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Siuntionjoen latvajärvet eivät ole hyvässä hapessa. Alueella 
vuosisatoja jatkunut ihmisen toiminta on sysännyt järviin

suuria määriä ravinteita niin pelloilta kuin viemäreistä, jonka
vuoksi joudumme joka kesä kohtaamaan sinileväkukinnot ja

kalakuolemat. Muutos on kuitenkin mahdollinen.

Lasy ry (ja sen edeltäjät Vesy ja Potehu) ovat saaneet merkit-
tävästi aikaan järvillä jo lähes 30 vuoden ajan. Yhteistyössä

asiantuntijoiden sekä paikallisten toimijoiden kanssa meillä on
käsissämme resepti, jolla on mahdollisuus saavuttaa kirkkaam-

mat järvet sekä puhtaampi luonto.

Tervetuloa jäseneksi Lasy ry:hyn.
Olemme puoluepoliittisesti sitoutumaton sekä täysin vapaaeh-
toisvoimin toimiva paikallinen yhdistys, jossa jokainen euro 

käytetään järviemme hyväksi.

Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 30 € ja perhemaksu 60 €.
Maksamalla jäsenmaksun tilille FI32 5297 0020 0198 66

olette mukana Lasyn toiminnassa. Kirjoittakaa maksun viesti-
kohtaan oma nimenne.

Lisäksi kutsumme teidät Lasy ry:n vuosikokoukseen.
Vuosikokous järjestetään 24.05.2022 Ojakkalan urheilu-

talolla klo 18.00

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan puhtaampien vesien
puolesta!

*Rahankeräyslupa RA/2022/645

Teidät on kutsuttu.

2kannen kuva: Paavo Hacklin

 Enäjärvessä on vielä paksu jääpeite tätä juttua 
kirjoittaessani. Lokit ja töyhtöhyypät ovat kuiten-
kin jo tulleet. Mökkiläisiä kovasti odotellaan tän-
ne kelirikkoisen tien päähän. Saa nähdä, milloin 
tulevat. Avoveden puuttuessa lokit istuvat Yaran 
pelloilla. Ja jo on aikoihin eletty, kun Kotkanie-
mentiellä tulvi. Tosin vesi laski nopeasti normaa-
lille tasolle. Kevään säät ovat vaihdelleet lämpi-
mistä kevätsäistä lumisateisiin ja myrskytuuliin. 
Vuodet eivät ole veljeksiä, viime keväänä jo maa-
liskuussa golfattiin.

Tämän talven lumet mahdollistivat pilkkikisojen 
turvallisen järjestämisen. Jää oli paikoin 70 sent-
tistä. Jäällä oli porukkaa ihan mukavasti ja pieniä 
pilkkijöitä oli lajia opettelemassa, ja kahvia, me-
hua ja grillimakkaraa oli tarjolla kilpailun osallis-
tujille ja sunnuntaikävelijöille.

Hiihtäminen, kävely ja potkukelkkailu sujuivat 
jäällä lopputalvesta. Monta talvea on mennyt niin, 
että jäälle ei ole päässyt eri syistä. Viime talvena 
ei jäätä ollut ollenkaan ja sitä edellisenä suksi su-
kelsi veteen ja suksen pohja jäätyi. Hikinen hom-
ma hiihdellä kotiin jääpaakut pohjissa.

Odotan innolla, että pääsen taas kastelemaan var-
paat järvessä. Viime kesänä hienoja ilmoja riitti. 
Levätilannekin pysyi hyvänä muutamaa päivää 
lukuunottamatta. Rapusaalis jäi tosi pieneksi. En 
tiedä, olivatko ravut syvällä vai hyljeksivätkö vain 
juuri meidän syöttejämme.

Ensi kesänä yhdistyksemme osallistuu ja järjestää 
tapahtumia järvellä ja järven hyväksi. Odotamme 
innolla mahdollisuuksia tehdä töitä ja kerätä ra-
haa järvien suojelutyöhön pitkän koronatylsyy-
den jälkeen. Osallistumme Puutarha- ja vesistö-
päivään, järjestämme golfkisat, keräämme rahaa, 
osallistumme tiedotustilaisuuksiin, järjestämme 
järvien tilaa koskevaa tiedotusta, myymme t-pai-
toja, paistamme lettuja ja innostamme vapaa-ajan 
viettoon kauniilla järvillämme. Tule mukaan vai-
kuttamaan ja toimimaan kanssamme! Talkoissa 
on kivaa ja siellä voit tutustua mukaviin ihmisiin.

