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Aika

7.4.2013 klo 14.00 – 16.00

Paikka

Teuron kylätalo, Tammela

Asiat
Alustus:
- Teuvo Viitala esitteli yhdistyksen perustamisen taustat ja yhdistyksen tarkoituksen. Lisäksi
hän kertoi otteita ELY:n Heini Marja Hulkon muistiosta keväältä 2010 sekä tapaamisesta
Metsäkeskuksen Mikko Ylisen kanssa 21.11.2012. Kerrottiin myös että veden laatua
seurataan Tammelan kunnan yhteisprojektissa tehtävillä mittauksilla Suojärvenjoessa ja
Pohjajoessa 2013-14. Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 EUR.
Poimintoja yleisestä keskustelusta:
-

-

Käytiin keskusteluja siitä missä vaiheessa järvien tila on muuttunut. Ilmeisesti 1940-1950
luvuilla järvien vesi on ollut kirkkaampaa ja pohja on ollut puhdas humuksesta. Erään
kommentin mukaan Uljasjärvellä olisi ollut 1963 vuonna humusta n. 1m.
1960 –luvun jälkeen järvien tilassa ei ilmeisesti ole enää tapahtunut suuria muutoksia.
Järvien kunto on ilmeisesti huonontunut aikana, joilloin metsien hoito ojittamalla, peltojen
raivaus ruokahuollon varmistamiseksi sekä puunuitto olivat kansantalouden kannalta
tärkeimpiä asioita. Järvien puhtautta ei tuolloin arvostettu samalla tavalla kuin tänä päivänä.
Yhdistyksen tehtävä on katsoa tästä tulevaisuuteen ja toimia järven tilan parantamiseksi.
Suurin humuskuormitus tullee Suojärvenjoen kautta. Suojärven ympäristön metsät ovat
vahvasti ojitettuja. Valtaosan näistä ojitetuista metsistä omistaa UPM. Todettiin myös
Kanajärven ja Sotkajärven vesien kulkevan Rautijärven kautta.
Hakkuiden yhteydessä tehtävä kantojen nosto lisää huomattavasti humusten kulkeutumista
järviin. Kantojen nostosta metsäyhtiöt ovat erään näkemyksen myötä kuitenkin luopumassa.
Rannassa on runsaasti lehtipuita, joiden lehdet myös muodostavat humusta ja hajua.
Lehtipuiden kaataminen rannasta parantaisi tilannetta. Kaislikkojen niittäminen todettiin
myös hyödylliseksi. Niitto pitäisi tehdä useana vuotena peräkkäin.
Arveltiin, että asumisesta ja mökkeilystä ei aiheudu merkittävää kuormitusta vesistölle.

Lähiajan toimenpiteitä:
-

1. Yhdistykselle tehdään kotisivut.
2. Selvitetään, kuinka vesijätön lunastuksista tulevat varat saataisiin suojeluyhdistyksen
käytettäväksi. Asiaa voi selvittää aluehallintovirasto AVI:n ja maanmittaustoimiston kautta.
3. Hallituksen edustajat järjestävät tapaamisen UPM:n ympäristösuojeluvastaavan kanssa
tarkoituksena keskustella yhtiön suunnitelmista ja toimenpiteistä Suojärven ympäristössä.
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