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Alkusanat
Kirmusjärvi on Sammatin järvistä kookkain. Järven pinta-ala on 352
ha ja sen koko valuma-alue on laajuudeltaan 2 370 ha. Järven rantaviivan pituus on 25,3 km ja sen keskisyvyys on noin 3,3 m. Kirmusjärvi kuuluu Karjaanjoen vesistöön ja laskee Myllyjoen kautta Lohjanjärven Karstunlahteen. Kirmusjärvi on monilahtinen, epäsäännöllinen,
pinta-alaansa nähden runsassaarinen. Kirmusjärven rannat ovat viime
vuosikymmenien aikana muuttuneet lähes kauttaaltaan kesäasuntojen
kattamiksi. Sekä maatalous että myöhemmin ranta-asutus ovat kuormittaneet järveä. Järvi luokitellaan vedenlaatunsa vuoksi rehevään järvityyppiin kuuluvaksi. Järven vesinäytteitä on seurattu vuodesta 1964
alkaen. 1990-luvun lopulla esiintyi useana kesänä runsaita leväkukintoja. Mm. näiden havaintojen johdosta ranta-asukkaat aktivoituivat
1990-luvun lopulla esittämään Sammatin kunnalle järvenhoitosuunnitelman laatimista ja järven suojeluyhdistyksen perustamista. Sammatin kunnan ja sen pysyvien sekä kesäasukkaiden yhteistoimin Kirmusjärven Suojeluyhdistys perustettiin kesällä 1999.
Tämä lyhyt historiikki palauttaa mieliin kymmenvuotiskautena 1999 2009 toteutuneen työn Kirmusjärven ja Sammatin järvien suojelun
edistämiseksi.
Kirmusjärvi

Vesistön perustiedot

Vesistö
Järven
pinta-ala
Valuma-alueen
pinta-ala
Rantaviivaa
Keskisyvyys
Suurin syvyys
Suurimmat
saaret
Muoto

