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Vihdin Enäjärvi nousi jälleen maanlaajuisiin otsikoihin kesällä 2018. Kesä oli kuuma ja helteet 

jatkuivat pitkään. Enäjärven tila kriittinen ja järvessä tapahtui massiivinen happikato, joka  aiheutti 

simpukka- ja kalakuolemia. Enäjärven suojelun hyväksi toiminut Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys 

eli Vesy ry organisoi välittömästi kuolleiden simpukoiden ja kalojen keräämisen. Oli selvää, että 

vapaaehtoisten oli saatava laajempaa apua vihtiläisten järvien suojeluun.  

Tilanne oli kriittinen. Vuosikymmenten työ oli valumassa hukkaan ja 2000-luvun alussa saavutetut 

tulokset olivat rahoitushuolien takia tukehtumassa hapen puutteeseen.  

Enäjärvi-Projekti perustettiin Vesyn pitkäaikaisen puheenjohtajan Antti Uusitalon (1948-2013) 

aloitteesta. Hän johti Vesyä ja Enäjärviprojektin operatiivista toimintaa aina kuolemaansa saakka. 

Kaikki tehty työ on ollut vastikkeetonta. Enäjärvi-projekti on yksi merkittävämpiä suomalaisia 

vesistökunnostushankkeita ja merkittävin vesiensuojelun vapaaehtoishanke Suomessa. Mitkään 

dokumentit eivät kerro tarkkaa työtuntimäärää, mutta puhumme jo Antin osalta määristä, jotka 

ylittävät 10 000 tuntia. 

Kaikki muukin talkootyö on vaatinut tuhansia ja tuhansia talkootunteja sekä erilaisia tapahtumia. 

Onhan Vesy kalastanut Enäjärvestä vuosien saatossa reilusti yli 450 000 kiloa särkikalaa sisäisen 

kuormituksen vähentämiseksi ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi. Työtä on tehty 

kokonaisvaltaisesti ja tutkimuksia on enemmän kuin miltään muulta suomalaiselta järveltä. 

  

Enäjärvelle on myös rakennettu kota virkistyskäyttöä varten, Ihmiset on saatu kiinnostumaan 

järvestä järjestämällä 

• Nummelan lukion biologian työkursseja yhdessä Vesyn kanssa 

• lähialueen päiväkotilapsille Enäjärvipäiviä  

• golf-kilpailuja 

• Onnelan puutarhan vesistöpäiviä yli 20 kertaa. 

Taloudellisesti 2000-luvulla toiminta on perustunut lahjoituksiin ja tapahtumiin. Merkittävin niistä 

on ehdottomasti ollut Diili- televisiosarja, missä yksi kilpailijoista keräsi rahaa Enäjärven 

kunnostukseen. Nämä rahoitukset eivät ole enää riittäneet riittävän volyymin ylläpitoon ja 

simupukkakuolemien jälkeen oli jälleen vapaaehtoistyön näytettävä voimansa. 

Enäjärvi kuuluu Siuntionjoen vesistöön ja alajuoksulla olevat Poikkipuoliainen, Tervalampi ja 

Huhmarjärvi oli myös suojelun tarpeessa. Näitä järviä oli suojellut jo pitkään PoTeHu ry. Vuoden 

2018 ja 2019 aikana Vesyn ja PoTeHu puheenjohtajat aloittivat keskustelun voimien 

yhdistämisestä. PoTeHu ry:n Matti Kruus, Pete Pihko sekä Vesyn Hannu Rahikainen ja Juha 

Uusitalo näkivät koko valuma-alueen yhteisen vesiensuojeluyhdistyksen tarpeelliseksi ja 

kesäkuussa (18.6.2019) syntyi Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy). 

Tällä hetkellä Lasy toimii edelleen määrätietoisesti tavoitteenaan Siuntionjoen valuma-alueen 

järvien ekologisen tilan parantaminen ja virkistysarvon lisääminen. Tarvitsemme edelleen 

valtavasti tukea alueen ihmisiltä, yrityksiltä, valtiolta ja kunnilta. 

  


