PÖYTÄKIRJA

OR 1/2015

TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika:
Paikka:

Torstai 12.2.2015 klo 8.00–10.00
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
Kultasepänkatu 4 B, Kerava

Osallistujat:

Sakari Heikkilä
Jarmo Vääriskoski
Kari Naalisvaara
Pentti Korkka
Pentti Mattila
Mauri Pekkarinen
Jaana Hietala (siht.)

Tuusulan kunta
Uudenmaan ELY-keskus
Paijalan yht. vesialueen osakaskunta
Tuomalan kalastuskunta §6-11
Tuusulan seudun maataloustuottajat ry
KUVES
KUVES

Poissa:

Erkki Kukkonen (pj.)
Helinä Perttu
Tuija Reinikainen (vpj.)
Leena Joensuu
Matti Hilli

Järvenpään kaupunki
Järvenpään kaupunki
Tuusulan kunta
Pro Tuusulanjärvi -liike
KUVES

1.
KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Varsinaisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissa ollessa
Mauri Pekkarinen valittiin tämän kokouksen puheenjohtajaksi.
Todettiin Paijalan osakaskunnan kokousedustajan vaihtuminen.
Uusi edustaja on Kari Naalisvaara.
2.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Ehdotus:

Jaettu asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Koska paikalla oli vain kuusi päätösvaltaista jäsentä, päätettiin
tarvittaessa vahvistaa tehdyt päätökset sähköpostitse KUVESin
toiselta edustajalta Matti Hilliltä.

3.
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus:

Hyväksytään ohjausryhmän pöytäkirja 2/2014.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

4.
HANKKEEN TOTEUTUNEET TOIMENPITEET VUONNA 2014
1. Hajakuormituksen vähentäminen
1.1 Maatalous
- ProAgrian neuvonta, Tuusulanjärvi-klubi
- Uuden neuvontahankkeen suunnittelu (Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus, ELY-keskus, ProAgria, Keski-Uudenmaan kuntien maatalousneuvonta)
1.2. Kosteikot ja laskeutusaltaat
- Rantamo-Seittelin vedenlaadun seuranta vesinäyttein
- Rantamo-Seittelin hoitotyöt: penkereiden niitot ja vanhan
osan poistorummun korjaus
- Kalastuskokeilu Rantamo-Seittelissä
- Haukkalanojan uoman perkaus, reunojen kiveys ja kutusoraikot (ELYn rahoitus)
2. Rannat ja vesikasvit
- Niitot jonkin verran pienemmältä alueelta kuin edellisinä
vuosina (poistettu kasvimäärä n. 500 m3)
3. Kalasto
- Ankeriasistutukset 22.7. Tuusulanjärvelle ja Rusutjärvelle
(yht. 5000 kpl)
- Syksyn nuottasaalis oli yhteensä 39 500 kg (liite 1). Saalis
oli selvästi suurempi kuin 2013, mutta vähemmän kuin
vuonna 2011 (47 500 kg). Saalis koostui pääosin särkikaloista (81 % painosta ja 66 % lukumäärästä). Lahna/pasuri
oli yleisin saalislaji mutta myös särkiä oli saaliissa runsaasti
- Kalansaaliista otettiin lahnanäytteitä pakastimeen siltä varalta, että lahnan kasvua tutkitaan lähitulevaisuudessa.
4. Sedimentin kunnostus
- Talvihapetus yhdellä laitteella 27.1.2014 - 31.3.2014 ja kesäaikainen hapetus 4 laitteella 9.6. - 18.9, toimintakatkos
yhdessä hapettimessa 4.8. - 12.8. ja 29.8 - 18.9.
- Syvänteen happipitoisuuksia ja kaasunmuodostusta seurattiin viikoittain kesä - syyskuussa
- Sedimentin kaasunmuodostuksen seurantatutkimus
(SYKE), laboratorioanalyysit on saatu ja raportti valmistuu
alkuvuonna 2015.
5. Säännöstelypadon saneeraus ja kalatie
- Suunnittelu aloitettiin syksyllä 2014.
Ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi hankkeen toteutuksen ja vuonna
2014.

Keskustelu:

Mattila ehdotti, että padon uusimisen yhteydessä olisi syytä
arvioida myös melko huonokuntoisen kevyen liikenteen sillan
korjaustarvetta. Pekkarinen lupasi keskustella asiasta Tuusulan
kunnassa Petri Juholan kanssa.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

5.
TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSHANKKEEN KUSTANNUKSET VUONNA 2014
Hankkeella oli vuonna 2014 käytettävissä kuntien rahoitusta yhteensä 223 800 € ja valtion rahoitusta 33 000 €. Hankkeen kulut
vuonna 2014 olivat yhteensä 187 800 € (taulukko) eli käyttämättä
jäi 69 300 €. Suuri ylijäämä johtuu siitä, ettei karvalehden poistoon varattua 10 000 € rahoitusta tarvittu käyttää sekä ennakoitua
suuremmasta ELY-keskuksen rahoitusosuudesta. ELY-keskus
myönsi syksyllä, 10.10.2014, hankkeelle ylimääräisen avustuksen
(23 300 €) aiemmin myönnetyn 10 000 € lisäksi, joten ELY-keskuksen osuus oli yhteensä 33 000 €.
Ylijäämä siirretään ennakkona vuodelle 2015 ja se käytetään
säännöstelypadon saneerauksen suunnitteluun ja toteutukseen
sekä valuma-alueen vesiensuojelun toimenpideohjelman laatimiseen.
Tuusulanjärven kunnostushankkeen toteutuneet kustannukset (€)
hankeryhmittäin vuonna 2014 olivat seuraavat:
Momentti
Maatalouden kuormituksen vähentäminen
Kosteikot
Rantojen kunnostus
Sedimentin kunnostus, ilmastus
Hoitokalastus
Yhteiset (sis. yleiskustannuslisän)
Yhteensä

