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pääkirjoitus

Melkein täydellinen kesä- ja asuinpaikka

Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmarjärvi sijaitsevat Nuuksion ulkoilualueen kyljessä. Nuuksion ulkoilualue tarjoaa 
hienot ulkoilumahdollisuudet.Välimatka näiden järvien rannoilta Helsingin seudun työpaikoille on kohtuullinen.

Isoisäni osti kesänviettopaikan -50 luvulla Poikkipuoliaisen rannalta. Vesi otettiin saunalle järvestä. Meillä on kaitafil-
mikuvaa kesämökkimme edustalta -60 luvun alusta. Tässä filmissä järvi näyttää kesäaikana huomattavasti nykyistä 
puhtaammalta, sinisemmältä ja vesikasvillisuutta on huomattavasti nykyistä vähemmän. Järvemme on rehevöitynyt 
viimeisen 50 vuoden aikana huomattavasti eikä käännettä parempaan ole vielä näkyvissä.

PoTeHu on teettänyt pitkän tähtäimen kunnostussuunnitelman, johon voi tutustua Tervalammen nettisivuilla. Kunnos-
tussuunnitelman mukaisesti on aloitettu kosteikkojen suunnittelu. Aloittaessani PoTeHussa vajaa vuosi sitten ajattelin, 
että pistetäänpä toimeksi ja tehdään kosteikkoja. Alkuvaiheen innostuksen jälkeen on tullut pohdinnan aika. Saamani 
tietojeni mukaan monet toteutetut kosteikot eivät toimi. Eri kosteikkojen tehosta ollaan asiantuntijoidenkin mielestä eri 
mieltä.Onkin parempi käyttää suunnitteluun resursseja hieman enemmän sen sijaan, että kaivaisi turhaan kymppiton-
nien allasta. Monet muutkaan vesiensuojelutoimenpiteet eivät ole yksinkertaisia, kuten edellisessä PoTeHun vuosiko-
kouksessa kuulimme hoitokalastuksesta. Tehokkainta vesiensuojelua olisikin vaikuttaa kuormitukseen vähentämällä 
itse kuormitusta eli esimerkiksi vähentämällä pelloilta huuhtoutuvia lannoitteita ja huolehtimalla kotitalouksien jäteve-
sistä.

Huomattavasti helpompaa on aiheuttaa vedenlaadun heikentäminen mm. vedenpinnan laskun, jätevesien johtamisen 
ja peltojen lannoittamisen kautta kuin keksiä kuinka järven vesi voidaan puhdistaa kohtuullisin kustannuksin. Suomes-
sa on kuitenkin käynnissä useita mittavia järvien kunnostustoimenpiteitä kuten Enäjärven, Hiidenveden ja Tuusulanjär-
ven kunnostus. Näihin hankkeisiin kannattaa tutustua http://www.hiidenvesi.fi/, http://www.tuusulanjarvi.org/kunnostus-
projekti/. PoTeHu pyrkii saamaan em. kunnostushankkeista tietoa, jota voisi hyödyntää järviemme parhaaksi.

PoTeHu jatkaa kunnostustoimenpiteiden suunnittelua ja 
toteutusta. Pyrimme määrätietoisin askelin harmillisen vähin 
resurssein kohti ”puhtaampia vesiä” – tavoitettamme. Tämä tie 
ei kuitenkaan ole helppo. Tarvitsemme tiedon lisäksi pääomia 
vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen. Kiitän Vihdin kun-
nalta ja ELY-keskukselta saadusta tuesta. Lisäksi suuri kiitos 
tämän lehden mainostajille, jotka tukevat panoksellaan merkit-
tävästi vesiensuojelua. Tehkäämme yhdessä Siuntionjoen 
vesistöjen latvajärvistä parempi asuin- ja virkistäytymispaikka 
puhtaampien vesien äärellä.

Matti Kruus
PoTeHun puheenjohtaja

www.siirtopaino.com
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K U T S U !
 PoTeHu ry:n vuosikokous 2014 pidetään Sampolassa,

Sampolantie 22, Tervalampi
lauantaina 24. toukokuuta 2014 klo 15:00

Esityslistalla sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Kokouksen alustuksena asiantuntijan esitelmä.

Tervetuloa kokoukseen vaikuttamaan!

kirkkaampien vesien puolesta
PoTeHu ry:n johtokunta

Johtokunnan järjestäytymiskokous heti vuosikokouksen jälkeen
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NUUKSION TAIKAA POIKKIPUOLIAISEN RANNALLA
Luontomatkailuun erikoistunut Nuuksion Taika on toiminut Poikkipuoliaisen kauniissa järvimaisemissa
vuodesta 2010 lähtien.

Omistaja, fysioterapeutti sekä erä- ja luonto-opas Satu Selvinen kertoo asiakaskunnan koostuvan ensisijai-
sesti pääkaupunkiseudun yrityksistä, joille hän järjestää kokous- ja virkistyspäiviä ja tarjoaa luonnon lumoa, 
tarinan taikaa ja hyvää oloa. Vaellukset Nuuksion järviylängöllä ja melonta Poikkipuoliaisella ovat yrityksen 
tarjoamien palvelujen kulmakiviä. Yrityksen käytössä olevaa Villa Paratiisia vuokrataan sekä yrityksille että 
yksityisille, huvila sopii mm. pienimuotoisiin perhejuhliin.

Asiakkailta saatu palaute on ollut myönteistä. Moni ihmettelee kuinka lähellä Helsinkiä löytyy rikkoutuma-
tonta luonnon rauhaa. ”Puhdas luonto ja järvet ovat luontomatkailun ehdoton edellytys” Satu toteaa ja kuvaa 
kuinka kuikan näkeminen peilityynellä järvenpinnalla on monelle asiakkaalle kokemus, joka jää mieleen. 
Ulkomaalaiselle asiakkaalle retki Nuuksion erämaahan on suuri seikkailu ja ihmettelyä herättää kun alueella 
ei törmää muihin ihmisiin.