23.024 Raatinjoen - Myllyojan valuma-alue
352,0 ha

Järvityyppi
Järveen
laskevat joet
Järvestä
laskeva joki

2 370 ha
25,2 km
3,0 m
8m
Vohlasaari, Selkäsaari, Härkäsaari, Ketosaari,
Lehtisaari
Kirmusjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen
koostuen useista lahdista.
Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet
Kolmpersinoja Kolmpersjärvestä; Kirmustenpuro, Kulteenoja ja Silmeenoja Silmeestä
Myllyjoki laskee Lohjanjärven Karstunlahteen
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I Taustaa
 Opiskelija Aino Haavio palasi vuoden Pariisissa olonsa jälkeen kesällä
1998 vanhempiensa kesäpaikkaan Kirmusen rannalla. Kulttuurikaupunki Pariisi oli upea mutta saastunut, kesäpaikka ihana, luonto puhdas
mutta järvessä levää. Voisiko levän kehittymiseen vaikuttaa, olisiko
järven pelastaminen ”ihmisen kokoinen tehtävä”? Aino Haavio, myös
ympäristönsuojelutiedettä opiskeleva, päätti selvittää, mitä tiedetään
Kirmusen tilasta. Siitä lähti liikkeelle tämän suojeluyhdistyksen perustamisprojekti.
 Elokuussa 1998 Kirmusjärven pohjoispään ranta-asukkaat lähettivät
Sammatin silloiselle kunnanjohtaja Erkki Pyökkimiehelle laajahkon
kirjeen ja siihen liitetyn järven pitempiaikaista kehitystä analyyttisesti
tarkastelevan liiteaineiston. Sen ehdotukset perustuivat Aino Haavion
kokoamiin selvityksiin järven tilasta. Kirjeessä esitettiin huoli järven
saastumisesta ja lisääntyvistä leväkukinnoista ja kerrottiin asiantuntijalausuntoihin viitaten järven tilanteen heikentymisestä. Järven tilan pelastamiseksi ehdotettiin järvenhoitosuunnitelman laatimista ja järven tilan seurannan varmistamiseksi järven suojeluyhdistyksen perustamista.
(Kesäasukkaiden kirje Sammatin kunnanjohtajalle 30.8.1998, liite 1)
 Kunnanjohtaja piti esitystä hyvänä ja alkoi aktiivisesti valmistella toimenpiteitä kirjelmässä esitetyltä pohjalta. Lokakuussa 1998 hän esitti
Kirmusjärven kunnostussuunnitelman laatimista ja vesiensuojelutoiminnan käynnistämistä sekä niiden rahoituksen varmistamista Uudenmaan ympäristökeskuksen, Uudenmaan liiton ja Sammatin kunnan yhteistoimin.
 Hankkeen toteuttamissuunnitelman hän tilasi Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry:ltä (Luvy ry). Sen toiminnanjohtaja FT Pekka Ihalainen
laati suunnitelman Sammatin kunnan toimeksiannosta ja jätti suunnitelmaluonnoksen kunnalle 1.6.1999.
 Osin Sammatin kunnan alueella olevalla Enäjärvellä on ollut aktiivisesti toimiva järven suojeluyhdistys jo 1970-luvun alkupuolelta. Sammatin kunnan oman puhdistamon vedet on ohjattu Enäjärveen. Kunnalla oli siten jo suojeluvelvoitteita.
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II Suojeluyhdistyksen perustaminen
 2. heinäkuuta 1999 päivätyllä tiedotteella ja kutsulla, joka jaettiin
kaikkiin Kirmusjärveä ympäröivän alueen postilaatikoihin, ilmoitettiin
yleisötilaisuudesta, joka pidettiin 29.7.1999 Sampaalassa ja jossa keskusteltiin järven kunnostushankkeesta ja suojeluyhdistyksen perustamisesta.
 7. elokuuta pidettiin Sammatin kunnan palotalolla suojeluyhdistyksen
perustamiskokouksen valmistelukokous. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Heikki Piekka ja kokouksessa hyväksyttiin perustettavan suojeluyhdistyksen sääntöluonnos. Samalla sovittiin myös, miten hallituksen kokoonpanon tulisi heijastaa sekä paikallisia että kesäasukkaita
sekä huomioida järven ympärillä olevat kylät ja asuinalueet. Kirmusjärven suojeluyhdistyksen perustava kokous päätettiin kutsua koolle
Sampaalaan 14. elokuuta 1999 ilmoittamalla siitä paikallisissa lehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja jakamalla tietoa mahdollisimman laajalti.
 Kirmusjärven suojeluyhdistyksen perustava kokous pidettiin Sammatin Sampaalassa 14.8.1999. Paikalla oli 32 henkilöä. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt, sovittiin hallituksen paikkojen jakautumisesta sammattilaisten ja ns. kesäsammattilaisten sekä eri kylien ja
alueitten välillä, valittiin hallitus ja sen puheenjohtajaksi Heikki Piekka sekä keskusteltiin toiminnan suuntaviivoista ja vahvistettiin jäsenmaksut. Todettiin, että Kotimaisten kielten tutkimuskeskus oli suositellut käytettäväksi järven nimenä Kirmusjärvi. Sammatin kunta ilmoitti varanneensa rahoituksen kunnostusohjelman toteuttamiseksi ja
FT Pekka Ihalainen esitteli sen johdosta toteutettavia lähiajan toimenpiteitä. (Perustamiskokouksen pöytäkirja, liite 2)
III Tiedotus ja valistus
Kirmusjärvi on varsin tiheän asutuksen ympäröimä. Kesämökkejä tai
vakituisia asuinpaikkoja on järveen rajoittuvasti noin 160. Osa rannoista on edelleen maatalouskäytössä. Laajahkolla valuma-alueella on
myös ranta-asutusta, eniten Kolmperän ja Pikku-Kolmperän alueella,
