein Eerikkilää ja sen aiheuttamaa 
rehevöitymistä. Tosiasiassa ranta-asutus on huomattavasti pahempi rehevöittäjä 
kuin Eerikkilän jätevedenpuhdistamo. 

• Eerikkilässä kannattaisi tutkia lisäksi mahdollisen jälkikäsittelykentän 
rakentamista. Nykyisin puhdistettu jätevesi johdetaan suoraan Ruostejärveen, 
mutta parempi ratkaisu olisi suodattaa/imeyttää se maahan. 

• Ranta-asukkaiden on syytä kiinnittää huomiota myös istutusten lannoittamiseen. 
Varsinkin aivan vesirajan tuntumassa lannoitteet pääsevät helposti kulkeutumaan 
järveen ja edistävät näin rehevöitymistä.

• Pysyviä tuloksia ei voida saada aikaiseksi, jos järven kuormitukseen ei puututa. 
Työ vaatii laajaa pitkäaikaista tiedotusta alueen asukkaille. Jokainen uusittu 
jätevesienkäsittely- tai käymäläjärjestelmä auttaa järven hyvän tilan 
säilyttämisessä.  



RUOSTEJÄRVEN VIEMÄRÖINTISUUNNITELMA
HAMK opinnäytetyö, Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Teea Niskanen, Hämeenlinna 2010
• Edeltävät keskustelut Eerikkilän ja kunnan kanssa 2008-
• Muistutukset kaavoihin
• Eerikkilä ja kunta osallistuivat selvityksen kustannuksiin
• Eerikkilän viemäri ja vesijohto rakennettiin 2013; 8 mökkiä liittynyt
• Ei verkoston laajentamissuunnitelmia, kimppahankkeet mahdollisia







Ruostejärven itäosan osayleiskaava 2009-2013

”Yhteystarve”

Rantakaava, 3 isoa 
yhteisötonttia



Eerikkilän asemakaava 2011-2014



Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi osayleiskaava 2014-
Ulkoilureitti

”AP” = vakituinen
asuminen

mahdollista



Ruostejärven tila, prof. Lauri Arvola 2016

• Värin (veden tummuus) ja raudan mittaustulosten osalta nouseva trendi
• Kokonaistypen osalta nouseva trendi, joka johtuu todennäköisesti ilmasta tulevasta 

laskeumasta. Kokonaisfosforin osalta tilanne ei ole  hälyttävä. 
• Hapen kuluminen on voimakkaampaa kuin aiemmin. Valuma-alueilta tuleva 

orgaaninen aines (humus) kuluttaa happea 
• Ruostejärvi on erittäin herkkä; pienillä muutoksilla voi tällöin olla merkittäviä 

vaikutuksia koko järven tilaan. 
• Suosituksena ei uusia ojia ja annetaan vanhojen ojien kasvaa umpeen. 
• Niittäminen Toralahdessa edistää veden vaihtuvuutta ja on siten perusteltu. 
• Ponttonisilta tullee estämään veden vaihtuvuutta ja sitä ei tulisi rakentaa.



Ponttonisiltaan liittyvät Ruostejärven 
tarkkailaut

Ponttonisiltaan liittyvät Ruostejärven tarkkailut
• Tammelan kunta sitoutunut teettämään KVVY:llä viiden 

vuoden ajan sillan valmistumisesta (2019-2024)





Yhteenveto

• Järven tila edelleen hyvä (SYKEn virallinen luokitus), mutta hidasta 
huononemista havaittavissa: 
• Veden tummuminen, kasvillisuuden lisääntyminen, jonkin verran leväesiintymiä

• Käyttö lisääntyy edelleen, virkistyskäyttö & luontomatkailu
• Ei tarvetta varsinaisiin kunnostustoimenpiteisiin eikä poppakonstia 

tilanteen parantamiseen ole, vaan:
• Pienillä muutoksilla voi olla iso vaikutus koko järven tilan huononemiseen
• Vastaavasti jatkuvilla pienillä toimenpiteillä voidaan ehkäistä tilan huononemista
• Jokaisella vastuu; jätteiden ja jätevesien käsittely, ranta pidettävä siistinä, ei 

nurmikoiden lannoitusta,  rantapusikot- ja kasvillisuus perattava jne.
• Suojeluyhdistyksen avaintehtävät: ennakointi, edunvalvonta ja ennalta 

ehkäisy tarkoittaen:
• seuraamme aktiivisesti paitsi järven tilan kehitystä, myös muiden toimijoiden 

(Eerikkilä, Luontokeskus / Metsähallitus, kunta, Leirikeskus, maan- ja 
metsänomistajat jne...) suunnitelmia. Esim. metsäojitukset ja niiden uusiminen 
on järven kannalta uhkatekijä.

• olemme mukana vaikuttamassa em. toimijoiden suunnitelmiin jo ennen niiden 
toteutusta ja tuomme Ruostejärven asiaa esille päättäjille ja muutenkin 
julkisuudessa. Virkistys- ja matkailukäytön ympäristövaikutusten arviointi koko 
järvelle tarpeen.

• pyrimme vaikuttamaan järven tilaa uhkaavaan toimintaan etukäteen jatkuvilla 
toimenpiteillä, veden laadun tarkkailu, niitot, neuvonta…