Retki Nuuksioon antaa mahdollisuuden irrottautua arjesta ja tilaisuuden heittäytyä mielikuvituksen matkaan. 
Nuuksion Taika järjestää mm. tarinaretkiä joiden matkassa palataan menneeseen, aikaan jolloin metsät ja 
järvet olivat täynnä taikaa. Yritys tekee yhteistyötä Suomen luontokeskus Haltian kanssa ja järjestää ohjelmia 
myös Haltian ympäristössä.

Yritykselle on tärkeää toteuttaa vastuullista liiketoimintaa, jonka merkittävä osa on jätteiden kierrätys ja 
jätevesien oikea käsittely. Huvilan jätevedet pumpataan 120 metriä kallion päälle maasuodatinlaitteisiin, löy-
tyneekö Poikkipuoliaisen rannalta haasteellisempaa paikkaa? Tavoitteena on käyttää mahdollisimman paljon 
paikallisia palveluja ja tarjota vastuullisia valintoja myös ruokailuissa. Suurin osa tarjoiluista valmistetaan 
avotulella, se on etu etupäässä villiruokaa; kalaa, riistaa, sieniä ja marjoja.Yrityksellä on nuotiopaikat sekä 
Poikkipuoliaisen rannalla että metsän siimeksessä; nokipannukahvit ja kiireetön istuskelu nuotiolla on jo mo-
nelle suomalaisellekin elämys. 

”Koen järvien kunnostuksen todella tärkeäksi ja olen mielelläni mukana toiminnassa. Olen innokas verk-
kokalastaja ja käyn mielelläni melomassa sekä uimassa. Jokien ruoppaus olisi mahtava asia ja lisäisi me-
lontareittejä Enäjärven ja Tervalammen suuntiin. Olen huomannut että täältä Poikkipuoliaisen matalasta 
pohjoispäästä kalat siirtyvät vesien lämmettyä syvemmille vesille. Veden pinnan korkeuden vaihtelut ovat 
melkoiset ja siihen toivoisin muutosta järvien kunnostuksen myötä. Hyvä veden laatu on todella tärkeä asia, 
toivottavasti järvi saadaan parempaan kuntoon ” Satu toteaa.
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kirkkaampien vesien puolesta
- liity mukaan!!

Lleikkaa irti tästä
----&-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PoTeHu r.y. y-tunnus 1729381-5
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki FI66 4006 0010 2015 11, merkki “uusi jäsen”

Jäsenmaksu kaudelle 2014 on 25,- euroa
+ kannatusjäsenmaksu itse valitsemalla summalla haluttaessa

Maksettuasi jäsenmaksun, leikkaa jäsentietosi irti ja palauta:
Ritva Sallmén, Kotoniementie 70, 03250 Ojakkala

liityn jäseneksi!
Nimi:   

Osoite:   

   

Sähköposti:  

Puhelinnro:  

INDEPRO OY

Toimitilahankkeiden
rakennuttamisen

ammattilainen

Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki
Puh. (09) 695 550
www.indepro.fi

PotehuSanomat_2014aloitettu.indd   5 27.4.2014   15:36:48



6 w w w . t e r v a l a m p i . f i  <  p o t e h u

PotehuSanomat_2014aloitettu.indd   6 27.4.2014   15:36:52



7
w w w . t e r v a l a m p i . f i  <  p o t e h u

Haukikeitto
• 1 noin kiloinen kala – hauki kotijärvestä ja/tai kevään ahventirrejä
• 8-10 perunaa
• (kaksi porkkanaa)
• pikku pussi herneitä
• 1 keskikokoinen palsternakka
• nippu kevätsipuleita
• purkki Creme Bonjour valkosipuli ja yrtti tuorejuustoa
• vettä
• suolaa
• pippureita maun mukaan
• nokare voita

Keitä siivottu kala pienessä vesimäärässä, jonka olet maustanut suolalla ja pippureilla. Jos käytät ahventirrejä, 
laita ne harsopussiin. Nosta kypsä kala pois keitinliemestä ja siivilöi liemi. Anna kalan jäähtyä. Lisää keitinlie-
meen pilkotut perunat, porkkanat ja palsternakka. Lisää nestettä tarpeen mukaan. Sillä aikaa, kun juurekset kyp-
syvät, siivoa kalat. Jos katiskastasi löytyi vain pieniä ahventirrejä, voit huoleti heittää ne pois. Ne ovat kuitenkin 
antaneet makua liemeen. Kun juurekset ovat kypsiä, lisää kala, herneet , pilkottu kevätsipuli ja Creme Bobjour 
purkkillinen liemeen. Kiehauta vain hieman niin, että liemi saostuu. Lisää nokare voita kruunuksi - ja là voilà - käy 
pöytään. Pohjoisen kalamiehen mukaan, hauki on kelpo kala kylmän veden aikaan pyydystettynä. Kesällä se 
tosin maistuu mudalta.
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Kiitämme
kannustusilmoittajiamme 

vesiensuojelulle
annetusta tuesta

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

Säntikuja 6, 03100 Nummela 
Puh. 09 347 8510
www.ojamart.com

PSL VISA OY
PUUSEPÄNTYÖT

KALUSTEASENNUKSET
KIRVESMIESTYÖT

050 5621 842

Autohuolto
M. Taponen Tmi

Auto- ja pienkonehuolto

Puh: 040 513 1956
LY 1954689-8

NUMMELA
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Ammattitaitoinen
jätevesi- ja energia-

osaaja
palveluksessanne,

tervetuloa!

