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Vuosi 2019
Ruostejärven ja sen ympäristön tulevaisuus on jokaisen mökkiläisen ja alueella käyvän vieraan
yhteinen asia. Ruostejärven Suojeluyhdistyksen hallitus on joka vuosi organisoinut ja toteuttanut
erittäin tärkeitä ja mittavia toimia järven suojeluun liittyvissä toimissa. Kuitenkin paljon aikaa
vaativat vuosittaiset yhteisten asioiden hoitaminen ja talkootyöt ovat vain muutaman jäsenen
tehtävänä. Lisää aktiivisuutta kaivataan kaikilta!
Tule siis mukaan ainakin vuosittaiseen kokoukseen ja talkootapahtumiin.

Muistathan yhdistyksen jäsenmaksun, ohjeet kirjeen lopussa!
Kutsu Ruostejärven Suojeluyhdistys ry:n vuosikokoukseen ja tullaan tutuiksi
tapahtumaan lauantaina 29.6.2019 klo 14.00
Eerikkilässä Rantasalissa (ruokalan alla) ja Eerikkilän grillikatoksella .
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, esityslista viimeisellä
sivulla.
Kokouksessa meillä on vieraana Kokemäen Vesistön Vesiensuojeluyhdistyksen
edustaja (nimi ei vielä tiedossa) kertomassa sillan vaikutuksesta järveen ja siltaan
liittyvistä veden ja kasviston mittauksista.
Perinteinen TULLAAN TUTUIKSI -tilaisuus kokouksen jälkeen pienen purtavan ja
kahvittelun merkeissä.
Järven niitto:

Leppilammen niittotalkoopäivä ei vielä tiedossa, yhteyshenkilönä on Marju Rokkanen.
Toralahden suun niitto, Osakaskunnan 2019 kokouksessa päätettiin, että niitetty ruskoärvia pitää
poistaa ELY-keskuksen vaatimuksen mukaisesti erillisellä imu- tai kuljetinsysteemillä.
Tämä tapa vaatii erilaista tekniikkaa kuin yhdistyksellä nyt on, joten Toralahden suun niitto jää
2019 tekemättä. Täten yhdistys ei myöskään tee niittolupa-anomusta
Voimme pyynnöstä niittää yksityisiä rantoja heinäkuun puolivälin jälkeen, keräys tässäkin tärkeää.
Nissiläntien tiehoitokunnan osakkaat järjestävät talkoot omien mökkirantojen siistimiseen.
Kaikissa niitoissa pitää erityistä huomiota kiinnittää niitetyn kasvuston keräämiseen ja
asianmukaiseen loppusijoitukseen!
Ponttonisilta:
Tammelan kunnan siltaprojekti on edennyt syksyn aikana. Yhdistys teki valituksen sillan toteutuksesta
Vaasan Hallinto-oikeuteen 2017. Vaasan hallinto-oikeus ei muuttanut rakennuslupaa mitenkään lokakuussa
2018 antamassaan päätöksessä.
Vaasan päätöstä pohdittiin ja vesilainpykäliä tutkittiin porukalla hallituksen voimin. Lopulta todettiin
jatkovalitus hyödyttömäksi ja kunta tuli tässä vaiheessa vastaan lupautuen maksamaan Kokemäenjoen

vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) suorittaman veden ja kasvuston seurannan ainakin viiden vuoden
ajaksi. Tästä tehtiin sopimus kirjallisena marraskuussa 2018 kunnan ja yhdistyksen välillä.
Silta asennettiin paikalleen heti vapun jälkeen ja avajaiset olivat 11.5.2019.
Lopputulema oli torjuntavoitto alkuperäiseen rakennuslupaan, joka oli ilman nyt määriteltyjä seurantoja.
Sillan tekninen helppous ja halpa hinta verrattuna järven kannalta turvallisempiin ratkaisuihin voitti. Kiitoksia
hallituksen jäsenille työpanoksestaan asiassa, vaikka lopputulos ei ollut järvemme kannalta paras
mahdollinen.
Toivotaan että kunnan ratkaisu yhdistää Eerikkilä ja Luontokeskus toisiinsa lyhemmällä reitillä ja
ponttonisillalla on onnistunut.
Tammelan kunnan tekninen johtaja Hannu Jalava kertoi, ettei uuteen ulkoilureittiin kuulu valaistus. Lisävalon
määrästä moni yhdistyksemme jäsen oli huolissaan.

http://www.tammela.fi/wp-content/uploads/2019/01/STammelan-k19022510461.pdf
Veden laadun mittaukset

Perinteiset veden laadun mittaukset ovat tällä hetkellä kunnan tilaamia ja liittyvät siltaprojektiin.
Neuvottelujen (2017/2018) (RSY, Tammela, Eerikkilä, KVVY, Metsähallitus) tuloksena kunta otti
vastuun mittauksista. Normaalin vesitutkimisen (sama, jota tehty vuosikymmenet Eerikkilän
puhdistamon lupaehtojen mukaan) lisäksi tuli uutena siltaan liittyen kasvitutkimus, määrä ja laatu
sillan läheisyydessä.
Vesi ja jätevesi

