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JÄSENKIRJE - TOUKOKUU 2018 

Kevään hoitokalastus aloitettiin 29. huhtikuuta, 
jolloin yhdistyksen talkooporukka yhdessä 
Jomiset oy:n kanssa laittoi neljä rysää 
Hormajärveen (paikat: Maalahti, Helenokka, 
Haavaistenlahti ja Opistonlahti eli Humppilanlahti). 
Rysät tyhjennettiin kuusi kertaa ja saalista tuli n. 
1000 kg, etupäässä särkeä. Saalis lajiteltiin koon 
mukaan ja toimitettiin JärkiSärki oy:lle 
särkisäilykkeiden raaka-aineeksi. Rysät nostettiin 
pois 16. toukokuuta. Suurkiitos aktiiviselle ja 
ahkeralle talkooporukalle! 

Video ja kuvia hoitokalastuksesta on nähtävillä 
yhdistyksen Facebook-sivuilla 

https://www.facebook.com/hormajarvi/ 

Kevään aikana yhdistyksen hallitus on edistänyt kosteikkojen rakentamista. Etelä-Suomen 
Salaojakeskus (Timo Niemelä, Pro Agria) teki rakennussuunnitelmat sekä Paloniemen että Koivulan 
kosteikkojen rakentamisesta. Koivulan kosteikon rakentamisen valmistelu on käynnistynyt hyvässä 
yhteistyössä maaomistajan kanssa. Kesän aikana pyydetään tarjoukset urakoitsijalta ja kosteikon 
rakentaminen alkanee syys-lokakuussa. 

Paloniemen kosteikkosuunnitelma vaatii lisäselvityksiä. Yhdistyksen hallitus tapasi maanomistajan eli 
Lohjan kaupungin edustajia maaliskuussa sekä pyysi kaksi ulkopuolista asiantuntija-arviota Paloniemen 
kosteikkosuunnitelmasta. Keskustelujen tuloksena hallitus päätti siirtää Paloniemen kosteikon 
rakentamista vuodella ja pyytää vielä lisäsuunnitelman Silvestris oy:ltä. Lisäksi yhdistys teki 14.5.2018 
lausunnon koskien Lohjan kaupungin Paloniemen (L50, Paloniemi I) asemakaavaluonnosta, jossa 
pyydettiin kaupunkia huomioimaan Hormajärvi-yhdistyksen toimesta rakennetut ja suunnitteilla olevat 
kosteikot suunnittelualueen hulevesien käsittelysuunnitelmassa.  

Yhdistys on aloittanut Hormajärven hoito- ja kunnostussuunnitelman päivityksen yhdessä 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n (LYVY) kanssa. Päivityksessä arvioidaan meneillään olevien 
kunnostustoimien vaikutuksia ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä. Lisäksi yhdistys suunnittelee yhdessä 
LUVYn ja Virtavesi-yhdistyksen kanssa Hormajoen kunnostusta lisääntyvän taimenkannan istutusta 
varten, osana Karjaanjoen vesistövisio hanketta. Läntisen altaan syvänteen hapetusta jatketaan 
edelleen, urakoitsijana toimii Vesi-Eko Oy. 

Hormajärvi-yhdistyksen vuosikokous järjestetään lauantaina 28.7.2018, klo 13, Roution 
koululla. Laita päivä kalenteriin! Kutsu ja vuosikokouksen asiakirjat lähetetään kesäkuussa.  

Vuosikokouksen aluksi LUVYn tutkimuspäällikkö Anne Liljendahl kertoo Hormajärven tilan muutoksista, 
hoitotoimenpiteitten vaikutuksista sekä esittelee uuden hoito- ja kunnostussuunnitelman.  

Tämän jäsenkirjeen yhteydessä muistutamme myös Hormajärven vesihuoltomaksun maksamisesta. 

 

Keväisin terveisin, 

 

Hormajärvi-yhdistyksen puolesta, puheenjohtaja Anna-Stiina Heiskanen  
Lisätietoja meneillään olevista hankkeista: anstiheiskanen@gmail.com tai puh. 0440 586114 

https://www.facebook.com/hormajarvi/
mailto:anstiheiskanen@gmail.com


 

 

VESIHUOLTOMAKSU 2018 
 

Hormajärvi-yhdistys ry. pyytää rantakiinteistöjen 
omistajia ja muita järven käyttäjiä maksamaan 
vuosittaisen vesihuoltomaksun: 150 €.  
 
Vuosittaisen maksun maksajat saavat kauniin 
muovisen tunnustuslaatan. 
 

 
Vesihuoltomaksun voi maksaa myös 
kertamaksuna 10 vuoden ajalle: 1.000 €. 
 
Kertamaksun suorittajat saavat upean 
musta-kultavärisen metallilaatan.  
 

 
Vesihuoltomaksun tuotto kohdennetaan kokonaisuudessaan järven 
hoito- ja kunnostusprojekteihin. Tuella on merkittävä osuus 
yhdistyksen kunnostushankkeitten rahoituksessa. 
 

Hormajärvi-yhdistys ry. kiittää tuestanne järven hyväksi. 
 
 

 
 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

FI86 4006 1020 0342 98 

TILISIIRTO   GIRERING 
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för  
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit. 

 
Saaja 

Mottagare 
     Hormajärvi-yhdistys ry 
       Y-tunnus 1985583-4 

 

        

       VESIHUOLTOMAKSU 2018-2027     1.000,00 
 

         VESIHUOLTOMAKSU 2018               150,00 
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