Leila Terkomaa
Puheenjohtaja,
Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry

Kesää odottaen
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Pääkirjoitus

Olen uinut Enäjärvessä ensimmäisen kerran     
vuonna 1969. Tai melkein uin, huomasin jotain 
epäilyttävää laiturin vieressä, kun olin menossa jär-
veen aamuyöllä. Käännyin takaisin ja jäivät tanssin 
hiet pintaan. Nummelan jätevedet laskettiin silloin 
suoraan järveen. Seuraavana päivänä soutelimme 
Kotkaniemen kartanon suuntaan ja ihailimme kau-
niita peltomaisemia. Kuukausi oli kesäkuu.
Muutin 1970-luvun loppupuolella Nummelaan. 
Uimassa kävin Hiidenveden rannalla, joskus Enä-
järvessäkin. Enäjärvi oli jotenkin unohdettu. Ran-
taan vei pieni polku, jonka löysin monta vuotta 
myöhemmin Nummelaan muutettuani. Huhdan-
mäessä asuessani kuljin joskus rantaan uimaan tai 
mattoja pesemään. Vesi oli usein vihreää.
 
Sitten 1990 löysimme mökin Enäjärven rannal-
ta. Ensimmäisenä keväänä järvi kukki hernekeit-
tomaisena jo toukokuussa ja haisi. Rantaan ajautui 
kuolleita kaloja. Onneksi jotkut aktiiviset ajattele-
vat ihmiset perustivat Vesyn. Tehokalastus alkoi ja 
tulokset rupesivat näkymään parantuneena veden 
laatuna ja vähentyneenä kukkimisena. Sääolosuh-
teet, lähinnä tuulet vaikuttivat kukkimisen määrän 
vaihteluun eri kesinä. Olemme asuneet järven ran-
nalla yli kaksikymmentä vuotta. Olemme uineet, 
hiihtäneet, potkukelkkailleet, kalastaneet, ravusta-
neet, soutaneet, istuneet nuotion ääressä ja katsel-
leet kauniita auringonnousuja. Keväisin seuraam-
me lintujen kosiomenoja, pyydämme kutuhaukia ja 
jännitämme, milloin ensimmäiset joutsenet ja han-
het saapuvat. 

Järvi on antanut paljon hienoja asioita ja elämyksiä. 
Siksi se ansaitsee, että pidämme huolta sen hyvin-
voinnista. 2018 kesällä oli pitkä poikkeuksellinen 
hellejakso. Meidänkin laiturin päässä mittari näytti 
veden lämpötilaksi + 30 astetta. Se on poikkeuk-
sellinen lämpötila, koska rannassamme on lähteitä, 
joista valuu viileää vettä järveen. Poikkeuksellisen 
lämpöaallon seurauksena järven isosimpukkakan-
nasta suuri osa kuoli ilmeisesti hapen puutteeseen. 
Surullista. Se oli järven hätähuuto: ”Tehkää jotain 
hyväkseni”.

Se aika on viimein koittanut. Nyt on viimeinen het-
ki ryhtyä toimeen. Länsi Uudenmaan vesi ja ympä-
ristö LUVY ry on tehnyt ansiokkaan suunnitelman, 
miten järvemme pelastetaan. Tarvitaan vain työtä, 
rahaa ja osaamista. LASY ja LUVY ponnistelevat 
noiden asioiden löytämiseksi. Ensi vuonna hanke 
käynnistyy.

Leila Terkomaa
Puheenjohtaja,
Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry
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Irrottaudu arjesta, juhli, virkisty ja kokousta 
Poikkipuoliaisen rannalla Vihdissä.

Kalevalan Taikaa -ohjelma kesämaanantaisin, 
varaa paikkasi nuuksiontaika.johku.com.