joilla on yhteensä noin 50 rantatilaa. Lisäksi valuma-alueella on runsaasti peltoa ja metsämaata. Kirmusjärveen laskee kahdeksan puroa,
joista Kolmperästä laskeva on runsasvetisin ja myös analyysien perusteella runsaimmin Kirmusjärveä rasittava. Muissa puroissa merkittä4
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vää virtaamaa on vain sulamiskauden aikana keväällä. Valumaalueella on kaksi karjanhoitotilaa, joista toinen on jo lopettanut karjanpidon.
Valuma-alue huomioiden alueella olevia talousyksikköjä on noin 300.
Nämä muodostavat suojeluyhdistyksen potentiaalin jäsenkunnan. Yhdistyksen perustavan kokouksen 32 osanottajasta jäsenmäärä on kasvanut nykyiseen 123 jäsenmaksunsa maksaneeseen. Lönnrot-opisto on
ainoa yhdistysjäsen.
Yhdistyksen tavoitteena on ollut tiedotuksella palvella jäsenistöään
mutta myös tavoittaa laajemmin väestöä ja vahvistaa sen tietoisuutta
vesiensuojelutyön ja ekoloogisemman elintavan merkityksestä omalle
hyvinvoinnillemme.
1. Jäsenkirjeet
Vakiintuneeksi tavaksi on tullut vuosien varrella lähettää jäsenkunnalle sekä keväinen että syksyinen jäsenkirje. Niissä on selostettu toisaalta tulevan kesän tapahtumia ja toisaalta kerrottu edellisen kesän aikaisista toimenpiteistä ja erityisesti vuosikokouksen ja Järvipäivien päätöksistä ja esityksistä. Jäsenkirjeillä on tavoitettu hyvin koko jäsenkunta.
2. Toripäivystykset
Yhdistyksen tavoitteena on ollut mahdollisimman avoin ja helposti lähestyttävä tiedonjako. Hallituksen jäsenet ovat olleet tavoitettavissa
lauantaisin Sammatin kesätorilla kertoen yhdistyksen toiminnasta ja
vesiensuojeluun liittyvistä asioista.
3. Omat nettisivut
Yhdistyksellä on omat kotisivunsa, joihin on aiemmin ollut yhteys
myös Sammatin kunnan kotisivujen kautta. Keväällä 2009 uusitut yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.Kirmusjarvi.com.
4. Järvipäivät
Järvipäivät ovat olleet joka kesä toiminnan keskeisin tiedotus- ja tiedonvälitystapahtuma. Yhdistyksen ensimmäisen hallituksen toimesta
sen silloinen jäsen Marja-Liisa Haavio ideoi Järvipäivistä monipuolisen seminaaritapahtuman, jota mallia sittemmin on sovellettu. Kunnan
5
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edustajan avauspuheenvuorolla aloittaen ja läsnä olevien muiden suojeluyhdistysten vuosiraporttien jälkeen on ollut eri aihepiirejä koskevia asiantuntijaesityksiä. Keskeisenä on ollut Luvyn edustajan vuosittainen raportti järventilasta. Järvipäivien yhteyteen on usein liittynyt
myös monipuolinen näyttely, jossa on ollut jaossa aineistoa järven
suojeluun, sen virkistyskäyttöön ja ekologiseen ympäristöhuoltoon
liittyen. Nämä näyttelyt ovat olleet Kaarina Österbergin ja Taru Rahkaman järjestämiä.
Järvipäiville on osallistunut vuodesta toiseen noin 60-90 henkeä ja ne
ovat saaneet kiitosta osakseen. (Järvipäivien asiantuntijat ja heidän
teemansa, liite 3)
IV Vesistön tilaa koskevat tutkimukset ja selvitykset
1. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (Luvy)
on ollut keskeisessä roolissa vesistön kuntoa koskevissa tutkimuksissa ja selvityksissä. Sammatin kunnan tilaama ensimmäinen selvitys
järvien kunnosta toteutettiin vuosina 1999-2000 ja siitä raportoitiin
Järvipäivillä. Koko kymmenvuotiskauden Luvy on seurannut useiden
Sammatin järvien kuntoa ja raportoinut niistä vuosittain. Yhdistykselle on siten karttunut varsin selkeä tiedosto Kirmusjärven tilasta ja sen
muutoksista. Luvyn toiminnanjohtaja FT Pekka Ihalainen teki ensimmäisen selvityksen ja raportoi sittemmin useina vuosina Järvipäivillä
järvien tilanmuutoksista. Myös erikoistutkija Eeva Ranta on osallistunut koko vuosikymmenen vesistön seurantaan ja sen raportoitiin.
2. Kirmusjärven pintaveden korkeus
ja sen vuotuiset vaihtelut ovat olleet sekä keskustelun että selvitystyön
kohteena. Pekka Säteri selvitti yhdistyksen perustamisen jälkeen järvenpinnan säätelyyn liittyviä kysymyksiä ja hän on myös seurannut
järven vedenpinnan vaihteluita. Selvitystyöstä on Pekka Säterin selkeä
muistio vuodelta 2000. Pohjapadon rakentaminen laskujokeen on
mahdollinen mutta sen toteuttaminen ei kuulu yhdistyksen toimivaltaan, vaan se on jonkun asianosaisen pysyvän elimen kuten kunnan,
kalastuskunnan tai maanomistajien asia. Järven pinnan vuotuinen
vaihteluväli on nykyään noin 0,5 m suuruusluokkaa. Toistaiseksi ei
ole koettu aiheelliseksi ryhtyä pintaveden säännöstelyyn, vaikka järven vesimassan koolla on merkitystä järven biologisen tasapainon säätelyssä. Kesäkauden aikana järven biologinen rasite kasvaa samalla
kun sen vesimäärä merkittävästi pienenee. Tämä on ongelmallinen
6
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vuotuinen kiertokulku, jonka säätelyllä voisi olla merkittävä vaikutus
järven kunnolle.
