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Toimintakertomus tilikaudelta 2015 

Hallinto 
Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarijärven vesiensuojeluyhdistys rekisteröitiin 

22.8.1997. Kulunut tilikausi oli siis yhdistyksen 18. toimintavuosi. 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää vesiensuojelua, muuta luonnonsuojelua ja maisemanhoitoa 

toiminta-alueellaan kokoamalla tietoa kyseisten järvien tilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä, 

vaikuttamalla maan-ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja – hankkeisiin, tekemällä esityksiä ja tiedottamalla 

toiminnastaan ja vireillä olevista hankkeista. Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, 

avustuksilla ja jäsenlehden mainostuotoilla. Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksellä oli 

vuodenvaihteessa 101 jäsentä (viime aikoina aktiiviset), joista 83 maksoi jäsenmaksun vuonna 2015. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.5.2015 Sampolassa. Vuosikokouksen valitsemina johtokunnan 

jäseninä ovat tilikaudella toimineet Ari Kokko, Matti Kruus, Jorma Luhtasela, Teppo Piilola, Pete 

Pihko, Ritva Sallmén, ja Auvo Suomalainen. Järjestäytymiskokouksessaan johtokunta valitsi 

keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Kruusin, varapuheenjohtajaksi Teppo Piilolan, sihteeriksi Ritva 

Sallménin ja taloudenhoitajaksi Jorma Luhtaselan. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kuusi 

kertaa. 

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Jouko Helomaa ja toiminnantarkastajina ovat toimineet Matti 

Kilpeläinen ja Paavo Pentikäinen ja varatoiminnantarkastajina Ritva Niemi ja Carita Sommar. 

Toiminta 
Vuoden 2015 toimintasuunnitelma jatkoi Juhani Niinimäen laatiman pitkän aikavälin 

kunnostussuunnitelman toteuttamista. Toimintasuunnitelman pääkohdat olivat Hulttilanjoen 

kosteikon tekninen suunnittelu ja toteutus talvikaudella 2015/16, Poikkipuoliaisen nuottaaminen, 

veden laadun tarkkailu ja Poikkipuoliaisen alivedenkorkeuden nostamisen edellytykset sekä PoTeHu 

2015 Sanomien julkaisu. 

Tekniset suunnitelmat Linnalahden kosteikon rakentamiseen oli valmisteltu ja hyväksytty 

loppuvuodesta 2014 ja niiden perusteella rakentamiselle haettiin avustusta ELY-keskukselta ja Vihdin 

kunnalta. Kesän 2015 aikana käytiin useita neuvotteluja maanomistajien kanssa kosteikon eri 

vaihtoehtoisista sijoituspaikoista, mutta loppukesästä johtokunnan oli todettava, että näissä 

neuvotteluissa ei edistytä. Koska johtokunnalla oli käytössään valmiit Salaojakeskuksen laatimat 

suunnitelmat Pitkäniitun kosteikosta, otettiin yhteyttä tämän alueen maanomistajiin. Neuvotteluissa 

päästiin nopeasti sopimukseen maankäytöstä, Linnalahden avustushakemus peruttiin ja ELY:lle 

toimitettiin marraskuussa uusi hakemus kosteikon rakentamisesta Pitkäniittuun. Rakentamisen 

toteuttamisesta on syksyn mittaan konsultoitu myös Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristöä (LUVY), 
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jolla on Hiidenvesi- ja Järvi Hoi!- hankkeista valmiita sopimus- ja muita toteutukseen liittyviä 

asiakirjamalleja. 

 

 

Pitkäniitun kosteikon paikka takana metsänreunassa. 

Veden tarkkailusta pidettiin informaatio- ja suunnittelukokouksia LUVY:n kanssa sekä pidettiin Vihdin 

kunnan ympäristötoimi ajantasalla. LUVY:lle annettiin tehtäväksi ottaa vesinäytteet kaikista kolmesta 

järvestämme sekä vesistön kolmesta jokipisteestä, analysoida ne ja raportoida tulokset. Raportti on 

nähtävissä nettisivuillamme www.potehu.fi osiossa ”vesistön tila”. Oli ensimmäinen kerta moneen 

vuoteen, kun kolmesta järvestämme saatiin tehtyä mittaukset samaan aikaan. Ravinteiden määrä oli 

mittauspäivänä 11.8.2015 korkea kaikissa järvissä, suunnilleen samalla tasolla Poikkipuoliaisessa ja 

Tervalammessa ja jonkin verran matalampi Huhmarjärvessä. Kaikissa järvissä rehevöitymishaitat 

olivat huomattavat: runsas sinileväkukinto, sameus, korkea pH sekä huono happitilanne pohjan 

lähellä. Huhmarjärvessä haitat eivät olleet lievemmät pienemmästä ravinteiden määrästä 

huolimatta. 

Syys- lokakuun aikana jatkettiin vedenlaadun tutkintaa osana Suomen Ympäristökeskuksen projektia, 

jossa kokeiltiin kannettavia vedenlaadun mittareita. PoTeHu mittasi vedenlaatua lähinnä 

Poikkipuoliaiseen laskevista Hulttilanjoesta ja Myllyjoesta. Päähavainto oli, että Hulttilanjoessa 

varsinkin fosforiravinteet lisääntyvät matkalla Enäjärvestä Poikkipuoliaiseen. Tämä on merkittävä 

tieto Hulttilanjoen varteen suunniteltavien kosteikkojen suhteen. Yksityiskohtaisempi raportti  

mittausten tuloksista on tarkoitus julkaista PoTeHun lehdessä 2016. 