RANTAHUVILA
Villa Paratiisi

JUHLATILA
Nuuksion Wäinölä nuuksiontaika.fi
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Siuntionjoella on tehty töitä yhteisen unelman 
eteen. ”Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki” 
-visio syntyi vuonna 2019 ja Siuntionjoki-hanke 
käynnistyi 18. päivä tammikuuta 2019, kun Siun-
tion, Vihdin, Kirkkonummen ja Inkoon kunnanjoh-
tajat, Lohjan kaupunginjohtaja ja Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) toiminnanjohtaja 
allekirjoittivat 6-vuotisen yhteistyösopimuksen 
Siuntionjoki 2030 –vision toteuttamisen rahoitta-
miseksi. Yhteisen vision saavuttamisessa on tärkeää 
lisäksi paikallisten aktiivisuus ja tuki, jotta hank-
keella voidaan saavuttaa pysyviä tuloksia. 

Siuntionjoen vision ydinviesti on: ”Siuntionjoen 
vesistö valuma-alueineen on hyvässä ekologisessa 
tilassa, taimenen luontainen elinkierto on turvat-
tu ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat 
monipuolistuneet”. EU:n vesipuitedirektiivin ta-
voitteen mukaan kaikkien alueen vesistöjen tulisi 
olla hyvässä tilassa vuoteen 2027 mennessä. Mo-
nen järven kohdalla tästä on jo luovuttu ja tavoite 
on siirtynyt kauemmas tulevaisuuteen. Hyvän eko-
logisen tilan saavuttamiseksi Siuntionjoen vesistön 
järvissä on vielä tekemistä, järvien ekologinen tila 
on vuonna 2019 valmistuneen arvion mukaan pää-
osin tyydyttävä tai välttävä.

Siuntionjoen latvoilla sijaitsevien Enäjärven, Poik-
kipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven eko-
loginen tila on arvion mukaan joko välttävä tai 
tyydyttävä. Alueen vesistöjä ovat rehevöittäneet 
maa- ja metsätaloudesta ja haja-asutuksesta pe-
räisin oleva kuormitus, pistemäinen jätevesikuor-
mitus sekä alueen hulevedet. Nykyisin yhdyskun-
tajätevesien puhdistus on tehokasta ja kuormitus 
murto-osan entisestä. Jätevesiä johdettiin kuitenkin 
vielä 70-luvulla puhdistamattomina vesistöihin, jo-
ten tämä kuormitus on kerrostuneena järvien poh-
jille. Se saattaa otollisissa olosuhteissa lisätä järvien 
rehevyyttä.

 Vihdin latvavesiä kunnostetaan yhteistyöllä

Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huh-
marjärvi olisivat varmasti nykyistä huonommassa 
kunnossa ilman mittavia kunnostusponnisteluja 
Enäjärvellä ja PoTeHu –järvillä nykyisin LASY:n 
toimesta. Siuntionjoki-hankkeessa halutaan tu-
kea tätä tärkeää työtä. Alueen järville on päivitetty 
kattavat hoito- ja kunnostussuunnitelmat. Enäjär-
ven kunnostussuunnitelma ilmestyi vuonna 2020 
ja Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjär-
ven yhdistetty suunnitelma vuoden 2021 lopussa. 
Nämä suunnitelmat sisältävät syvällisen perehty-
misen järven tilaan ja sitä kuormittaviin tekijöihin 
sekä kymmenvuotisen toimenpideohjelman vesis-
töjen tilan parantamiseksi.

Siuntionjoen latvajärvien kunnostussuunnitelmat 
ovat herättäneet ilmestyttyään valtavasti kiinnos-
tusta ja paikallisten halun ryhtyä kunnostussuun-
nitelmissa esitettyihin toimenpiteisiin. Enäjärven 
ja Poikkipuoliaisen kunnostus vaatii arviolta noin 
6,5 miljoonaa euroa seuraavien yhdeksän vuoden 
aikana. Ylirehevä Enäjärvi tarvitsee järeitä toimia: 
kolme vuotta tehokalastusta rysin, nuotalla, katis-
koin ja ojapyynnein ja maltillisen kemikaalikäsitte-
lyn järven tilaa hallitsevan sisäisen kuormituksen 
vähentämiseksi sekä mm. kosteikkojen ja laskeu-
tusaltaiden kunnostuksen ulkoisen kuormituksen 
vähentämiseksi. Poikkipuoliaisen kannalta tärkein-
tä on vähentää järveen päätyvää ulkoista ravinne-
kuormitusta, josta yli puolet tulee Enäjärvestä.
Latvajärvien kunnostuksen rahoituksen hankintaan 
on perustettu paikallisten aktiivien ja Latvajärvien 
suojeluyhdistyksen toimesta erillinen rahoitusnyrk-
ki, jonka avulla on kerätty resursseja Siuntionjoen 
latvavesien kunnostamiseen. Vihdin kunta, Lasy ry, 
Prysmian Group Finland Oy ja Yara Suomi Oy ovat 
lähteneet vahvasti mukaan tähän hankkeeseen. Yh-
teisellä panostuksella latvajärvien kunnostus on