3. Peruskartoitus
Sammatin järviyhdistysten yhteiseen, vuonna 2006 Järvipäivillä tehtyyn kirjalliseen aloitteeseen perustuen Sammatin kunta tilasi vuonna
2007 Luvyltä Sammatin kaikkien järvien peruskartoituksen. Tuon selvitystyön suoritti vesibiologi Anne-Marie Hagman ja se valmistui
marraskuussa 2008. Selvitysraportti sisältää perustiedot kaikista
Sammatin 27 järvestä, seurantatiedot niissä tapahtuneista biologisten
mittareiden muutoksista ja lopuksi myös suositukset järvien tilaa kuvaavien indikaattoreiden seurannaksi. Raportti on julkaistu Luvyn julkaisusarjassa ja on kaikkien nähtävissä myös Lohjan kunnan verkkosivuilla. Tämä aineisto muodostaa nyt kaikkien Sammatin järvien
seurantaan tarvittavat perustiedot.
V Yhteistyö Sammatin kunnan ja muiden yhdistysten kanssa
1. Sammatin kunta
Kunta on ollut sekä aloitteellinen että vahvasti yhdistyksen toimintaa
arvostava ja tukeva. Kunta oli aloitteellinen, kun yhdistys perustettiin,
se rahoitti ensimmäisiä tutkimushankkeita, se on osallistunut vuotuisiin Järvipäiviin esittäen niissä tervehdyksen, se on taloudellisesti tukenut yhdistyksien näytteidenotosta ja analysoinnista aiheutuvia menoja ja se tilasi ja maksoi Sammatin kaikkia järviä koskevan selvitystyön. Valtuuston puheenjohtaja Pekka Junikka, kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Uittamo ja kunnanjohtajat Erkki Pyökkimies, HannaMaria Grandell ja vt. kunnanjohtaja Antti Jämsen ovat vahvasti tukeneet yhdistyksen toimintaa.
2. Muut järviensuojeluyhdistykset
Sammatin alueella on toiminut jo 1970-luvun alussa perustettu Enäjärven suojeluyhdistys, joka on auliisti jakanut tietoaan ja kokemuksiaan järven suojelutyöstä. Vuosikymmenen varrella myös Haarjärvi,
Iso-Ruokjärvi, Valkjärvi, Lohilammen kyläyhdistys, Kivimäenkaita,
Vähä-Ruokjärvi ja viimeksi Lihava ovat aktivoituneet ja perustaneet
omat järvien suojeluyhdistyksensä. Sammatin Järvipäivät ovat toimineet yhteisenä keskustelufoorumina ja siellä ovat eri yhdistykset esitelleet toimintaansa. Yhdistysten hallitusten puheenjohtajilla on ollut
myös vuosittaisia yhteiskokouksia ja erityisesti viime vuosien Samma7
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tin kaikkien järvien kartoitustyö on lisännyt yhteistoiminnan tarvetta
ja määrää.
3. Muu yhteisöt
Kalastuskunnat ovat olleet aktiivinen yhteistyökumppani järven hoidossa ja huollossa. Ne ovat suorittaneet nuottauksia vuonna 2000 ja
vuonna 2006 ja siten poistaneet huomattavan määrän biologista kuormitusta järvestä.
Anne Linnonmaan ehdotuksesta vuonna 2005 perustettu Sammatin
kunnan ja osa-aikasammattilaisten yhteistyöelin on ollut tärkeä yhdysside Sammatin kunnan johtavien luottamusmiesten ja eri järjestöjen
välillä ja sen piirissä on käyty hyödyllisiä keskusteluja myös järvien
suojelun kannalta.
VI Merkittävät seurantaa vaatineet projektit
1. Lönnrot-opisto
Opistolla on oma puhdistamo, josta sen jätevedet valuvat avo-ojan
kautta Kirmusjärveen. Suojeluyhdistys vastusti aikanaan jäteveden
johtamista matalaan järvialtaaseen ja edellytti että jätevedet johdettaisiin kunnalliseen viemäriverkkoon. Uudenmaan Ympäristökeskus
määritteli lupaehdot siten, että jätevedet voitiin puhdistuksen jälkeen
johtaa Kirmusjärveen. Yhdistys valitti tästä lupapäätöksestä Vaasan
Hallinto-oikeuteen, joka antoi valituksen johdosta päätöksensä
6.6.2003. Hallinto-oikeus ei muuttanut ko. lupapäätöstä. Lönnrotopiston jätepuhdistamon toimintaa on sittemmin seurattu lupaehtojen
mukaisesti ja siitä on annettu yhdistykselle vuosittain raportti. Yhdistyksellä ei ole ollut huomautettavaa opiston jätehuollon johdosta.
2. Myllykylän luusua
ja siihen kohdistuneet toimenpiteet. Myllyjoen lähtöuoma oli aiempien vuosikymmenten kuluessa hiljalleen mataloitunut ja kasvamassa
umpeen. Yhdistyksen aloitteesta selvitettiin sen ruoppausmahdollisuutta ja tehtiin sitä koskevat suunnitelmat ja rahoitusanomukset. Myllykylän lahtea aloitettiin sitten yhdistyksen ja kylätoimikunnan aloitteesta raivata ja vesikasvustoa poistaa. Talkootoimisesti saatiin merkittävää parannusta ja vuonna 2006 myös yksi ranta-alueen asukkaista
sai luvan ruoppauksen suorittamiseen aivan joen lähtöuoman alueelta.
Jokiuoman rantojen omistajien ja yhdistyksen toimesta myös jokiuo8
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maa rajoittanutta puustoa on vähennetty. Myllykylän lahti ja laskujoki
ovat nyt huomattavasti siistiytyneet ja kasvustoltaan puhdistuneet.
3. Järven kasviston hallinta
Järven biologista rasitusta lisää runsas matalien ranta-alueitten kasvusto. Yhdistyksen toimesta on useitten vuosien aikana vähennetty tätä
kasvustoa ja siten helpotettu biologisen kuormituksen määrää vesistössä. Näitä niittotalkoita joudutaan jatkamaan vielä toistaiseksi, jos
