
     Jäsenkirje 10.12.2018 
 

 

Hyvät Hormajärvi-yhdistyksen jäsenet, 

Hormajärven uuden kunnostus- ja hoitosuunnitelman ”Hormajärvi kohti hyvää tilaa v. 2019–
2027” on valmis ja ladattavissa yhdistyksen verkkosivuilta osastosta ”Hoito- ja kunnostus” 
(http://www.hormajarvi.fi/Kunnostus.html).  

Suositukset jatkotoimenpiteille ovat seuraavat: 

 Jatketaan kosteikkojen rakentamista sopiville paikoille järven valuma-alueelle. Lisäksi 
syksyllä 2018 rakennettavan Koivulan kosteikon toimivuutta kannattaa seurata tiheällä 
näytteenotolla (yhdistyksen oma toimenpide). 

 Hormajärven läntisen altaan syvännealueen hapettamisen hyödyn arvioitiin olevan 
vähäinen koko järven kannalta: Suositellaan selvitettäväksi hapetuksen ajoittaisen 
vähentämisen vaikutuksia järven happi- ja ravinnetilanteeseen (yhdistyksen oma 
toimenpide). 

 Vuosittaisen hoitokalastuksen saalismäärä jää kauas tavoitteesta: Suositellaan 
pidettäväksi taukoa hoitokalastuksessa, mutta kevätrysäpyyntiä kannattaa kuitenkin 
jatkaa voimavarojen mukaan, koska se kohdistuu tehokkaasti särkikaloihin 
(yhdistyksen oma toimenpide). 

 Suositellaan selvitettäväksi, miten järven hoitotoimet ovat vaikuttaneet kalastoon ja 
järven ravintoverkkoon (yhdistyksen oma toimenpide)  

 Peltoviljelyn toimenpiteet: Talvenaikainen kasvillisuuspeite pelloilla, maaperän 
kasvukyvystä huolehtiminen ja veden vaivaamien peltojen salaojitus tai 
luonnonmukainen kuivaus ovat keinoja hillitä peltoviljelyn ravinne- ja 
kiintoainekuormitusta (viljelijöitten omat toimenpiteet, yhdistyksellä tiedotus-rooli) 

 Tiedot viemäriverkostoon liittyneistä kiinteistöistä olisi hyvä koota ja varmistaa, että ne 
ovat RHR:ssä sekä Lohjan kaupungilla (yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa). 

Tänä vuonna Hormajärven läntisen altaan syvänteen hapetusta on jatkettu aiempien vuosien 
tavoin. Vuoden 2019 aikana hapetusta vähennetään suunnitellusti ja samalla mitataan 
syvänteen happi- ja fosforipitoisuuksien muutoksia yhdessä LUVY:n kanssa. Urakoitsijan 
(Vesi-Eko oy) kanssa tehty hapetussopimus päättyy 30.9.2019.  

Hoitokalastus: Tänä syksynä ei tehty syysnuottausta. Kevään rysäpyyntiä jatketaan edelleen, 
koska sen avulla saadaan erityisesti särkiä poistettua.  

http://www.hormajarvi.fi/Kunnostus.html


Kosteikkorakentaminen: Hormajärven pääasiallinen ravinnekuormitus tulee siihen 
laskevien ojien kautta. Hormajärvi-yhdistys on mitannut ojavesien ravinnepitoisuuksia ja 
rakentanut hidastusaltaita kuormitukseltaan suurimpiin ojiin. Ensisijaisiksi kosteikkojen ja 
hidasteiden rakentamiskohteiksi on valittu Paloniemen ja Koivulan ojien valuma-alueet.  

 

 

 

Koivulan kosteikon rakentaminen käynnistyi 21. marraskuuta ja valmistui 5. joulukuuta. 
Rakentamista valvoi suunnittelija Timo Niemelä, Etelä-Suomen Salaojakeskuksesta. Urakoitsija 
oli Pekka Kukkonen, Kaivuulohja oy. Uuden kosteikon toimintaa on tarkoitus seurata v. 2019 
näytteenotolla (kokonaisravinteet, liuenneet ravinteet ja kiintoaines) yhdessä LUVY ry kanssa. 

Paloniemen kosteikkojen rakennussuunnitelman tekee Esko Vuorinen, Silvestris Oy. 
sopivia kosteikkokohteita on alueella neljä. Mahdollisuuksien mukaan kosteikkojen 
rakentaminen aloitetaan syksyllä 2019. 

 

Seuraa Hormajärven uutisia ja tiedotteita yhdistyksen facebook sivulta: 

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

 

Kiitokset kaikille jäsenille Hormajärven hoito- ja kunnostustyön tukemisesta kuluneena 
vuotena. Työ Hormajärven hyväksi jatkuu. 

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2019.   

 

Terveisin, 

 

Hormajärvi-yhdistyksen puolesta, puheenjohtaja Anna-Stiina Heiskanen  
anstiheiskanen@gmail.com tai puh. 0440 586114 

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