Työtä yhteisen unelman eteen
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jokea alaspäin lopulta Pikkalanlahteen asti. Syvältä 
sisämaasta lähtevä Itämeren kunnostusprojekti on 
ainutlaatuinen Itämeren suojelua edistävä hanke, 
joka on toistettavissa kaikissa Itämereen laskevissa 
vesistöissä. Tavoitteena on lopulta pelastaa Itämeri 
joki joelta ja vesistö kerrallaan aloittamalla Pikka-
lanlahteen laskevasta Siuntionjoesta.

Siuntionjoki 2030 -hanke on laaja, eikä se onnis-
tuisi ilman useiden tahojen yhteistyötä, paikallisten 
asukkaiden sekä yhdistysten aktiivisuutta ja muka-
na oloa. Lämmin kiitos kaikille.

Anu Suonpää-Espinola
Hankepäällikkö, Siuntionjoki-hanke

LUVY

saatu alkuun Enäjärven tehokalastuksella. Kolme-
vuotinen tehokalastus on käynnistetty alueellisen 
rahoituksen turvin ja odottaa vielä Uudenmaan 
ELY-keskuksen rahoituspäätöstä.

Vihdin latvajärvet osana Itämeren suojelua

Vihdin latvajärvien kunnostus tulee vähentämään 
myös alapuolisiin vesistöihin päätyvää kuormitus-
ta. Tämän vuoksi Siuntionjoen vesistössä mittavat 
kunnostustoimet aloitetaan valuma-alueen latvoil-
ta Enäjärvestä ja Poikkipuoliaisesta. Enäjärven ja 
Poikkipuoliaisen jälkeen edetään kunnostuksessa 

Järvien kunnostussuunnitelmassa tutkitaan vedenlaadun lisäksi biologisia tekijöitä. Kaikkien latvajärvien kalasto oli 
koeverkkokalastuksen perusteella särkivaltainen.
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www.gles.fi
p. 050 2400

Työmaapalveluja rakennusliikkeille ja 
yksityisille pienrakentajille

• Timanttisahaus ja -poraus
• Purkutyöt

Kokonaispurku, julkisivupurku, 
parvekepurku, teollisuuspurku, 
asbestipurku

• Vahinkosaneeraus
• Betonilattioiden hionta ja 

jyrsintä
• Julkisivujen puhdistus
• Louhinta
• Maa-ainesten seulonta
• Kierrätys
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Timanttiporaus
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polttopuuta ja puutavaraa

Since 1952 Helsinki

Mannerheimintie 93, 00270 Helsinki
puh. 09 2413562

Ruokanautintoja Meilahdessa jo 
vuodesta 1952!

Ravintolatoimintaa täydellä sydämellä 
jo toisessa sukupolvessa.

Ratastie 2, Nummela
KIA, Mitsubishi myynti
Huolto – Varaosat
09-2252 0715
Citroen, Peugeot, Honda, KIA, Mitsubishi

VIHDIN AUTOTALO OY
Kuskinkierros 5, Nummela
ark 9-17.30   la 10-14
Vaihtoautokeskus
Citroen, Honda myynti

www.vihdinautotalo.fi
Automyynti 09 2252 0710    Huolto  09 2252 0715

 

 
TAVARA-AUTOIHIN

Jälleenmyyjän nimi
Mallikatu xx, Mallikylä
Puh. xx xxx xxx I xxxxxxxx.fi 

Jälleenmyyjän 
logo

 

Vuoden Auto 2022
 Sähköautojen nro 1. Suomessa.

