
Hieno järvemme tarvitsee edelleenkin suojelua, sillä puhdas järvivesi ei ole itsestäänselvyys.

Viime vuonna tuli kuluneeksi 30 vuotta suojeluyhdistyksen perustamisesta. Tässä on liitteenä lyhyt katsaus toimistam-
me järven hyväksi. Pitkäjänteinen suojelutyö järven tilan parantamiseksi on tuottanut tulosta ja järven tila on kääntynyt 
parempaan suuntaan. Vaikka sinilevää ei ole ollut vuosikausiin, se ei kuitenkaan tarkoita, että toimenpiteet järven 
rehevöitymisen estämiseksi voitaisiin lopettaa. Järven tila on tällä hetkellä luokiteltu ekologisesti tyydyttäväksi, kun  
83 % Suomen järvistä on luokiteltu hyviksi tai erittäin hyviksi.

Järven suolelutyö siis jatkuu, jotta järven tilan kehitys parempaan suuntaan jatkuisi ja voisimme varmistaa monipuoli-
sen virkistyskäytön. Olemme jatkaneet tänä vuonna kolmivuotiseen (2021–2023) Katumajärven perushoitohankkee-
seen liittyvien toimenpiteiden tekemistä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 30.000 euroa, josta puolet on ELY- keskukselta 
saatavaa avustusta ja toinen puoli rahoitetaan yrityksiltä saatavalla toimintatuella ja mittavalla määrällä talkootyötun-
teja. Hankkeessa tehtäviin suojelutoimenpiteisiin kuuluvat vesikasvien niitto, hoitokalastus, laskeutusaltaiden tyhjen-
nykset ja järviveden sekä järveen laskevien ojien ravinnepitoisuuksien seuranta. Näiden lisäksi olemme aloittaneet 
automaattisen vedenkorkeuden seurannan.

Yksi lähivuosien tavoitteistamme on jäsenmäärämme kartuttaminen. Anna siis liittymisvinkki naapurillesi ja järven 
suojelusta tai virkistyskäytöstä kiinnostuneille. Yhdistyksen aktiivijäsenet ikääntyvät ja nyt jos koskaan tarvitsemme 
nuorempaa väkeä yhdistyksen toimintaan ja uudistamaan toimintatapojamme. 

Vuoden 2022 jäsenmaksun voit maksaa alla olevalla tilisiirrolla. Jäsenmaksu on vain 10€/vuosi yksityishenkilöille 
ja 100€/vuosi yritysjäsenille. Yritysjäsenemme saavat nimensä näkyviin sivuillamme. 

Suojeluterveisin
Katumajärven suojeluyhdistys ry

Markku Pohjola, puheenjohtaja
puh. 0400 443 138, markkuh.pohjola@gmail.com

Hyvä Katumajärven ystävä

Haluathan olla mukana suojelemassa Katumajärveä!

Tervetuloa mukaan!#Katumajärvi www.katumajarvi.fi
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Elokuu 2022

Lyhyt katsaus Katumajärven 30-vuotiseen suojelutyöhön

Koonnut Katumajärven suojeluyhdistyksen perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja Eeva Järveläinen.

• Yhdistys perustettu 1991.
• Ympäristöajattelu oli vielä vähäistä.

• Alku oli informaation jakamista, yhteistyökuvioiden käynnistämistä.
• Sinilevää runsaasti 1998 ja 1999.

• Vanajanlinnan vuotavan viemäriputken korjaus v. 1995.
• Ehdotettiin mm. suojavyöhykkeen rakentamista 10-tien ja järven väliin. 

• Tehtiin itse ojavesinäytteiden otot.
• Aluksi ympäristökeskus tutki, myöhemmin kaupungin ympäristöosasto.

• Ensimmäinen suojeluopas  2500 kpl, v.1992, jaettiin ympäristön talouksiin. 
• Seuraavat tehtiin v.2000 ja v.2003, johon myytiin ilmoituksia.

• Katumajärven suojeluyhdistyksen aloitteesta käynnistyi JÄRKI-hanke (Kanta-Hämeen järvet kestävään 
kehitykseen) 2002-2006. Mukana kahdeksan järveä. Tavoitteena ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentä-
minen, järvien kunnostaminen ja tilan parantaminen sekä yhteistyön ja seurannan kehittäminen.

• JÄRKI-hanke: EU-tuki 464.000 €, kokonaiskustannus yli 900 000 €. Talkoiden osuus  
14 %, n. 130 000 €, 2450 h, 430 hlöä.

• Rakennettiin 3 laskeutusallasta (Iso-Harvoila 2004, Kihtersuonoja 2005, Petäjäharjunoja 2005.

• Järjestelmällinen hoitokalastus aloitettiin v.2003 (noin 4000 kg). Tähän mennessä  
yli 20 000 kg.

• Kaislanniitto vuodesta 2003 alkaen, aiemmin kaupunki niitti jonkin verran.

• PAKKA-hanke I, v.2014 – 2016.
• PAKKA-hanke II, 2017-2019 Yht. Kokonaiskustannus 227 000 €, Katumajärven osuus 

50 000 €, KaSyn maksuosuus 3000 €, talkootunnit 200 h.

• Rakennettiin 2 uutta laskeutusallasta.
• Myllyjoen altaan ruoppaus 2014, kaislanniitto, oja- ja järvivesinäytteet.

• Katumajärvi-päivä Idänpäässä 2012 ja 2017 sekä Katuman lavan luona 2021.
• Yksi aiempi tapahtuma Kipinäniemessä.

• Paljon erilaisia selvityksiä: kalasto, sedimenttitutkimus, vesikasvillisuustutkimus, hulevesitutkimus, hoito-ja 
käyttösuunnitelma, oja- ja järvivesitutkimus jne.

• Tiedotteita, julkaisuja, opinnäytetöitä.
• Satoja lehtiartikkeleita.

• kotisivut 2015, uusitut 2017, www.katumajarvi.fi
• Facebook 2013, @katumajarvi

#Katumajärvi www.katumajarvi.fi