Kunta on lisäämässä käytännöllisesti katsoen koko järvemme alueen tontit toiminta-alueeksi 2020.
Tämä muutos tuo järven rantakiinteistöt viemäriin liittymisen suhteen uuteen vaiheeseen.
http://www.tammela.fi/asuminen/vesi-ja-viemariverkostot/vesihuoltolaitosten-toiminta-alueet/
Ruostejärveen liittyvät muut toiminnot

Luonto lisää liikettä -hanke on Metsähallituksen hanke. jossa mukana Eerikkilän Urheiluopisto.
Yhdistyksemme on mukana seuraamassa projektia.
Vuosi 2018
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Luontokeskuksella 30.6 ja jäseniä paikalla oli 26 henkilöä.
Kokouksessa puhetta johti Sauli Syrjälä, sihteerinä toimi Tuija Laaksonen. Tuija Vartiainen valittiin
toiminnantarkastajaksi kaudelle 2018 – 2019 ja varatoiminnantarkastajaksi Tuula Tervonen.
Ponttonisilta

Vuoden 2018 oli Vaasaan päätöksen odottelua syksyyn. Hallinto-oikeus ei muuttanut päätöstä
mitenkään. Lupa, huomautus, valitus ja Hallinto-oikeuden päätös ovat nähtävillä nettisivuillamme.
Suojeluyhdistykselle on ainoana osapuolena langennut vastuu ja yritys säilyttää luontoarvot. Vaikka
sillan rakennusluvasta ei yhdistykselle suoraan ilmoitettu, saimme onneksi vesialueen haltijalta
tiedoksi asian.
Yleensäkin ponttonisilta-asia on työllistänyt hallitusta ja etenkin pj sekä Matti Hakala ovat saaneet
osallistua useisiin palavereihin silta-asiassa.
Vesikasvuston niitto

Vesikasvustoa niitettiin lintujen pesimäkauden päätyttyä Leppilammella.
Veden laadun mittaukset

KVVY teki siltaan liittyvät veden laadun ja kasvuston mittauksia kunnan kustannuksella. Ne ovat
jatkumo aikaisemmille mittauksille.
Myös ELY-keskus teki 2018 mittauksia järvellämme. Tarkemmin uutisia välilehdellä
kotisivuillame.
Vaikuttaminen

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin, talkoisiin ja vastaaviin edustaen
suojeluyhdistystä, esim Loimijokiryhmä (Matti Hakala) ja Vanajavesikeskus Järvitärskyt (Risto
Rantala) Näin saamme tietoa, näkyvyyttä ja asiaamme esille. Kiitos hyvästä työstä!
Kaava-asiat

Kunnan kaava-asioissa ei ole julkaistu meille uutta vuoden 2018 aikana. Kallio-RiihivalkamaRuostejärvi- osayleiskaavaluonnoksen viimeiset julkistukset ovat vuodelta 2016 ja uusi julkituonti
luvattu alkuvuoteen 2019.
Tammelan kunnan sivut ovat paras paikka tutkia vireillä olevia sekä lainvoimaisia
kaavoja.

Nettisivut

Yhdistyksen kotisivut ovat edelleen talkoilla pidetyt. Maksu koostuu vain WEB-hotellista
www.ruostejarvi.fi.
Siellä on yhdistyksen uutisia ja linkkejä sekä yhteystiedot! Kuvagalleriaan otetaan mielellään
aiheeseen sopivia kuvia. Klikkaile, tämä on nopein ja ehkä myös kattavin tiedotuskanavamme.
Valokuvia

Suojeluyhdistys toivoo saavansa kopioitavaksi vanhoja valokuvia Ruostejärven elämästä menneiltä
vuosilta. Kuvat palautetaan kopioinnin jälkeen. Kuvia ottaa vastaan Tuija Laaksonen,
Kustaa Vaasan tie 37, 00560 HELSINKI tai kesällä Nissiläntie 69. Tiedustelut puh. 0500 425 455.
Yhteystiedot

Parhaiten löytyvät kotisivuiltamme.
Puheenjohtaja Sauli Syrjälä, sauli.syrjala@iki.fi, 040 5159373
Varapuheenjohtaja Matti K Hakala, matti.hakala@surffi.net
Sähköpostiosoite

Ruostejärven Suojeluyhdistys ry:n tiedottamisen helpottamiseksi ja aktiivisemman
vuorovaikutuksen lisäämiseksi keräämme jäsenten sähköpostiosoitteet, joita emme luovuta
eteenpäin. Toimita tietosi osoitteeseen tuija.laaksonen@saunalahti.fi 0500 425 455
Jos yhdistyksen jäsenellä itsellään ei ole sähköpostia, olisi jonkun läheisen osoite hyödyllinen.
Hyvää kesää Ruostejärvellä!
RSY:n hallitus
Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on oleellinen tulo yhdistyksen toiminnan takaamiseksi.
Toimintakauden 2018 jäsenmaksu (vuosikokous vahvistaa vuosittain) on
20 € yksityiset ja 300€ yhteisöt ja se tulee maksaa 30.6.2018 mennessä yhdistyksen tilille nro
FI43 1001 3000 6081 34 . Pankki veloittaa yhdistystä kevyemmin, kun jäsenmaksussa on viitenumero,
vaikka 20190.
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