Syksyllä 2015 LUVY oli tekemässä suositusta julkisin rahoin tehtävistä mittauksista Vihdin alueella. 

PoTeHu osallistui keskusteluun suunniteltavista toimenpiteistä oman vesistöalueensa suhteen. 

Lopputulokseksi saatu suositus on sellainen, että PoTeHun järvien laatu mitattaisiin tulevaisuudessa 

kuuden vuoden syklein siten, että mittaukset tehtäisiin joka toinen vuosi alkaen 2017. Yhtenä vuonna 

mittaukset tekisi ELY-keskus ja kahtena vuonna LUVY. Ainakin LUVYn mittausten toivotaan 

http://www.potehu.fi/
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tapahtuvan sekä kesällä että talvella. Tämä olisi julkisen vallan perusmittausten määrä ja PoTeHu 

voisi sitten täydentää vedentarkkailua itse resurssiensa ja tarpeidensa mukaan. 

Poikkipuoliainen nuotattiin 19. ja 20. lokakuuta. Alla on kalalajikohtainen taulukko 

nuottaustuloksesta. 

 

Suuria haukia otettiin ylös 5-6 kpl ja ne vietiin Riuttarantaan turvapaikanhakijoille. Muu kalasaalis 

luovutettiin luontokuvaajille. Nuottaukseen saatiin jälleen ELY-keskuksen avustus, jolloin yhdistyksen 

maksettavaksi jäi 1091,20 euroa. 

Poikkipuoliaisen alivedenkorkeuden nostamista selvitettiin Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami 

Ahon kanssa. Hanke on monitahoinen, mutta asian selvittämistä jatketaan tulevalla toimintakaudella. 

Yhdistyksen kaislaleikkuria vuokrattiin muutaman kerran kesän aikana. Pentti Simosen menehdyttyä 

leikkuri siirrettiin johtokunnan jäsenen Auvo Suomalaisen huomaan. 

PoTeHu Sanomat julkaistiin neljännen kerran ja jaettiin kaikkiin yhdistyksen toiminta-alueella oleviin 

kotitalouksiin talkootyönä sekä toimitettiin kaikille yhteistyötahoille sekä Nummelan kirjastoon. 

Lehden teemana pidettiin jälleen ”Puhtaampien vesien puolesta”. Jatkuvasta heikosta 

taloustilanteesta huolimatta lehden kannatusilmoittajat pysyivät uskollisina. Lehden painosmäärä 

laskettiin 1200 kappaleeseen, mainostuloja kertyi 4.352,50 eruoa ja lehden nettotulos oli 3.302,50  

euroa (ed. vuosi 2.034,60). 

Vuoden aikana avattiin yhdistykselle omat nettisivut osoitteessa www.potehu.fi. Yhdistyksellä on 

myös oma Facebook-sivu ja viestejä yhdistykselle voi lähettää myös Tervalammen kyläyhdistyksen 

kotisivuilta. 

Tulos ja tilinpäätös 
Yhdistyksen keräämät jäsenmaksut nousivat tilikaudella 2.175 euroon verrattuna 2.380 euroon 

edellisvuonna, laskua 8,6 %. Yhdistys sai lahjoituksia jäseniltä ja yhteistoimintatahoilta yhteensä 

755,00 (ed. vuosi 525,00) euroa ja avustuksina Vihdin kunnalta 3.500 euroa. PoTeHu Sanomien 

mainostuotot nousivat 4.352,50 euroon (ed.vuosi 3.615,00). 

Nuottauspäivä 19.10.2015 Kokonaissaalis 1900 kg Nuottauspäivä 20.10.2015 Kokonaissaalis 750 kg

Vapautetut kalat kpl kg Vapautetut kalat kpl kg

Kuha 20 20 Kuha 10 10

Kuha 0+ 1500 Kuha 0+ 2000

Hauki 250 300 Hauki 150 250

Ahven 10 1 Ahven 0 0

Siika 0+ 0 Siika 0+ 0 0

Näyte kpl paino gr keskipaino gr Ei näytettä

Lahna 12 6100 508,33

Särki 49 1100 22,45

Pasuri 1 40 40,00

Ahven 1 3 3,00

Kiiski 8 35 4,38

Salakka 4 45 11,25

http://www.potehu.fi/
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Suurimmat kustannuserät vuonna 2015 aiheutuivat PoTeHu Sanomien tuottamisesta €2.050,00 (ed. 

vuosi € 1.580,40) ja vedenlaadun mittauksista €2.252,00 (ed.vuosi 620,00) ja yhdistyksen osuudesta 

nouttauskustannuksiin €1.091,20 (ed. vuosi €5.658,39). 

Vuoden vaihteessa yhdistyksen pankkitileillä oli €22.832,36 (ed. vuosi €17.377,02).  

Tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa ylijäämää €4.802,64 (ed. vuosi €1.121,63 ylijäämää), jonka 

johtokunta esittää kirjattavaksi yhdistyksen omaa pääomaa hyvittäen, minkä jälkeen yhdistyksen 

oma pääoma nousee €21.559,66 euroon (ed. vuosi €16.757,02). 
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