
RUOSTEJÄRVEN RANTA-ASUKKAAN HUONEENTAULU 2009   

 

1) En päästä vesistöön pesuaineita, enkä huuhtele pyykkejä, tiskejä, mattoja, riepuja, maalisuteja, enkä 

edes shampoisia hiuksiani. Fosforia järven pohjasedimenteissä 

on tarjolla muutenkin runsaasti ilman fosfaattia sisältäviä pesu- ja tiskinaineitten 

tuomaa lisäkuormaa. Fosfaatiton pesuaine on varteenotettava vaihtoehto. Soilta ja kallioilta tulevat 

valumavedet lisäävät ongelmaa. 

 

2) Käymälääni hankin uudenaikaisen kompostoivan laitteen virtsanerottelulla. Kompostoinnista 

huolimatta ravinnesisältö säilyy ja ”loppusijoituksen” osalta pitää olla tarkkana. 

 

3)  Rantojen tiheää lehtipuukasvustoa ei tule suosia, syksyn pudonneet lehdet ovat suuri hapenkuluttaja 

lahotessaan vedessä.  

 

4) En heitä roskia, lehtiä tai jätteitä järveen, vaan pyrin haravoimaan pois entisiäkin. Jätteenkuljetus 

hoitaa roskat keskitettyyn käsittelyyn. 

 

5) Biojätteet kompostoin asianmukaisilla laitteilla myöhemmin käytettäväksi kasvimaan 

rehevöittämiseen. Kaikki lannoitus kompostilla ja kaupasta ostetulla lannoitteella mökkitontilla 

sisältää uhkan valumien kautta lisäämään järvemme ravinnepitoisuutta,  

joten malttia ja taitoa tontin hoitoon. 

 

6) En järkyty rannassa havaitsemastani sinilevästä. Se saattaa olla seurassamme silloin 

tällöin ilmasto-olosuhteista ja niitten kehityksestä johtuen. 

Jos rannassa havaitaan sinilevää, lapsia ja lemmikkejä ei pidä päästää pullikoimaan. 

Vaarana on, että myrkyllistä sinilevää pääsee suusta elimistöön. 

Sinilevää on monentyyppistä, ja vain osa kehittää myrkyllisiä yhdisteitä. Sinileväistä 

vettä ei pidä käyttää saunavetenä, sillä myrkyt vapautuvat hengitysilmaan löylynheitossa. 

Levien myrkyt eivät katoa keittämällä, joten sinileväistä vettä ei pidä käyttää talous- 

vetenä. 

 

Aikuisten uimista pienet sinilevämäärät eivät välttämättä estä, kunhan uinnin jälkeen 

muistaa ottaa puhdasvesisuihkun. Uimari voi saada levämyrkyistä ihon punerrusta, 

kutinaa ja silmien kirvelyäkin. 

Vesissä on aina sinilevää ja noin puolet levistä on myrkyllisiä.  Myrkyllisyyttä ei voi 

todeta kotikonstein. 

Levät tuottavat ihoa ärsyttäviä yhdisteitä sekä hermo- tai maksamyrkkyjä. 

Vakavat myrkytykset ovat tuiki harvinaisia. 

Myös myrkyttömät sinilevät voivat aiheuttaa iho- ja hengitystieoireita. 

 

Ennusteen mukaan kesällä 2009 on järvissä levää viimevuotista enemmän. 

 

7) En mene 50 m lähemmäksi toisen rantaa, en häiritse luonnon rauhaa enkä hätistä lintuja. 

 

8) Ajattelen kaikissa toimissani mitä ne vaikuttavat järven virkistysarvon säilymiseen, sen 

puhtauteen ja rauhaan ja valitsen kaikissa toimissani aina järven ja muitten asukkaitten 

kannalta parhaan ratkaisun.  

 

9) Saatan kiinteistöni jäteveden käsittelyn ajanmukaiselle tasolle ensi tilassa. Vanhat imeytys- 

kentät ovat ajat sitten tukkeutuneet ja toimivat tehottomasti. Mökkielämä on muuttunut ja 

nykyiset jäteveden puhdistamot vastaavat paremmin ympäristönsuojelun vaatimuksiin. 

Eikä maksa välttämättä paljon. Vain hieman vaivaa! 
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