Rautia Nummela 
Papulintie 3 

03100 Nummela 
Puh. 010 292 2210

PURKULIIKE
O. VÄÄNÄNEN KY

OJAKKALA

RAKENNUSPURKUTYÖT

METALLIPURKUTYÖT

ROMUMETALLIEN
NOUTOPALVELU

PIENKAIVINKONE- 
URAKOINTIA

OLLI VÄÄNÄNEN
040-534 2941

Hennolan kotieläinpiha
Elisa ja Pentti Hennola

Lepluhdantie 73
03250 Ojakkala

Puh. 0400 813729

Maalaus- ja Tapetointi T:mii Jari Nyfors

•	 Ulko- ja seinämaalaukset
•	 Tapetointityöt
•	 Kittaukset
•	 Uudisrakennus ja saneerauskohteet

Puh. 0400 428 316
jari.nyfors@jippii.fi
Vuorimestarinkatu 3 C 10 LOHJA

RAKSAJEVI
- - - - - - - - - -

RAKENNUSURAKOINTIA
UUDISRAKENTAMINEN, SANEERAUKSET, 

MYÖS MÄRKÄTILÄT

ESA LEHTIRANTA, puh. 0400 623663
Säästötie 1 B, 03100 Nummela

raksajevi@kolumbus.fi

●	LASI-TURUNEN	OY	●

- rakennus- ja korjauslasitukset
- peilit - eristyslasit - tuulilasit

www.lasi-turunen.fi	
Puh. 09 2222646

Säntikuja 3, 03100 Nummela 
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EKOLET Kompostikäymälät

Hajuton, helppo, luotettava

www.ekolet.com
Email: info@ekolet.com
Phone: 010 666 2690

Laatumetallit Oy
PL 38

03101 Nummela
Puh: 040 545 8833

Rakennusleevi Oy
PL 101

03101 Nummela
Puh: 040 545 8833

Tuuliviirinkuja 5, Vihti kk
Euro-Auton tiloissa Sinua palvelee 

myös Euro-Huolto Vihti
www.euro-auto.fi

Kimmo Kortelainen

Vihti
040 7060239

kirapu@luukku.com

Rakennusurakointia
Uudisrakentaminen ja saneeraus
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NOPEASTI JA KIVUTTOMASTI

Soita ja varaa 
maksuton tarkastusaika

Erikoishammasteknikko Ossi Vallemaa

   010 271 5100

Keskustan Erikoishammasteknikot
Asemantie 1 B,  03100 Nummela

PROTEESITYÖT

– Teemme myös kotikäyntejä
kokous-ja juhlatila järven rannalla

ohjelmia ja retkiä 
luonnon lumoa ja tarinan taikaa
www.nuuksiontaika.fi

NUUKSION TAIKA
MAGIC OF NUUKSIO

Onnelan puutarha
KESÄKUKAT

TAIMET
PERENNAT

www.onnelanpuutarha.fi

PUHTAAT VEDET - 
TERVEET KALAT

Vihdin
Kalastusseura Ry
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KULJETUSLIIKE
EXPRESSI OY

Kaalitie 10
03250 OJAKKALA
Puh. 0500 780 688

Kuljetusliike Expressi Oy on monipuolinen kulje-
tusalan ammattilainen. Meiltä hoituu kappale- 
tavarakuljetukset, muutot muuttolaatikoineen 
sekä sora- ja multakuljetukset. Tuomme myös 
roska- ja vaihtolavat ja noudamme ne sovittuna 
ajankohtana.
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Ruoppaamisen mahdollisuudet

Ranta saattaa olla niin matala, että sen käyttö on hankalaa ja vesikasvit valtaavat sen vuosittain. Veden virtausolosuhteet voivat 
myös muodostaa rantaan ”loukun”, johon kiintoaines kertyy tai vesi ei pääse vaihtumaan. Järveä voidaan kunnostaa ruoppaamalla. 
Ruoppaaminen vaikuttaa edullisesti mm. vesisyvyyteen ja -laatuun, veden vaihtuvuuteen ja virtausolosuhteisiin sekä parantaa vir-
kistyskäyttöä ja ehkäisee vesikasvillisuuden leviämistä. 

Järven kunnostamista tai tilaa suunniteltaessa kuitenkin usein huomataan, että lähtötiedot ovat puutteelliset tai mielikuva järven 
tilasta perustuu virheellisiin olettamuksiin. Lähtötietoina tarvitaan veden- ja pohjasedimentinsyvyyskartta sekä tiedot pohjasedi-
mentin laadusta.Veden syvyyskartan avulla voidaan mm. arvioida vesitilavuus, paikantaa matalikot ja arvioida veden vaihtuvuutta 
sekä arvioida vesikasvillisuuden kasvupaikat. Näiden tietojen avulla suunnitellaan ruopattavan alueen laajuus eli pinta-ala (m2) ja 
ruopattavan kerroksen paksuus (m). Näin saadaan selville ruopattava sedimenttimäärä (m3). Sedimentin laadun perusteella voidaan 
määrittää soveltuva ruoppausmenetelmä sekä suunnitella ruopatun sedimentin loppusijoitus maalle. 

Veden syvyyskartoitus ja lietteen laadun mittaaminen tapahtuu helpoiten talvisaikaan jään päältä. Veden syvyys mitataan kairareiästä 
mittanarulla, jossa on levypaino. Levypaino ei saa upota liian syvään pohjasedimenttiin. Mittauksia on hyvä suorittaa 50 - 100 m 
ruutuun ja pienimuotoisissa lahdissa ja poukamissa 10m ruutuun. Samoista mittapisteistä määritetään myös sedimentin laatu ja ker-
rospaksuus. Laatu määritetään näytteenottimella ja kerroksen paksuus kairatangon avulla. 

Tutkimuksia tehdessä mittauspaikan sijaintitieto on lähes yhtä tärkeä kuin itse tulos. Jokaisen mitatun pisteen sijainti tulee pystyä  
osoittamaan kartalla. Sijainnin voi määrittää luotettavalla GPS-paikantimella tai mittanauhalla kolmiomittaamalla rannan kiinto-
pisteistä.Lisäksi järven kunnostushankkeessa tulee arvioida myös ulkoinen kuormitus. Ulkoista kuormitusta aiheutuu valuma-alueelta 
ojien tai jokien kautta järveen kulkeutuvista ravinteista ja kiintoaineksesta. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen varmistaa varsi-
naisten järvessä tehtävien kunnostustoimien pysyvyyttä. Kalliit ja suuritöiset kunnostustoimet saattavat valua hukkaan, jos runsasta 
ulkoista kuormitusta ei vähennetä.

