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Toimintakertomus 2013 
 

Vuonna 2013 jatkettiin edellisvuonna käynnistynyttä Suomusjärven vedenpinnan 

vakiinnuttamisprojektia. Lahna- ja Suomusjärvi –järvien hoitoyhdistys jätti vuoden 2012 

marraskuun lopulla hallintopakkohakemuksen, johon Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

15.1.2013 pyysi täydennystä. Se tehtiin määräaikaan 31.1.2013 mennessä. 

Aluehallintovirasto varasi 4.2.2013 Raimo Lahdelle tilaisuuden antaa selityksensä 

hakijan vaatimuksiin 28.2.2013 mennessä. 

Yhdistyksen hallituksen ja Vesistöklinikan edustajat kävivät tämän jälkeen Raimo 

Lahden kanssa kahdenkeskiset neuvottelut. Neuvottelujen tuloksena allekirjoitettiin 

kahdenkeskinen sopimus, jonka perusteella yhdistys peruutti hallintopakkohakemuksensa 

25.2.2013. 

Nimikirjoituksin vahvistetusta sopimuksesta huolimatta varsinainen toteutus on jäänyt 

yksinomaan yhdistyksen harteille ja asiaa on hallituksen valtuuttamana kiitettävästi 

hoitanut Reijo Niittynen. Hän on toiminut tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen Ely-

keskuksen/Ari Sallmenin kanssa, joka on hyväksynyt ja valvonut kaikki suunnitelmat ja 

ratkaisut piirustuksineen ja rakenteineen. 

Itse patoalueen raivaaminen ei vaatinut kovin suuria toimenpiteitä. Joitakin puita 

jouduttiin kaatamaan. Kaatamisen hoiti Metsänhoitoyhdistys/Pertti Pajunen. 

Patorakentamisen pääurakoitsijana toimi J.V. Kaivuu Oy/Jari Väre, joka hoiti projektin 

rivakasti 20.7.2013. Uskollisina apureina ja lapiomiehinä toimivat Reijo Niittynen ja 

Eero Aalto. Talkookahvit tarjosi yhdistyksen jäsen Tiina Aalto. Kiitos. 

Kaiken kaikkiaan padon rakentaminen tuli maksamaan  n. 4000 €, minkä Lahna- ja 

Suomusjärvi –järvien hoitoyhdistys ry  on maksanut yksin. Lainopillisten neuvonantajien 

mukaan pato näin ollen on yhdistyksen omaisuutta ja tuo yhdistykselle velvollisuuden 

seurata sitä ja sen toimivuutta. Seuranta on osoittanut, että patoon on kohdistunut jonkin 

verran ilkivaltaa. Sen vuoksi on hankittu kyltti, jossa kerrotaan omistusoikeus ja että 

patoon kohdistuva ilkivalta kuuluu rikoslain piiriin. Info-kyltistä huolimatta ilkivalta on 

jatkunut, ja yhdistys joutuu miettimään seuraavia toimenpiteitä.  

Joittenkin vastaanharaamisesta huolimatta pato on osoittautunut erittäin toimivaksi. 

Suomusjärven pinta lähti välittömästi nousemaan ja saavutti marras-joulukuun vaihteessa 

karttakorkeuden 61,60 m.  

Toisaalta padosta on tullut paikallinen nähtävyys ja se on tuottanut suurta iloa rantojen 

asukkaille estäessään veden karkaamisen laitureiden ulottumattomiin.  

Yhdistys kiittää kaikkia asiaan myönteisesti vaikuttaneita, jokaisen panos on ollut tärkeä.  

Erityiskiitoksen yhdistys  on halunnut osoittaa Reijo Niittyselle, jonka osuus padon 

toteutumisessa on ollut ratkaiseva. Ilman sitä meidän olisi ollut turha unelmoidakaan 

siitä. 

Pienenä kiitollisuuden ja arvostuksen osoituksena yhdistys on vuosikokouksessaan 

kutsunut Reijo Niittysen kunniajäsenekseen. 

http://www.lahnajasuomusjarvi.com/


 

Muita aktiviteetteja 

 

Elokuussa tehtiin vedenlaadun mittaukset sekä Lahna- että Suomusjärvessä.  

Vaikka tulokset eivät tuoneet esille mitään akuuttia katastrofia, rehevöitymissuunta 

näyttää jatkuvan ja vaatii pitkällä tähtäimellä toimenpiteitä. 

 

Kai Lönnqvist tyhjensi Suomusjärven länsipään ja Kivisojan valuma-altaat joulukuussa.  

  

Yhdistyksen nettisivut ovat  vuoden aikana takkuilleet ja vaativat remonttia. Ne pyritään 

saamaan ajan tasalle vuoden 2014 alussa. 

 

Vuosikokous pidettiin 18.8.2013 Suomusjärven paloasemalla. Kokoukseen osallistui 16 

henkilöä. 

 

Yhdistyksen talous  

 

Yhdistyksen tilillä on rahaa n. xxxx €.  

 

 

Yhdistyksen hallitus ja jäsenet 
 

Vuosikokoukseen saakka yhdistyksen hallituksessa olivat 

Varsinaiset jäsenet: Heli Laitinen pj, Laura Finne-Elonen vpj, Raimo Niemelä siht., 

Mauri Mäntylä rah.hoit., Eero Aalto ja Reijo Niittynen. 

Varajäsenet: Arja Aalto, Raimo Andsten, Ritva Avoranta, Irma Mäntylä, Tarja Starkkila 

ja Juhani Virta. 

 

Vuonna 2013 hallitus kokoontui 8 kertaa. 

 

31.12.2013 yhdistyksessä oli XX jäsenmaksun maksanutta jäsentä. 

 

 

Suomusjärvellä 25.3.2014 
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