halutaan merkittävällä tavalla saada kasvuston määrää vähenemään.
4. Kolmperän puro
Kirmusjärven yläpuolinen vesistö laskee pääosin Kolmperän puron
kautta Kirmuseen. Professori Erkki Aura esitteli uutta fosforin poistolaitteistoaan Järvipäivillä vuonna 2002. Yhdistys kiinnostui mahdollisuudesta vähentää fosforikuormitusta Kirmuseen asettamalla poistolaitteiston ko. puroon. Vuonna 2006 yhdistys sai edullisen tarjouksen
laitteistosta. Tervalammella käytössä olleen laitteen yhdistys osti 1 e
hinnalla ja keväällä 2007 laitteisto asennettiin puroon. Sen tehoa ja
hyötyä on pyritty arvioimaan ja Luvyn suorittamissa analyyseissa liukoisen fosforin vähennys oli n 25 %. Laitteiston arvioinnin osalta projekti on edelleen keskeneräinen. Laitteen hankinnan suoritti ja sen
käyttöönotosta neuvotteli Seppo Alava. Laitteen käytöstä ja valvonnasta on vastannut Esa Tuomola.
5. E-18 tieura
kulkee Kirmusjärven pohjoispään läheltä ja järven valuma-alueen yli.
Yhdistys on ollut huolestunut sekä rakennusajan että tien käyttöönoton
seurauksista vesistölle. Tässä tarkoituksessa on otettu jo ennen rakennusvaiheen alkamista ns. 0-näytteet alueelta tulevista puroista ja seurattu niiden kuormitusta rakennusvaiheen aikana. Pääsiäisen alla 2007
tieurakoitsija puhkaisi tievallin ja laski tieuran pohjoispuolelle kertyneet sulamisvedet purkautumaan Kirmuseen meneviin puroihin. Purot
lähes tukkeutuivat ja huomattava määrä maa-ainesta valui purojen
suualueelle ja Leikkilän kylän ranta-alueen vesistöön. Osan maaainesta urakoitsija on poistanut puroista, mutta Kirmusjärveen asti valuneet massat mataloittavat lahtea edelleen. E-18 koskevaan ympäristösuunnitelmaan sisältyy myös ns. juurakkopuhdistamojen rakentaminen. Näitä ei ole rakennettu, vaikka tie on nyt vuoden 2009 alkupuolella otettu käyttöön. E-18 liikenne aiheuttaa merkittävän meluhaitan
varsinkin Kirmusen pohjoispään asujaimistolle.
9
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VII Tulevia haasteita yhtyneen Lohjan osana
1. Järventilan seuranta
Syksyllä 2008 valmistunut Sammatin järvien kokonaiskartoitus ja siihen sisältyvä seurantasuositus toimivat tärkeinä dokumentteina kun
yhdistys suuntaa toimintaansa toiselle vuosikymmenelle. Tämän asiakirjan tekijän, tutkija Anne-Marie Hagmanin, suositukset luovat pohjan järvensuojeluyhdistysten, Lohjan ympäristölautakunnan ja virkamiesten yhteistyölle järvien suojelutyön ja seurantamittausten analyysien kehittämiseksi. (Selvityksiä ja tutkimuksia Kirmusjärven tilasta, liite 5)
2. Vuonna 2012 voimaantuleva haja-asutusalueitten jätevesiasetus
antaa selkeät tavoitteet ja normit sekä pysyvän asutuksen että rantaasukkaiden jätevesihuollolle ja sen seurannalle. Yhdistyksen tehtävänä
on neuvoa ja ohjata jäsenistöään ja ranta-alueitten asujaimistoa asetuksen velvoitteitten seuraamiseen. Asetuksen voimaantulo antaa
myös mahdollisuuden tarkastella ja valvoa sen tavoitteiston toteuttamista. Tässä on ekologisen tavoitteen asettelun ja viestinnän paikka.
3. Järven biologisen rasituksen vähentämistä
on aiheellista edelleen jatkaa kasvuston harkitulla poistamisella, liiallisen ”roskakalan” vähentämisellä sekä vesistöön kulkeutuvien ja sitä
rasittavien aineiden poistamisella. Järven kokonaisvesimäärän vaihtelun vähentämisellä voisi keventää myös sen kesäistä ravinnekuormaa.
Laskujoen pohjapadolla voisi olla tässä säätelyssä merkittävä rooli.
4. Järven virkistysmahdollisuuksien
turvaaminen on paitsi järven ekologian suojelemista myös vesistöalueen monipuolisen käytön edistämistä. Tarpeettomat haitat on pyrittävä
minimoimaan. Yhteistyössä kalastuskuntien kanssa on seurattava kalakannan kehitystä, tarpeettoman biologisen massan poistamista ja sopivien virkistyskalastusmahdollisuuksien edistämistä. Veneilyssä
saasteettomiin sähkömoottoreihin siirtyminen ja melutason vähentäminen ovat olennaisia viihtyvyystekijöitä. Näitä koskevat keskustelut
on aihetta käydä ranta-asukkaiden kanssa ja sopia niitä koskevista
suosituksista.
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5. E-18 valtatie ja suunnitteilla oleva Elsa-rata
muodostavat mahdollisen lisärasitteen Kirmusjärvelle ja sen valumaalueelle. Niiden aiheuttamaa rasitusta tulee erityisesti seurata ja arvioida sekä ryhtyä ennakoiviin toimiin, jos seuranta-analyyseihin perustuvat arviot antavat siihen aihetta. Jo käyttöönotetun E-18 ja mahdollisen Elsan aiheuttamat melusaasteet ovat merkittävä viihtyvyyteen vaikuttava tekijä, jota on syytä tarkasti arvioida. Kirmuseen laskevien purojen varteen saattaisi olla aihetta kehittää laskeuma-altaita, jotka
helpottaisivat varsinkin keväisten sulamisvesien aiheuttamien kuormitusten taakkaa järvelle.