VIHDIN

Lasyn toimintaa tukemassa:
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Viime vuonna esiintyi tällä palstalla ratsuväki.  Siis 
se joukko joka torvet töristen tulee ja pelastaa 
Siuntionjoen latvavedet lopulliselta uppoamiselta 
levään, saa veden kirkkaaksi, kalakannan terveelle 
pohjalle ja lopettaa päästöt alapuoliseen vesistöön ja 
lopulta Itämereen – samalla kun me rantojen asuk-
kaat istumme aurinkotuoleissa, ihailemme uljasta 
spektaakkelia ja menemme lopulta lasten kanssa 
uimaan veteen joka on – no niin, kirkas ja puhdas. 

Vielä kerran, tätä ratsuväkeä ei ole olemassa! 

Vain me Enäjärven, Poikkipuoliaisen, Tervalamme 
ja Huhmarjärven rantojen asukkaat ja muut näiden 
kauniiden – mutta heikkovetisten -järvien hyödyn-
täjät voimme tehdä asialle jotain. Tämä johtuu siitä 
ikävästä tosiasiasta, ettei näiden vesien laatu kiin-
nosta ketään muita. Vain meitä! 

Kaksi vuotta sitten pantiin Siuntionjoen latvavesien 
suojelu- ja pelastustyössä nk. isompi vaihde sil-
mään. Vanhat suunnitelmat pyyhittiin pölystä, niitä 
täydennettiin uudella tiedolla samalla kun työhön 
kytkettiin mukaan uutta väkeä ja uusia organisaati-
ota. Samalla luotiin suunnitelma sille itsestään sel-
välle yhteydelle, joka on latvavesien ja Itämeren 
suojelun välillä.   

Tämä filosofia on tuonut avuksemme uusia ja le-
veämpiä hartioita.  Latvavesien kunnostuksessa 
on nyt mukana yrityksiä ja kuntia pitkin koko Siun-
tionjoen vesistöä Pikkalanlahdelle saakka!  ”Pelas-
tetaan Itämeri joki joelta” – ja siinä sivussa omat 
latvavedet – ajattelu toimii!

Suunnitelman mukaan tarvitaan Enäjärven, Poik-
kipuoliaisen, Tervalammin ja Huhmarin kun-
nostamiseen runsaat kuusi ja puoli miljoo-
naa euroa kymmenen vuoden aikana.  Kiitos 
tarmokkaiden vesistöaktiivien on omarahoituksen 
(yritykset, yksityishenkilöt, kunnat) ja ympäristö-
viranomaisten myöntämän rahoituksen kokonais-
summa jo 800 000 euroa. ELY-keskuksen päätöstä 
hankkeen rahoituksesta odotetaan viimeistään ke-
säkuussa. 

Sitten on kasassa summa, jolla päästään alkuun.   

Jos hiihtäjän vauhti on tämä, päästään 50 km hiih-
don maaliin jo 30 kilometrin kohdalla – ja tämä 
kaikki perinteisellä tyylillä. Vauhti on itse asiassa 
ollut erinomainen!

Nyt viimeistään ihmettelee jokainen lukija, miten 
ihmeessä tähän on päästy ilman että minua ei ole 
pyydetty talkoisiin? Voitelu- tai huoltoapua ei ole 
pyydetty!  No aivan kohta pyydetään. Olisiko tässä 
nyt se kohta, jolloin siirrytään perinteisestä - va-
paalle tyylille!

Latvavesien asukkaille, mökkiläisille ja järviä va-
paa-aikanaan hyödyntäville –ylipäätään kaikille 
alueen asukkaille suunnattu keräys polkaistaan liik-
keelle tämän kesän aikana. Heti kun keräyslupa Po-
liisilta on saatu, alkavat sähköpostit kilahdella. Kun 
olet tukesi antanut, voit lähettää viestin eteenpäin 
omille naapureillesi!  
Latvajärvien suojelun aktivistijoukko on jo sitou-
tunut antamaan 7000 euron pesämunan kansa-
laiskeräyksen vauhdittamiseksi. Sen toivotaan ja 
uskotaan kasvavan vähintään kymmenkertaiseksi.  
Lahjoittajan iloa lisää tieto siitä, että jokaista oma-
rahoituksena tulevaa euroa kohti haetaan valtiol-
ta toinen mokoma.  Eli jos annat 50 euroa suoje-
lutyöhön, saat saman verran vastarahaa, antamasi 
50 euroa muuttuu sataseksi. Nyt saa satasella kaksi 
- eikä kattoa ole!