Kun tutkimukset on suoritettu ja hankkeelle on asetettu tavoite, voidaan itse ruoppaustyön suunnittelu aloittaa. Ruoppauksen osalta 
tulee suunnitella ruoppaus eli sedimentin poistaminen järven pohjasta sekä sedimenttien sijoittaminen maalla. Ruoppausmenetel-
minä käytetään yleisesti kauha- tai imuruoppausta. Kauharuoppaus soveltuu karkeille, kiinteille ja koossapysyville materiaaleille, 
kuten savi, hiekka ja moreeni. Kauharuoppaus ei sovellu hienoainespitoiselle tai liejuiselle vesipitoiselle massalle, koska materiaali 
”karkaa” helposti kauhasta, leviää laajalti sekä samentaa vesialueen. Kauharuoppaus voidaan suorittaa hienoainespitoiselle alalle, 
mutta tällöin kaivetaan tiiviimpää massaa löyhän kerroksen alapuolelta. Vaarana on silloin löyhän kerroksen sekoittuminen veteen, 
josta johtuu samenemista sekä ruoppautun alueen täyttyminen nopeasti uudelleen löyhästä aineksesta virtausten vuoksi.
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Kauharuopattu massa voidaan kaivaa suoraan maalle esimerkiksi pitkäpuomisella kaivinkoneella, jolloin ulottuma on n. 10 m. Kaivuu-
työ voidaan myös suorittaa lautalta käsin ja massa tuoda maalle proomulla. Proomusta massa kuormataan uudelleen kaivinkoneella 
suoraan läjitysalueelle tai kuorma-auton lavalle kauemmas kuljetettavaksi. Kauharuopattu massa on likipitäen luonnontilaisessa 
vesipitoisuudessaan, mutta sen tilavuus noin kaksinkertaisuus läjitysalueelle sijoitettuna. Tilavuuden kasvaminen johtuu massan 
löyhtymisestä kaivu- ja kuljetustyön seurauksena. Jään päältä suoritettava kaivutyö soveltuu vain riskiä kaihtamattomille pimeän 
työn teettäjille. Imuruoppausmenetelmä soveltuu sekä hieno- ja karkearakeisille materiaaleille, pois lukien erittäin tiiviit tai kiviset 
moreenikerrokset. 

Imuruoppaus aiheuttaa hyvin vähän lietteen karkaamista tai vesistövaikutuksia itse järvessä ja se onkin ympäristövaikutusten kan-
nalta paras vaihtoehto. Mutta imuruoppauksessa maalle sijoitettavan massan vesipitoisuus eli määrä kasvaa merkittävästi, koska 
massaan sekoittuu lisävettä työn aikana. Kauha- tai imuruopattu massa on sijoitettava asianmukaisesti maalle. Kauharuopattu mas-
sa tarvitsee läjitysalueen, jolle mahtuu noin kaksinkertainen määrä ruopattuun määrään nähden. Massa on usein hyvin vesi-pitoista 
ja heikosti kantavaa. Siten liian paksua kerrosta ei kannatasuunnitella läjittävänsä, koska alue jää helposti liian pieneksi. Paras tapa 
on läjittää kaivettu massa alueelle, jonka ympärillä on maavallit sekä sieltä pois johtuvalle vedelle on tehty laskeutumisallas. Näin 
estetään massan tai samean veden leviäminen maastoon tai takaisin vesistöön.

Imuruopatun massan sijoittaminen tehdään aivan vastaavasti, mutta vesipitoisuuden kasvun vuoksi altaan koko ja veden käsittely-
rakenteet on suunniteltava erityisen huolellisesti. Peruslähtökohtana voidaan pitää läjitysaltaan kokotarvetta, joka on nelinkertainen 
ruopattavaan massamäärään nähden. Allas voi toki olla hyvin ”matala” eli laaja maa- tai turvealue. Veden kirkastumista voidaan 
nopeuttaa myös käyttämällä vedenerotuskemikaaleja eli polymeereja. Samoin allasrakenteet voidaan korvata geotuubeilla. Nykyai-
kaisilla menetelmillä ympäristöhaitat voidaan minimoida ja ennen kaikkea kokemusten sekä osaamisen myötä myös virheiltä voidaan 
välttyä. Ruoppausmenetelmän valintaa vaikuttaa siis eniten sedimentin laatu ja sen olomuoto.Ruoppausmenetelmästä ja sedimentin 
laadusta riippuen, ruopatulle alueelle jää usein ohut hienoainespitoinen kerros, paksuudeltaan 10-20 cm. Tällä kerroksella ei ole 
jatkokäytön tai käytännön kannalta merkitystä, mutta se on hyvä tiedostaa hankkeeseen ryhtyessä sekä lopputulosta arvostellessa.

Onnistuneen hankkeen jälkeen on hyvä nauttia vesistöstään.