Jälkisanat ja kiitokset
Yhdistyksen perustamiseen ja sen alkuaikojen toimintaan liittyvät tapahtumat jäävät usein myöhempien vuosien kuluessa unhoon alun aktivistien siirtyessä syrjään tai poistuessa joukostamme. Uuden yhdistyksen käynnistämiseen vaadittavien ajatusten ja innostuksen dokumentointi on aina kirjaamisen arvoinen.
Kiinnostus ympäröivään luontoon ja sen ekologiseen kestävyyteen alkoi saada ymmärtämystä hiljalleen 1970-luvulta alkaen erilaisten ympäristön saastumista kuvaavien ongelmien karttuessa. Vesistöjen suo11
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jelu on keskeinen osa ympäristömme suojelua, siksi järviyhdistysten
perustaminen ja kansalaisten oman suojelukiinnostuksen herättäminen
on niin olennainen osa tätä työtä. Lausun lämpimät kiitokseni Aino
Haaviolle, jonka henkilökohtainen panos Kirmusen tilaa koskevan ensivaiheen selvityksen tekemiseen oli se kriittinen impulssi, joka tarvittiin Kirmusen suojeluhengen sytyttämiseen.
Sammatin kunnan johdon tuki ja kiinnostus on ollut koko yhdistyksen
kymmenvuotisen toiminnan ajan työtämme kannattava voima. Sekä
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pekka Junikka, kunnanhallituksen
puheenjohtaja Kari Uittamo että kunnanjohtajat Erkki Pyökkimies,
Hanna-Maria Grandell ja Antti Jämsen ovat aktiivisesti osallistuneet ja
tukeneet yhdistyksen toimintaa.
Tähän lyhyeen historiikkiin on kerätty tietoa siitä miten Kirmusjärven
suojeluyhdistyksen perustaminen tapahtui ja miten se on koettanut
viimeisen kymmenen vuoden aikana suojelutyötä edistää. Liitteissä
ilmenevät tiedot perustamiseen liittyvistä asiakirjoista sekä työhön aktiivisesti sitoutuneista hallituksien jäsenistä (liite 4), yhteistyötahoista
ja Järvipäivien ansiokkaista esiintyjistä aiheineen.
Olen kiitollinen niistä tiedoista, joita olen saanut yhdistyksen aiemmilta puheenjohtajilta Heikki Piekalta ja Arja Sarakiveltä sekä Seppo
Alavalta, valuma-alueen pitkäaikaiselta hallituksen jäseneltä. LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry ja sen entinen toiminnanjohtaja Pekka Ihalainen ja erikoistutkija Eeva Ranta ovat olleet keskeisiä asiantuntijoita ja vahvoja vaikuttajia suojelutoiminnan kehittämisessä.
Huomattava tuki työssä on ollut myös Sammatin muitten järvensuojeluyhdistysten toiminnalla ja sillä yhteistyöllä, joka on yhdistysten välille kehittynyt.
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki on tukenut taloudellisesti Kirmusjärven suojeluyhdistyksen toimintaa vuonna 2008.
Kiitos suojelutyöstä kuuluu tietysti kaikille Kirmusjärven suojelutyössä aktiivisesti toimineille sekä niille kaikille valuma-alueen asukkaille,
jotka ovat käytännön suojelutyöhön panostaneet ja omaan ekologisempaan elämänmuotoon ja sen edellyttämään muutokseen sitoutuneet.