Paitsi tätä, ennen muuta hyvää oloa tuo tieto siitä, 
että järvessä ennen pitkää  on turvallista uida,  le-
väkukinnot ovat vähentyneet, verkosta nousevan 
kuhan maku on sen mitä se pitää, Itämeri puh-
distuu,  taimen Suomenlahdella miettii,  pitäisi-
kö seuraava riiuureissu tehdä Tervalammelle.  Ja 
sekin, että Vihti ja kaikki Siuntionjoen vesistön 
kunnat ovat tunnettuja puhtaista vesistöistään. 
Ja omasta ympäristöstään huolehtivista, fiksuista 
asukkaistaan!

Petri Tuomi-Nikula
Pelastetaan itämeri joki joelta -hankkeen vetäjä,

Suurlähettiläs

Mitä miettii taimen Suomenlahdella?
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Lautex ®

Puhtaamman luonnon puolesta.

Y H D E S S Ä .

Lautex Oy ja Teknoma Oy |  Ojakkalantie 13, 03100 Nummela 
www.lautex.com | www.teknoma.fi
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Järvialueella tapahtuu
Lasy Ry:n vuosikokous

24.05.2022 Ojakkalan urheilu-
talolla klo 15:00

Puutarha- ja vesistöpäivä
18.06.2022 

Golfkisa
18.08.2022, Vihti Golf
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RAKENNUTTAMISEN JA KIINTEISTÖALAN AMMATTILAINEN

Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki

www.indepro.fi

Sjöman Helsingin Nosturit Oy on vuodesta 1952 toiminut Suomen vanhin nosturiyritys. Sjöman vuokraa ajoneuvo nostu

reita ja muuta nostoihin ja kuljetuksiin liittyvää kalustoa rakennustyömaille ja teollisuuteen sekä kaikille hyvää nosto palvelua 

tarvitseville. Vuokraus tapahtuu kuljettajineen ja sisältää nostotyön lisäksi myös muuta oheispalvelua kuten työn suunnittelua.

Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Helsingin Tapulikaupungissa. Ensisijainen markkinaalue on EteläSuomi, mutta varsin

kin suurempien koneiden ja haalaustöiden osalta markkinaalue on koko Suomi. Kotkassa sijaitseva toimipiste palvelee  

Kymenlaakson ja EteläKarjalan seutua. Kotkassa yritys toimii aputoiminimellä Kehä-Liftit. Kesällä 2018 tehty liiketoiminta

kauppa Espoon Nosturikeskus Oy Pohjanväreen kanssa vahvistaa kapasiteettia erityisesti LänsiUudellamaalla.

www.sjoman.com
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Vahinkosaneeraus

Kosteusmittaukset ja
vahinkokartoitukset

Kuivauspalvelut

Sisäilmatutkimukset

Erikoispuhdistukset

Rakenteiden purku- ja korjaustyöt

Hajunpoisto ja desinfiointi

Alapohja- ja salaojakorjaukset

Haitta-aine tutkimukset

Vesivahinko?
   Palovahinko?
      Homevaurio?

        Mistä apu?

www.vasapalvelut.fi
teijo.niinimaki@vasapalvelut.fi
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Oma maa
mustikka!

Mehut ja soseet 
Lohjalta. 
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Noin 1500 peltohehtaarin luomutilaa viljelevältä 
Niko Ahlqvistilta löytyy pitkäaikainen kokemus 
Siuntion vesistön latvajärviemme ympäriltä koko 
reilun 30-vuotisen viljelyuransa ajalta. Nykyinen 
maatalouspolitiikka ja määräykset omalta osaltaan 
edellyttävät vesistösuojeluasioiden huomioonotta-
mista. Jo 1990-luvun puolivälistä peltojen suoja-
kaistat ojien reunoilla tulivat vaatimuksiksi, samoin 
syysviljojen viljelyn todettiin vähentävän peltojen 
pintavalumia sitomalla maa-aineksia, toteaa Niko.