Anton Palolahti
Sito rakennuttajat Oy
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Hallinto

Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesien-
suojeluyhdistys rekisteröitiin 22.8.1997. Kulunut tilikausi oli  
siis yhdistyksen 16. toimintavuosi.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää vesiensuojelua, muuta luon-
nonsuojelua ja maisemanhoitoa toiminta-alueellaan kokoamal-
la tietoa kyseisten järvien tilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä, 
vaikuttamalla maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja -hankkei-
siin, tekemällä esityksiä ja tiedottamalla toiminnastaan ja 
vireillä olevista hankkeista. Yhdistys rahoittaa toimintansa 
jäsenmaksuilla, avustuksilla ja jäsenlehden mainostuotoilla. 
Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksellä oli vuodenvaihteessa 
155 jäsentä, joista 77 maksoi jäsenmaksun vuonna 2013.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.5.2013 Sampolassa. 
Vuosikokouksen valitsemina johtokunnan jäseninä ovat 
tilikaudella toimineet Matti Kruus, Matti Väänänen, Auvo 
Suomalainen, Jorma Luhtasela, Ritva Sallmén, Pentti Flinck, 
Jouko Hietanen, Teppo Piilola, Martti Palojärvi ja Pete Pihko. 
Järjestäytymiskokouksessaan johtokunta valitsi keskuudestaan 
puheenjohtajaksi Pete Pihkon, varapuheenjohtajaksi Matti 
Kruusin, sihteeriksi Ritva Sallménin ja taloudenhoitajaksi 
Jorma Luhtaselan. Elokuussa puheenjohtaja Pete Pihko 
ilmoitti muutostaan Intiaan ja pyysi eroa puheenjohtajan 
tehtävästä, ei kuitenkaan johtokunnan jäsenyydestä. 
Johtokunta valitsi hänen tilalleen puheenjohtajaksi Matti 
Kruusin ja hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi Teppo Piilolan. 
Lokakuussa Matti Väänänen ilmoitti muuttavansa Venäjälle ja 
pyysi eroa johtokunnan jäsenyydestä. Johtokunta kokoontui 
kertomusvuonna kuusi kertaa.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Jouko Helomaa ja toimin-
nantarkastajina ovat toimineet Heidi Salenius ja Paavo Pen-
tikäinen ja varatoiminnantarkastajina Ritva Niemi ja Carita 
Sommar.

Toiminta

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma jatkoi Juhani Niinimäen 
laatimaan pitkän aikavälin kunnostussuunnitelman toteuttamista 
ja toiminnan pääkohdat olivat Hulttilanjoen laskeutusaltaan 
suunnittelu ja toteutus, Hulttilanjoen rämettyneen osan 
perkaus, Katinhännän kosteikon esiuunnittelu, Poikkipuoliaisen 
kapean pään toimenpideselvitykset, Tervalammen ja 
Poikkipuoliaisen yhdistävän joen tarkastelu, happimittausten 
jatkaminen Poikkipuoliaisella, nuottauksen tukikalastus 
katiskoilla ja virkistyskäytön ja rantavesivirtaaman lisääminen 
järviruohon leikkaamisella, yhteistyön jatkaminen Metropolia 
Ammattikorkeakoulun kanssa sekä PoTeHu Sanomien 
toimittaminen.

Vuonna 2012 tehtyjen vaa’itusten ja maastotietojen perusteella 
todetiin, ettei Pitkäniittu sovellu kosteikon paikaksi, vaikka se 
sinänsä päällisin puolin näyttäisikin optimaaliselta sijoitukselta. 
Antti Uusitalon kanssa sovittiin, että hän jatkaa vaihtoehtoisen 
paikan kartoitusta. Hänen vointinsa kuitenkin alkoi heiketä  
keväällä ja hän pyysi eroa hankkeesta. Pitkähkön vakuuttelun 
tuloksena Esko Vuorinen Silvestris Oy:stä lupautui etsimään 
hankkeelle tekijän ja valvomaan selvitystyön. Maastokäyntiin 
ehdittiin vasta 30.10.2013 ja raportti saatiin juuri ennen vuo-
denvaihdetta. Raportissaan Esko Vuorinen pitää Pitkäniittua 
yhä luontaisimpana kosteikon paikkana vastoin hänelle alus-
tuksena kerrotun vaa’ituksen tulosta ja maanomistajilta saatua 
tietoa alueen maaperästä. Raportissa ehdotetaan Hulttilanjoen 
suulle Linnalahden maastoon kahta erillistä kosteikkoa sekä 
lisäksi useampia erillisiä kosteikkoja eri puolille Poikkipuo-
liaisen ranta-alueita. Päätökset ja toimenpiteet siirtyvät vuoden 
2014 puolelle. Jaakko Kilpeläinen on yhä sitoutunut Hulttilan-
joen kosteikon suunnittelukustannusten kattamiseen. Esko 
Vuorisen raporttiin sisältyvät kartat ovat tämän toimintaker-
tomuksen liitteenä. Esko Vuorisen raporttiin sisältyy myös luon-
nossuunnitelma Katinhännänkosteikon rakentamisesta ja sen 
kustannusarvio, €18900. Suunnitteluun saatiin ELY:n avustus 
40% kokonaiskustannuksista, joihin voidaan sisällyttää myös 
oman työn arvo. Vuorinen huomauttaa kuitenkin raportissaan, 
että alkuvaiheessaan kosteikko saattaa kuormittaa Poikkipu-
oliaista nykytilaa enemmän. Päätökset hankkeen viemisestä 
eteenpäin tehdään vuonna 2014.

Loppukesästä Poikkipuoliaisen rannoille ajautui kuolleita pik-
kukaloja. Kalanäytteitä toimitettiin tutkittavaksi Eviraan ja 
Länsi-Uusimaan Vesi ja Ympäristöltä tilattiin vesinäytteiden 
otto ja tutkimus. Kalanäytteiden perusteella ei voitu päätellä 
kuolemien aiheuttajaa, mutta LUVY:n ottamien vesinäyt-
teiden analysoinnissa tultiin siihen tulokseen, että kuolemat 
aiheutuivat liian korkeiksi nousseista pH arvoista. Kesä 2013 
oli pitkä ja kuuma, jolloin vedessä oli runsaasti yhteytystoi-
mintaa, mikä biologisten ketjujen kautta lopulta nosti veden 
pH:ta, jota kalanpoikaset eivät kestäneet. Suuriin kaloihin 
asialla ei ollut vaikutusta, mutta poikaskuolemien ja mah-
dollisesti mädin laadun heikkenemisen myötä kalakan-
nassa saatetaan havaita muutoksia myöhempinä vuosina.