Sammatissa 22. kesäkuuta 2009

Jarkko Eskola
12
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Liite 3
Sammatin Järvipäivien asiantuntijat ja heidän teemansa
2000
Toiminnanjohtaja Pekka Ihalainen, Luvy ry
Tutkija Minna Kulmala, Luvy ry
2002
FT Pekka Ihalainen, Luvy ry
Professori Erkki Aura
Ympäristölakimies Kurt Hemnell

Sammatin järviprojekti
-”-

Katsaus Sammatin alueen järvien tilaan ja
Mitä voidaan tehdä vesien suojelun hyväksi
Sameat vedet kirkkaiksi, uusi keksintö
MTK:n rooli vesien suojelussa

2003
Rakennustarkastaja Merja Ervasti, Sammatti
FT Pekka Ihalainen, Luvy ry

Jätevesien käsittely ranta-alueella
Miten vähäsateinen syksy 2002 ja kova
pakkastalvi 2003 ovat vaikuttanet järvien tilaan
Ympäristökonsultti Jari Mannila, Sito-Konsultit E-18 –moottoritiehanke Sammatin alueella
Aluearkkitehti Karitta Laitinen
-”Ylijohtaja Jarkko Eskola, Leikkilä
Moottoritiehanke Kirmusjärven kannalta
2004
FT Pekka Ihalainen, Luvy ry
Markus Tuukkanen, Luvy ry
MMM, MMT h.c. Harri Dahlström
FT, dos. Kai Westman
2005
FT Pekka Ihalainen, Luvy ry
Pekka Ihalainen & Nina Turpeinen, Sammatti
Ph.D. dos. pääjoht., emeritus Lasse Weckström
Toimialapäällikkö Tuomo Peltola
2006
FT Pekka Ihalainen, Luvy ry
MMM, MMT h.c. Harri Dahlström
FL Eeva Ranta, Luvy ry
2007
FT, erityistutkija Eeva Ranta, Luvy ry
Kalabiologi Mikko Kiljunen
Keittiömestari Pekka Pärssinen
2008
Vesistötutkija Anne-Marie Hagman, Luvy ry
Raini Kangas, Käymäläseura HUUSSI ry

Katsaus järvien kuntoon, talvi ja kevät 2004
Toimenpiteet, ohjeet ja aikataulut talousvesien
käytöstä viemäriverkostojen ulkopuolella
Mökkiläiset ja kalastus
Rapuveden ja rapukannan hoito

Katsaus järvien kuntoon, talvi ja kesä 2005
Talousvesien käsittely haja-asutusalueilla
E-18 tien suunnittelu ja toteutus
Kirmusjärven pohjoisosan, Leikkilän alueen
kaavaluonnos
Katsaus järvien kuntoon, talvi ja kesä 2006
Vapaa-ajan kalastus ja kalakanta
Järvien kasvisto ja sen merkitys

Katsaus järvien kuntoon ja E-18, talvi ja
kesä 2007
Järvikala – myrkkyä vai herkkua
Kalanperkuu, käytännön ohjeita

Sammatin järvien peruskartoitus, suunnitteluvaihe
Ekologinen jätehuolto
18
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Liite 4
Yhdistyksen hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet
Puheenjohtajat
Heikki Piekka
Arja Sarakivi
Jarkko Eskola

1999 – 2001
2001 – 2005
2005 –

Hallituksen jäsenet, valinta- ja eroamisvuosi
1999
Heikki Piekka
1999 – 2001
Arja Sarakivi
1999 – 2005
Seppo Alava
1999 – 2008
Marja-Liisa Haavio
1999 – 2003
Antti Lanamäki
1999 – 2005
Erkki Mattila
1999 – 2005
Taru Rahkama
1999 – 2005
Pekka Säteri
1999 – 2003
Pentti Uittamo
1999 – 2003
Kaarina Österberg
1999 – 2008
2001
Kalle Harjuranta