Järviemme alueella, Enäjärven laskeuma-alueella 
etenkin, maataloudella on ollut merkittävä asema 
ja kasvitiloja on aikanaan ollut paljon. Etenkin 
1960–1980 luvulla valumia pääsi mataliin järviim-
me savipitoisilta peltomailta liikaa. Tämä runsaiden 
asutuksen kunnallisjätevesi-kuormitusten lisäksi, 
jotka päästöt ohjattiin suoraan Enäjärveen. 

Nykyään heinän pito on enemmin kierrossa ja tär-
keys pitää pellot ympäri vuoden kasvipeitteisinä ko-
rostuu. Kasvipeitteisyyden lisääminen nimenomaan 
monivuotisten kasvustojen ja kerääjäkasvien avulla 
on tärkeää myös vesistösuojelun kannalta. Maanvil-
jely onkin nykyaikaistunut ja yhä nykyaikaistumas-
sa monella tapaa.

Luomuviljelyssä on tulevaisuutta

Itse olen siirtynyt luomuviljelyyn kokonaisvaltai-
sesti viimeisen viiden-kuuden vuoden aikana. Pel-
tojani ei olla lannoitettu vuodesta 2017 lähtien, ei 
tekolannoitteilla eikä karjanlannalla. Tavoitteena on 
ikään kuin ravinneomavaraisuuden saavuttaminen 
tilan sisällä. Toki luomuviljely vaikuttaa satoihin, 
ja esimerkiksi kasvivuorottelu luomuviljelyssä on 
tosi tärkeää satotason ylläpitämiseksi. Taloudelliset 
asiat ovat isoja tärkeitä asioita myös luomuviljelyn 
osalta, ja itse olen laskenut luomun olevan nyky-
tilanteissa taloudellisempaa kuin ns. perinteinen 
tehoviljely, tämä rehellisesti mainittuna vesiensuo-
jelullisten asioiden rinnalla. 

Uskon itse oikeasti luomuviljelyyn, siitä huolimatta, 
että luomun suosiossa on omat trendinsä, ja tällai-
set valtavat kriisit koronasta sotatilaan Euroopassa 
muuttavat tavattomasti tilanteita, ja tavanomaises-
ti viljelty vilja tai luomuviljelty kasvi saatetaan nyt 
nähdä lähes samana asiana. Luomu on turvallisem-
paa. Luomumaanmuokkaus sekin toteutettuna kui-
vien kelien aikana minimoi maanmuokkauksesta 
seuraavia valumia vesistöihin. 

Luomutuotanto suojelee vesistöjä
Teksti Matti Väänänen
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vesiensuojeluhyötyjä. Itse olen tutustunut mm. 
ravintokuituhankkeisiin, mutta luomutuotannossa 
tässä on omat rajoitteensa, mitä kuituja luomupel-
loilla voidaan käyttää, puunjalostuskuidut esimerk-
kinä. Kaikki eivät luomuviljelyyn käy, vaikka olisi-
vatkin maan ja vesistöjen kannalta hyviä aineksia. 
Energiapajut puhuttavat myös, mutta näissäkin on 
omat haasteensa. Ja haluammeko oikeasti pajuttaa 
rantamme, näkymä järvelle kun olisi vähän erilai-
nen katsella sinistä vettä pajupuskien välistä, nau-
rahtaa Niko. 

Tervalammella viime kesänä katselimme surkeaa 
näkyä, kun vihreää levää muodostui veteen run-
saasti. Vesiensuojelu on tärkeä asia meille kaikille 
asujille ja rannoilla kävijöille, vaikkakin se on pal-
jon aikaa ja paljon työtä vaativaa toimintaa. Nopeita 
projekteja ei liene tässä työssä ole. Littoistenjärven 
kemikaalikäsittelyt muutama vuosi sitten esimerk-
kinä nekin jakavat mielipiteitä, eikä näidenkään 
toimenpiteiden vettä kirkastava kesto näytä olevan 
kuin rajallinen. 