Ojakkalan osayleiskaavasta pyydettiin lausunto myös 
PoTeHu:lta. Lausunnossaan johtokunta korostaa, että 
kaavoituksessa edellytetään hulevesien käsittelyn suunnittelu 
ja toteutus siten, että ne parantavat Hulttilanjoen vedenlaatua 
ja edesauttavat myöhemmin tehtävien kosteikkojen ja laskeu-
tusaltaiden toimintaa. Osayleiskaavan rinnalla Vihdin kunnan 
kaavoitusyksikkö etenee varsinaisen kaavan laadintaan alue-
ittain tärkeysjärjestyksessä. PoTeHu:n lausunnon voi löytää 

Toimintakertomus 2014
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tuloslaskelma  1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Tuotot Jäsenmaksut 2.050,00  2.370,00
 Lahjoitukset 1.290,20  1.543,75
 PoTeHu-Sanomat 5.250,00  7.970,00
 Muut tuotot 1.770,00  2.711,20
 Korkotuotot 8,31 14.603,65 8,70 14.603,65

Toiminnan kulut PoTeHu-Sanomat 1.492,66  1.555,95
 Vesitutkimukset 1.304,00  550,00
 Katiskat -  320,00
 Kosteikkosuunnittelu 1.540,00  -
 Muut kulut 713,03 2.832,33 406,38 2.832,33

Poistot Koneet ja kalusto 750,00  -

TILIKAUDEN TULOS   4.568,42+  11.021,32

tase  31.12.2013 31.12.2012

Vastaavaa Pankkitili  16.317,79  10.009,37
 Siirtosaamiset  750,00  
 Koneet ja kalusto 1.607,60  2.357,60
 ./. poistot - 750,00 857,60 -750,00 1.607,60
Vastaavaa yhteensä   17.935,39  11.616,97

Vastattavaa Siirto/ostovelka  2.300,00  550,00
 Oma pääoma 1.1. 11.066,97  45,65
 Tilikauden tulos 4.568,42  11.021,32
 Oma pääoma 31.12.  15.635,39  11.066,97
Vastattavaa yhteensä   17.935,39  11.616,97

kokonaisuudessaan yhdistyksen verkkosivuilta www.tervalam-
pi.fi/PoTeHu. Toimintasuunnitelmaan sisältyvään Hulttilanjoen 
rämettyneen osan perkaamiseen eivät yhdistyksen resurssit 
riittäneet vuonna 2013, joten asiaan palataan myöhempinä 
vuosina.

Poikkipuoliaisesta Tervalampeen johtavalle laskuojalle 
johtokunta teki kesäretken 6.6.2013 ja tuli siihen tulokseen, 
ettei laskuoja tässä vaiheessa tarvitse toimenpiteitä. Osuus 
Poikkipuoliaisesta Tervalammen hoitolaitoksen sillalle on il-
meisesti jossain vaiheessa suoristettu, mutta se on suhteel-
lisen lyhyt osuus. Tervalammen hoitolaitoksen sillalta alaspäin 
joki on luonnonmukaisen kaltaisessa tilassa ja näyttää hyvin 
tehokkaalta ravinteiden sieppaajalta vesikasveineen ja ran-
takasvillisuuksineen. Virtaama on rauhallinen, mutta vesi ei 
seiso. Joen ja viljelyalan väliset puskurivyöhykkeet ovat turval-
lisen suuret.

Retken yhteydessä johtokunta kävi myös tarkistamassa Poik-
kipuoliaisen päässä olevan pohjapadon ja tuli siihen tulok-
seen, että se säätelee vettä tarkoituksensa mukaisesti ja on 
hyvässä kunnossa. Puheenjohtaja Matti Kruus selvitteli kesän 
ja syksyn aikana Poikkipuoliaisen kapean pään ruoppausta, 
mutta hankkeelle ei tällä erää löytynyt toteuttamiskelpoista 
ratkaisua, vaikka monia vaihtoehtoja tutkittiin. Metropolian am-

mattikorkeakoulusta ei vuonna 2013 löytynyt opiskelijaa, joka 
olisi tehnyt opinnäytetyönsä pohjasedimenttien tutkimuksesta. 
Puheenjohtaja on kuitenkin ollut yhteydessä Metropoliaan ja 
hanke näyttää etenevän vuonna 2014.

Antti Uusitalon voinnin heikettyä järvien happimittauksia ei 
vuonna 2013 jatkettu talvikauden jälkeen. Johtokunta on käsi-
tellyt LUVY:n tarjousta, mutta se on toistaiseksi hylätty kustan-
nukseltaan liian korkeana yhdistyksen taloudellisiin resurs-
seihin nähden. Kaislaleikkuria vuokrattiin vuonna 2013 vain 
muutaman kerran ja sen vuokraustulot jäivät tilinpäätöksen 
mukaan 150 euroon, josta vielä on tilitettävä osa Pentti Si-
moselle vuokrauksen hoidosta. PoTeHu Sanomat onnistuttiin 
julkaisemaan kolmannen kerran entisenlaisena painoksena. 
Vuoden teemana olivat kosteikot. Lehden jakoi PoTeHu:n vai-
kutusalueella Suomen Suorajakelu Lohjalta. 