2001 –

2003
Jarkko Eskola
Anja Hänninen
Timo Purho

2003 –
2003 –
2003 – 2006

2004
Esa Tuomola

2004 –

2005
Juha Hanninen
Raimo Hakola
Janne Jalava

2005 – 2008
2005 –
2005 –

2006
Juha Kiljunen

2006 –

2008
Risto Heikkilä
Tero Takki

2008 –
2008 –
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Liite 5
Selvityksiä ja tutkimuksia Kirmusjärven tilasta
Kirmusjärven hoitosuunnitelma vuodelta 2000, Luvy ry, Pekka Ihalainen
Kirmusjärven kunto vuonna 2000, analyysi 1999 - 2000 selvityksistä, Luvy ry, Pekka Ihalainen
Vuotuiset seurantaraportit Lönnrot-opiston puhdistamon toiminnasta
Vuotuisia seurantatietoja Kirmusjärven näytteiden analyyseista, mm. happi, fosfori, NH4 näytteet
Sammatin järvet, yhteenveto järvien tilasta ja seurantaohjelma, Luvy ry julkaisu 185, v. 2008,
Anne-Marie Hagman
Kirmusjärvi
Milloin tutkittu
Mitä tutkittu

Veden laatu ja tutkimukset
Kirmusjärvestä on otettu vesinäytteitä vuodesta 1964 vuoteen 2009. Pisin aikasarja
löytyy Isosaaren havaintopaikalta.
Järvestä tutkitut vedenlaatuominaisuudet: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi
(mg/l), hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m),
väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi (µg/l), sameus (FNU, FTU), nitriittinitraattityppi (µg/l), fosfaattifosfori (µg/l)

Harvemmin tutkittu: alumiini (µg/l), natrium (mg/l), sulfaatti (mg/l), rauta (µg/l),
fekaaliset enterokokit (kpl/100ml), klorofylli-a (µg/l), koliformiset bakteerit
(kpl/100 ml),
Näytepisteet,lkm 9
Kirmusjärvessä on esiintynyt havaittavia, runsaita ja erittäin runsaita leväkukintoja
Leväkukinnat:
vuosina 1986, 1997-2000.
Kirmusjärven pohjanläheinen vesi on ollut vähähappista sekä kesäisin että talvisin.
Happitilanne:
Uusimman, 3.3.2009 tehdyn mittauksen mukaan Isosaaren 5 metrisen syvänteen happipitoisuus oli pintavedessä hyvä, pohjan lähellä heikentynyt (2,1 mg/l). Kokonaisuutena tilanne oli tyydyttävä. Jääpeitteen kesto määrittelee syvänteen happitilanteen
kehittymisen kuluvan talven aikana.
Kirmusjärvi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa perusRehevyys:
teella. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat vaihdelleet 2000-luvulla välillä 29 – 71 µg/l.
Ahven ja särki vallitsevia, myös kiiskeä, lahnaa, pasuria, salakkaa, kuhaa, haukea,
Kalasto:
sulkavaa ja siikaa. Kalasto todettu rehevöityneen järven kalastoksi. (Perander 1999),
tehokalastettu 2000.
Pohjaeläimistä löytyy tietoa
Pohjaeläimet:
Peltoviljely 65 % ja asutus 4 % (Ihalainen 2000), pistekuormitusta Elias Lönnrotin
Kuormitus:
oppilaitokselta
Havaittu muutos Kirmusjärven tilassa ei ole näkyvissä selvää muutosta. Järvi on ollut rehevä ja siinä
on esiintynyt happikatoja.
järven tilassa:
Virkistyskäyttö: Paljon asutusta ja muuta virkistyskäyttöä
Tärkeää seurata kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia ja rehevyystasoa. Samoin hapSeurannan tarpitilanteen seuranta paikallaan.
peellisuus:
Kirmusjärvi on luodattu vuonna 2001. Kirmusjärven alueella toimii Kirmusjärven
Lisätietoja/ toisuojeluyhdistys. Hoitotoimenpiteitä ovat olleet: tehokalastus, niitto, ulkoisen kuormimintoja:
tuksen vähentäminen.
Yhteenveto Kirmusjärven tilasta: Kirmusjärvi on rehevä, yli 350 hehtaarin kokoinen järvi. Kirmusjärvestä löytyy paljon tietoa niin veden laadusta kuin biologisista muuttujista. Kirmusjärven tilaa ja tehtyjen
kunnostustoimenpiteiden vaikutuksista kannattaa seurata.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n tilastokäyrät
Kirmusjärven happipitoisuudesta vuodesta 1964 ja
kokonaisfosforipitoisuudesta vuodesta 1970 alkaen.
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