Ehdotus:

Toteutuma
5 900
19 700
7 500
19 200
49 700
85 800
187 800

Ohjausryhmä
a) merkitsee tiedoksi hankkeen rahoituksen toteutuman vuonna
2014 ja
b) hyväksyy ylijäämän siirtämisen vuodelle 2015.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

6.
TOIMINTAOHJELMA JA RAHOITUSSUUNNITELMA 2015
Kunnostustoimet järvellä ja valuma-alueella jatkuvat syksyllä 2014
hyväksytyn, liitteenä 2 olevan toimintaohjelman mukaan: Hankkeella on käytettävissä kuntien rahoitusta 200 000 € ja vuodelta
2014 siirtyy ennakkona 69 300 €. ELY-keskukselta on haettu yhteensä 120 000 vuosille 2015 - 2017, mutta rahoitussuunnitelmassa ELYn osuudeksi on arvioitu 10 000 €. Liitteen 2 taulukossa
1 on esitetty arvio kustannusten jakautumisesta eri kohteisiin.
Kuntien rahoitusosuus laskutetaan kahdessa erässä, ensimmäinen 80 000 € erä 15.2.2015 ja toinen erä tarvittaessa loppuvuodesta.
Ehdotus:

Ohjausryhmä
a) keskustelee hankkeen toteutuksesta vuonna 2015 ja
b) hyväksyy vuoden 2015 toimintaohjelman ja rahoitussuunnitelman ohjeellisena.

Keskustelu:

Korkka ehdotti, että hoitokalastuksessa pidettäisiin taukoa.
Pekkarinen totesi, että järven vedenlaadun paraneminen on
pitkälti tehokkaan kalastuksen ansiota. Kalastustaukoa voi olla
syytä harkita, jos veden hyvä laatu vakiintuu seuraavina vuosina.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

7.
OSAKASKUNTASOPIMUKSET
Osakaskuntien sopimukset Tuusulanjärven hoitotoimenpiteistä
ovat olleet voimassa vuosina 2012 - 2014. Yhteistyösopimusta pyritään jatkamaan vuosille 2015 - 2017 ja sopimusluonnokset lähetään osakaskunnille kevätkokouksen käsiteltäväksi. Liitteenä 3 olevaa edellisen kauden sopimusta päivitetään helmikuussa (26.2.)
järjestettävän kalakokouksen jälkeen. Kalakokouksessa keskustellaan järven tilasta ja tulevista hoitotoimista.
Ehdotus:

Ohjausryhmä hyväksyy osakaskuntasopimusluonnoksen vuosille
2015 - 2017 osakaskuntien käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

8.
HOITOKALASTUSSOPIMUS
Tuusulanjärven hoitokalastusta on tarpeen jatkaa vielä ainakin
vuosina 2015 - 2017. Hoitokalastuksesta pyydettiin tarjoukset kuu-

delta yrittäjältä ja tarjouspyyntö oli esillä myös Hilma-tietokannassa. Tarjouksia saatiin kahdelta yrittäjältä, Aulis Kiiskilältä ja Jomiset Oy:ltä. Molemmat urakoitsijat ovat luotettavia ja kalastusmenetelmät asianmukaiset. Tarjousvertailun perusteella Kiiskilä sai 94
pistettä ja Jomiset Oy 89 pistettä. KUVESin johtokunta hyväksyi
Aulis Kiiskilän hoitokalastustarjouksen kokouksessaan 11.2.2015.
Ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi Aulis Kiiskilän valinnan hoitokalastajaksi vuosille 2015 - 2017.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

9.
TIEDOKSI
ELY-keskus on päivittänyt Tuusulanjärven seuranta-ohjelman ja se
jatkuu pääosin entiseen tapaan kymmenellä näytteenotolla Tuusulanjärven syvänteeltä, luusuasta sekä Mäyrän- ja Sarsalanojasta.
Tuusulanjärven luusuan näytteestä ei enää analysoida klorofylliä.
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

10.
MUUT ASIAT
Vääriskoski kertoi, että vesienhoidon netti-tv:n videot siirretään vesistökunnostusverkostoon SYKEn palvelimelle. Uusi osoite linkitetään Tuusulanjärvi-hankkeen www-sivuille.
11.
SEURAAVA KOKOUS
Ehdotus:

Ohjausryhmä päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 11.9.2015 klo 8.00. Ajankohta sovittiin
kokouksen jälkeen sähköpostikyselyn perusteella.

Puheenjohtaja
Mauri Pekkarinen

Pöytäkirjanpitäjä
Jaana Hietala
Sähköinen jakelu:
Kunnostustyöryhmän jäsenet
Ohjausryhmän jäsenet
Kunnostushankkeen www-sivut