Jakelu ei ollut moitteeton ja johtokunta joutuu harkitsemaan 
uutta jakelutapaa vuonna 2014. Vaikeasta taloudellisesta 
tilanteesta huolimatta lehteen saatiin kunnioitettavasti kan-
natusmainoksia ja ilmoituksia ja lehden tuotto nousi 3.757,34 
euroon (ed. vuosi 6.414,05). Kiitämme lämpimästi kaikkia tuki-
joitamme. Tradition mukaisesti PoTeHu osallistui Ojakkalan 
Elomarkkinoille ja talviriehaan.
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Toimintasuunnitelma 2014
Hallinto
Vuosi 2014 on PoTeHu:n 17. toimintavuosi. Johtokunta esit-
tää, että yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 24. 
päivä toukokuuta 2014 alkaen klo 15 Sampolassa. Vuosiko-
koukselle esitetään sääntöjen mukaisesti tilinpäätös, toiminta-
kertomus, talousarvio ja toimintasuunnitelma. Sääntöjen mu-
kaan johtokunnan jäsenet valitaan aina yhdeksi toimikaudeksi 
kerrallaan.Johtokunta kokoontuu päättämään yhdistyksen 
juoksevista asioista tarvittaessa, pääsääntöisesti kahdesti 
syyskaudella ja kahdesti kevätkaudella.

Toimintasuunnitelman ja talousarvi-
on pääkohdat
Toimintasuunnitelma ja talousarvio muodostuvat kahdesta 
osasta, varsinaisesta (hallinnollisesta) toiminnasta ja inves-
tointiluontoisista kunnostustoimenpiteistä. Jälkimmäisten 
toteuttaminen riippuu riittävän rahoituksen järjestymisestä 
hankkeille.Yhdistyksen varsinaiset tuotot muodostuvat jäsen-
maksutuloista. Yhdistyksellä on jäsenrekisterissä 155 kirjattua 
jäsentä, joista 77 maksoi jäsenmaksun vuonna 2013. Osa ak-
tiivisista jäsenistä tukee yhdistyksen toimintaa myös erillisillä 
kannatusjäsenmaksuilla ja lahjoituksilla. Talousarviossa jäsen-
maksutuloiksi vuonna 2014 on arvioitu €2.000 (2013 toteutunut 
€2.050). PoTeHu Sanomat on osoittautunut erittäin onnistu-
neeksi hankkeeksi niin tiedottamisen, sidosryhmäinformaation 
kuin toiminnan rahoituksen kannalta. Entisen puheenjohtajan 
Matti Väänäsen rooli oli olennainen niin tukimainosten hankin-
nassa kuin ammattimaisen lehden taiton mahdollistamisessa. 
Johtokunta onkin todennut, että Matti Väänäsen muutettua 
ukomaille ja taloudellisen tilanteen jatkuessa haastavana, vas-
taavaan tukimainontaan tuskin ylletään. Samoin sisällön tuot-
taminen vaatii lisäresursseja. Tätä taustaa vasten johtokunta 
on tullut siihen tulokseen, että PoTeHu 2014 Sanomat ilmesty-
vät kevennettyssä muodossa. Vuoden 2014 budjetissa lehden 
nettotuotto on arvioitu varovaisesti 1.000 euroon (ed.vuosi 
€3.757,34).

Ykkösakselin tuella hankitun kaislaleikkurin vuokraustoiminta 
pääsi käyntiin kesällä 2013, mutta kysyntä sille ei ollut kovin 
suurta. Tiedottamista leikkurista ja referensseistä voimistetaan 
tulevana kesäkautena. Vuokrausta on luvannut hoitaa Pentti 
Simonen ja vuokrauksen ehdot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta 
www.tervalampi.fi. Järvien happitilanteen seurantaan johtokun-
ta hakee uuden ratkaisun toimintavuonna. Muut varsinaisen 
toiminnan juoksevat kustannukset muodostuvat pääasiassa  
kokoustilan vuokrista ja posti- ja toimistotarvikekuluista.

Vihdin kunta on tukenut yhdistyksen toimintaa vuosittain 1.000 
euron avustuksella ja yhdistys toivoo kunnan suhtautuvan 
positiivisesti yhdistyksen avustushakemukseen myös vuonna 
2014. Samoin toivomme, että Keravan Seurakunta tukee yh-
distyksen toimintaa myös tulevina vuosina. Hankerahoitusta 
haetaan rahoittajilta erikseen, kun hakemusten perustaksi 
tarvittavat hankesuunnitelmat ovat valmistuneet. Varsinaisen 
toiminnan tulokseksi ennen investointiluontoisia menoja muo-
dostuu näin ollen €3.193 ja kun siitä vähennetään kertaluon-
toinen nuottauskustannus, päädytään vuositulokseen -6.807  
euroa.

Hankkeet
Järvien kunnostustoimepiteet perustuvat johtokunnan Juhani 
Niinimäellä teettämään kunnostussuunnitelmaan priorisoituina 
rahoitusmahdollisuuksien mukaan.PTS-suunnitelman mukai-
sesti PoTeHu:n järvet tulisi nuotata säännöllisin välein. Niini-
mäki ehdotti, että Poikkipuoliainen nuotataan vuosina 2012 ja 
2013 ja Tervalampi ja Huhmarijärvi vuonna 2014. Poikkipuo-
liaista ei kuitenkaan nuotattu esitettyinä vuosina, joten vuodelle 
2014 osuvat kaikkien kolmen järven nuottaukset.

Silvestris Oy/Esko Vuoriselta tilattiin vuonna 2013 esiselvi-
tys mahdollisuudesta rakentaa Linnalahden valuma-alueelle 
kosteikko. Esikartoituksen perusteella on tarkoitus edetä 
tarkempaan suunnitelmaan siten, että Linnalahden kostei-
kon rakentamiseen päästäisiin talvikaudella 2014/15 edellyt-
täen, että maanomistajilta saadaan tarvittavat suostumukset, 
lupamenttely sujuu nopeasti ja sääolosuhteet ovat suotuisat. 
Jäsenemme Jaakko Kilpeläinen on yhä sitoutunut suunnitte-
lukustannusten maksamiseen. Tähän samaan hankkeeseen 
liittyy myös virtaaman lisääminen Hulttilanjoessa perkaamalla 
rämettynyt metsikköosuus. Tavoitteena on joen virtaaman 
parantamisella tehostaa kosteikon toimivuutta. Hankkeen esi-
kartoitus siirtyi vuodelta 2013 tehtäväksi vuonna 2014, mikäli 
yhdistyksen resurssin asiaan riittävät. 