Itse olen lupautunut Lasy ry:n vesistönsuojelutyö-
hön mukaan välillisesti, ja olen ollut mukana mm. 
Lauri Palojärven vetämässä rahoitusryhmässä kon-
sultoimassa, ja ymmärtääkseni osin ihan hyvin tu-
loksin. Jäsentynyt ammattimainen vesiensuojelutyö 
on arvokasta työtä, ja tästä annan tunnustusta ve-
siensuojelua tekeville tahoille sidosryhmineen, to-
teaa Niko Ahlqvist.

Kosteikkojen rakentaminen vesistöjen valu-
ma-alueille on ollut varmastikin yksi hyvä menetel-
mä pienentää maaravinteiden valumia järviimme, 
mutta tässä kohtaa itselläni on näkökanta, että kos-
teikot ja altaat pitää tehdä semmoiseen paikkaan, 
esimerkiksi vesijätön alkupäähän rannan puolel-
le, että homma toimisi parhaiten. Isoja tuhansien 
neliöiden kokoisia altaita keskelle peltomaastoa en 
suosittele, niitäkin on rakennettu haittaamaan pel-
toviljelyä, ja samalla rumentamaan perinteistä pel-
tomaisemaa. Kosteikot valtaojissa ja vesijättömailla 
ovat hyvä asia, ja näinhän mm. Lusilassa on toimit-
tukin, korostaa Niko Ahlqvist. 

Olen myös panostanut paljonkin peltojen viemäröi-
miseen ja putkistoihin saada isot avoimet valtaojat 
pois pelloilta, isot lohkot kun on parempia viljellä, 
ja tällä toimenpiteellä myös valumat peltomaas-
ta vesistöihin vähenevät. Joskus olen toivonutkin, 
että esim. ELY-keskus-viranomaiset kiinnittäisivät 
ennemmin huomiota tähän, paneutumalla peltojen 
putkitus-viemäröinti-asioihin. Nyt huomio tuntuu 
kiinnittyvän ennemminkin ojien vesieliöiden suo-
jelemiseen valuma-asioiden asemesta. 

Maanviljelyksen tulevaisuuden kehitys on mielen-
kiintoinen asia ja se on oma haasteensa amma-
tinharjoittajille ja laajemminkin. Maanparannus-
aineilla ja viherlannoituksella voidaan parantaa 
viljelyominaisuuksia, lisätä maahan hiiltä ja edistää 
ravinneomavaraisuutta, ja niillä tavoitellaan lisäksi

Niko Ahlqvist on ollut kiinnostunut maanviljelystä lapsesta lähtien. Tässä muutaman
vuoden takaisessa kuvassa hän esittelee herneenviljelynsä kirjanpitoa vuodelta 1988.

Arkisto/Vesa Valtonen
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RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

Meiltä saat kaiken mitä rakentamisessa ja 
remontoinnissa tarvitaan

VUOKRAAMME
• rakennuskoneet ja 

-telineet
• rakennustyökalut
• henkilönostimet
• minikaivurit ja 

kuormaajat 

Ojamart Oy
Säntikuja 6
Nummela

Avoinna: 
ma-pe 7.00–16.00 ojamart.fi 

09 347 8510

MEILTÄ
KETTERÄ JA TEHOKAS 

KRAMER-KUORMAAJA! 

TEHDÄÄN  
PORUKALLA

Jessi  
pakkaaja

Vilma  
pakkaaja

®
www.helsinginmylly.fi/perhe

Neljännen sukupolven perheyrityksenä 
ja Suomen suurimpana luomuviljan 
ja gluteenittoman kauran jalostajana 

Helsingin Mylly kantaa vastuunsa 
ihmisistä ja ympäristöstä. Viljan 
hankimme luotettavilta, laatuun 

sitoutuvilta sopimusviljelijöiltämme  
ja osaavan henkilöstömme käsissä  

viljasta jalostuu herkullisia,  
suomalaisia viljatuotteita.

myllarin.fi

#PIENIÄHYVIÄTEKOJA 

YHDESSÄ



Lisätietoa tulevista tapahtumista sekä 
Lasyn toiminnasta löydät Lasyn face-

book-sivuilta 

@LasyRy

sekä osoitteesta

www.vihdin-lasy.fi

Yhdistyksemme kiittää lämpimästi 
toimintaamme tukeneita yhteistyö-

kumppaneita!


