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Yhdistyksen tarkoitus on kirjattu yhdistyksen säännöissä seuraavasti:

Ruostejärvi on kohtuullisen hyvässä kunnossa ja sen tilan säilyttäminen on suojeluyhdistyksen 
avainasioita. Tilanne on sikäli erilainen moneen muuhun vesistöön verrattuna, että tarvetta 
mihinkään isompiin kunnostus- tai ennallistamistoimiin ei ole. Toiminnassamme painottuukin 
ennakointi, edunvalvonta ja ennalta ehkäisy, siis kolmen E:n politiikka. 



Ennakointi     tarkoittaa, että 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.

Edunvalvonta     tarkoittaa, että olemme mukana vaikuttamassa em. toimijoiden suunnitelmiin jo 
ennen niiden toteutusta ja tuomme Ruostejärven asiaa esille päättäjille ja muutenkin julkisuudessa.

Ennalta ehkäisy     tarkoittaa, että pyrimme vaikuttamaan järven tilaa uhkaavaan toimintaan etukäteen. 
Lisäksi mökkiläisten ja rannan omistajien on hoidettava oma osansa; jätteiden ja jätevesien käsittely 
oltava kunnossa, ranta pidettävä siistinä, rantapusikot- ja kasvillisuus perattava jne. Suojeluyhdistys 
auttaa jäseniään tiedottamalla, neuvonnalla, kalustoa hankkimalla sekä hoitaa mahdollisuuksien 
mukaan vesikasvillisuuden niittoa virtausten parantamiseksi ja umpeen kasvamisen estämiseksi. 
Pitemmällä tähtäimellä seurataan veden pinnan korkeutta ja selvitetään pohjapadon rakentamista 
laskujoen suuhun.

Vuoden 2020 toimenpiteet: 

 Ponttonisillan ja siihen liittyvän tarkkailun seuranta

 Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi osayleiskaavan seuranta

 Sarkinniemen ja Leppilammen alueiden ja Forssan Leirikeskuksen tilanteen seuranta

 Ranta-asukkaiden tapaaminen vuosikokouksen yhteydessä yhteistyön kehittämiseksi  (Korona?)

 Niittotyötä jatketaan Leppilammessa sekä lisäksi yksityisiä rantoja toivomusten ja 
mahdollisuuksien mukaan. Toralhden suulle väylän niitto.

 Järven vedenpinnan korkeudenmittausta tehdään Suontaustan mittausasemalla, 
pohjapatohankkeeseen liittyen

 Osallistutaan erilaisiin tilaisuuksiin Tammelassa ja lähialueilla mahdollisuuksien rajoissa

 Yhteydenpito kuntaan, ympäristöviranomaisiin muihin suojeluyhdistyksiin ja 
virkistysalueyhdistykseen

 Innostetaan järven asukkaita toimintaan järvensuojelussa; jätevesineuvontaa saatavilla KVVY:n 
kautta, maksuton teettäjälle.

 Niittokoneen vuokrausta jatketaan, ei mainosteta kuitenkaan

 Nettisivujen ylläpito www.ruostejarvi.fi yhdistyksen omin voimin

 Loimijoki-ryhmä, osallistumme kokouksiin

 Luontokeskuksen ja Eerikkilän valot

http://www.ruostejarvi.org/


 Metsäojitustilanteen seuranta

 seurataan elohopeamittausta ELY (osakaskunta kalastaa näytteet)
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