Katinhännän turpeennosto- ja suoalueelta Poikkipuoliaiseen 
valuvan humuksen kiinniottoa on valmisteltu jo useampana 
vuonna. Silvestris Oy/Esko Vuorisnen tarjoutui tekemään 
hankkeesta selvityksen, joka saatiin juuri ennen vuoden 2013 
loppua. Hankkeen konkretisointia jatketaan vuonna 2014. 
Maanomistajaan on oltu yhteydessä alustavasti tavoitteena tuki 
hankkeen kustannuksiin. Ykkösakselin hallinnoiman Leader 
-tuen 2014-2020 hankekauden rahoitus avautuu hakuun vuo-
den 2015 keväällä.

Jäsenmaksun suuruus
Vuoden 2012 yhdistyksen kokous korotti jäsenmaksun 25 eu-
roon. Johtokunta esittää yhdistyksen kokoukselle, että jäsen-
maksu säilytetään samansuuruisena eli € 25 kultakin jäseneltä.

Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarijärven
vesiensuojeluyhdistys ry

Johtokunta
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Talousarvio 2014 B 2013 A 2013 B 2014
Investointikustannukset

Hiiskanojan laskeutusaltaan korjaus
Hulttilanjoen laskeutusallas/-altaat 8 000,00
Hulttalanjoen raivaus, esiselvitys 500,00
Weke-katiskat
Kaislaleikkuri
Linnalahden esiselvitys/rakentaminen 500,00 400,00 8 000,00
Katinhännän kosteikon suunnittelu 2 000,00 1 900,00 2.000,00
Poikkipuoliaisen kapea pää, esiselvitys 500,00

Investointikustannukset yhteensä 11 500,00 2 300,00 10 000,00
Rahoitus

Ykkösakseli/ELY 760,00
Muu rahoitus

Tulorahoitus 3 058,00 6 108,42 -4 807,00
./. poistojen eliminointi 750,00 750,00 750,00

Rahavarat ./. (velat vuosi n-1) 9 459,37 9 459,37 14 777,79
Rahoitus yhteensä 13 267,37 17 077,79 10 720,79
Rahoitusyli-/alijäämä 1 767,37 14 777,79 720,79
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PoTeHu ry on hankkinut EU-tuella kaislaleikkurin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven ranta-asukkaiden käyttöön. 
Kaislaleikkuri soveltuu pienimuotoiseen kaislan ja lumpeenlehtien koneelliseen leikkuuseen venevalkamista, uimarannoilta jne. 
Ohessa vuokrausohjeet ja yhteystiedot lisätietojen saamiseksi. Näissä käyttöehdoissa selostetaan niitä sääntöjä, oikeuksia ja 
vastuita, jotka kaislaleikkurin vuokraamisessa noudatetaan. 

1. Vuokraustoimintaa hoitaa Pentti Simonen, puh. 050 5187 403, Junnolantie 57, 03250 Ojakkala. 
Vuokrahinta maksetaan PoTeHu ry:lle pankkisiirrolla. 
Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry (PoTeHu) 
Pankkitili: Länsi-Uudenmaan Säästöpankki FI66 4006 0010 2015 11; yhdistysrekisterinumero 172667; Y-tunnus 1729381-5

2. PoTeHu ry:llä ei ole minkäänlaisia vastuu- yms. vakuutuksia, joten laitteen käyttö tapahtuu täysin vuokraajan omalla vastuulla.
3. Ennen laitteen käyttöönottoa vuokraajan edellytetään tutustuvan huolellisesti laitteen käyttöohjeisiin. Laite on palautettava 

Pentti Simoselle siinä kunnossa kuin se oli vuokrattaessa. Mikäli laite rikkoutuu tai vahingoittuu, on vuokraajan korjattava 
se omalla kustannuksellaan. Laitteen palauttamisen viivästymisestä ja vahingoittumisesta on välittömästi ilmoitettava Pentti 
Simoselle.

4. Kaislaleikkuri on tarkoitettu vain omien mökkirantojen puhdistamiseen järvikasvillisuudesta viihtyisyyden ja rantojen virkistys-
käytettävyyden lisäämiseksi. Suurempien alueiden kuten jokisuistojen tai suurien kasvillisuusalueiden raivaaminen vaatii 
viranomaisluvan, joten tällaiseen tarkoitukseen kaislaleikkuria ei saa käyttää.

5. Leikkaus tapahtuu 90-asteen kulmassa. Kaislaniput tulee poistaa järvestä, jotteivät nämä juurru uudelleen tai mädätessään 
pilaa vettä. Leikkuria ei tule jättää veneeseen rannalla niin, että leikkuri on matalassa vedessä. Tämä vaarantaa hiekan jou-
tumisen kampiakseliin. CRC tai öljyvoitelu käytön jälkeen puhdistuksen yhteydessä on suositeltavaa. Lisäohjeita leikkaamiseen 
löytyy sivulta http://www.kaislaleikkuri.net/yritystiedot.html.

6. PoTeHu ry:n johtokunnan päättämät vuokraushinnat ovat 
seuraavat: 
a) PoTeHu ry:n jäsenille € 20,00 päivältä. 
b) Ulkopuolisille henkilöille, jotka eivät ole PoTeHu ry:n jäseniä, € 40,00 päivä + € 200 panttina, joka palautetaan, kun laite 
palautetaan moitteettomassa kunnossa Pentti Simoselle. Ulkopuoliset voivat vuokrata laitetta, mikäli PoTeHu ry:n jäsen ei ole 
sitä varannut käyttöönsä.

 
 PoTeHu ry 
 Johtokunta

Kaislaleikkuri kiinnitetään veneeseen
kiinnikkeellä veneen laitoihin.
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potehun kaislaleikkuri vuokrattavaksi leikkuutöihin
Potehu:n kaislaleikkurin vuokraus- ja käyttöehdot
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