
PoTeHun vaiheita 1997-2019 

PoTeHu-yhdistys perustettiin 22.8.1997 tavoitteenaan Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven 

vesiensuojelu. Kun vuonna 2019 PoTeHu ja Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys (Vesy) yhdistyivät yhdeksi 

yhdistykseksi, Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistykseksi (Lasy), PoTeHu, oli ehtinyt toimia runsaat 

21 vuotta. 

PoTeHu organisoi hoitamillaan järvillä hoitokalastusta melkein joka vuosi suunnitelman mukaan. 

Suunnitelmaan kuului se, että kaikkia kolmea järveä ei nuotattu samana vuonna vaan siinä oli 

vuorottelua. Hoitokalastus tapahtui nuottaamalla syysaikaan. Saalisraportit on annettu LUVY:n käyttöön. 

Veden happipitoisuutta mitattiin Poikkipuoliaisella useana talvena kenttämittarilla. Samaten 

Poikkipuoliaisen veden korkeutta on seurattu. Nämäkin tulokset on annettu LUVY:n käyttöön. Joitakin 

laskeutusaltaita on kaivettu PoTeHun valuma-alueelle ja PoTeHu seurasi niille tehtyjä toimenpiteitä. 

Suunnitelmallista kunnostusta 

Vuonna 2011 saatiin PoTeHu-järville PoTeHun toimeksiannosta Juhani Niinimäen kirjoittama 

kunnostussuunnitelma. Suunnitelmassa oli myös yhteenveto ranta-asukkaille tehdystä kyselystä, jossa 

he pitivät seuraavia kunnostustoimia tärkeimpinä: vesikasviniitot, hoitokalastus, vedenpinnan nosto, 

hapetus, kuormituksen vähentäminen ja ruoppaus.  

Kunnostussuunnitelmaa ruvettiin aktiivisesti toteuttamaan. Kymmenvuotissuunnitelma sisälsi seuraavat 

kohdat: 

 

• Enäjärven kunnostaminen 

• kalojen vaellusmahdollisuuden avaaminen 

•  maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen 

•  haja-asutuksen jätevesijärjestelmien kunnostu,  

• vedenpinnan nosto  

• suo- ja metsäojitusten kiintoainekuorman vähentäminen 

• ravintoverkkokunnostus ja 

•  vedenlaadun seuranta.  

 

Kunnostussuunnitelmaa alettiin seurata ja toteuttaa PoTeHulla olevien varojen puitteissa. Varoja ei 

kuitenkaan ollut niin paljon, että kaikki suunnitelmat olisi saatu toteutetuksi. 

Tiedottaminen 

Keväällä 2011 ilmestyi ensimmäinen numero PoTeHu-sanomia, missä käsiteltiin ajankohtaisia järviin 

liittyviä kysymyksiä, tiedotettiin PoTeHun tekemisistä ja kutsuttiin valuama-alueen ihmisiä 



vuosikokoukseen. Lehteä julkaistiin sitten joka vuosi vuoteen 2019 saakka. Vuodesta 2013 eteenpäin 

lehdessä esiteltiin edellisen vuoden vuosikertomus ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. 

Muuta toimintaa 

Lehdestä saatiin myös mainostuloja. PoTeHun budjetti koostui näiden mainostulojen lisäksi 

jäsenmaksuista, lahjoituksista, Vihdin kunnalta saadusta avustuksesta sekä joinakin vuosina 

Tervalammen osakaskunnan avustuksesta. Harrastettiin myös pienimuotoista tavaramyyntiä. 

Vuonna 2013 suojeluyhdistys hankki oman vesikasvileikkurin ja aloitti kosteikkojen suunnittelun, jota 

jatkettiin seuraavina vuosina. 

Vuonna 2014 valmistui kattava kosteikkosuunnitelma neljään paikkaan Poikkipuoliaisen valuma-alueella 

(Silvestris luontoselvitys Oy 2014). Etelä-Suomen salaojakeskus teki näistä aiempaa tarkemmat 

suunnitelmapiirrokset. Vuonna 2016 valmistui alueen ensimmäinen kosteikko: Pitkäniittu (ala 1,1 ha ja 

1,7 % valuma-alueen alasta), johon oli saatu ELY-keskuksen avustus. Samana vuonna valmistui myös 

suunnitelma järven vedenpinnan nostosta (Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho 2016).  

Ojakkalan koulun oppilaat istuttivat Pitkäniitun kosteikolle kasveja keväällä 2017. Samana vuonna 

Katinhännän entiselle turvetuotantoalueelle valmistui kosteikkosuunnitelma (Vapo Clean Waters 2017). 

Vuonna 2019 valmistui Linnalahden kosteikkoselvitys (Silvestris luontoselvitys Oy 2019), mutta 

toistaiseksi (vuoteen 2021 mennessä) kosteikkoa ei ole ryhdytty rakentamaan.  

Voimien yhdistäminen 

Kesällä vuonna 2019 tapahtui PoTeHun ja Vesyn yhdistyminen siten, että ensin PoTeHun toiminta 

lakkautettiin, Vesyn sääntöjä muutettiin mm. siten että toimialuetta laajennettiin koskemaan myös 

PoTeHu-järvien valuma-alueet. Yhdistyksen nimi muutettiin Lasyksi  ja PoTeHun varat lahjoitettiin Lasylle 

sillä saatteella, että ne tuli käyttää PoTeHu-järvien kunnostamiseen. 


