
Loppijärven ystävät ry         JÄSENTIEDOTE 1/2022 

28.1.2022   

Hyvä Loppijärven ystävät ry:n jäsen   

  
Yhdistyksen toiminnan painopisteitä ovat edelleen järven suojeluun liittyvän tutkimuksen 

seuraaminen ja tukeminen, tutkimuksiin perustuvien ja oikeiksi havaittujen vesiensuojelutoimien 

edistäminen järvessä ja sen valuma-alueilla sekä tiedotus- ja valistustoiminnan ja eri 

yhteistyökumppanien välisen vuorovaikutuksen edistäminen.   

Yleisötilaisuus 5.4.2022 klo 17 järven tilasta, säännöstelystä ja sen kehittämistarpeista  

Kahden vuoden Koronasta johtuneen hiljaiselon jälkeen Loppijärven ystävät järjestää kaikille 

avoimen keskustelutilaisuuden Lopen kunnan valtuustosalissa tiistaina 5.4.2022 klo 17 alkaen. 

Aiheena Loppijärven tila ja erityisenä teemana järven säännöstely ja sen kehittämistarpeet.  

Tutkimuksen seuraaminen ja tukeminen   

Loppijärven ravinnepitoisuudet ovat kohonneet vuodesta 2005 lähtien runsaasti. Fosforipitoisuuden 

rajun nousun syitä on ollut vaikea osoittaa. Monet tehdyt selvitykset viittaavat siihen, että uutta 
merkityksellistä lisäkuormitusta ei ole ilmennyt 2000-luvulla, vaan kysymys on sisäisen 

kuormituksen kasvusta ja järven tasapainotilan muuttumisesta.  

Loppijärvi on mukana Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen monivuotisessa 

tutkimuksessa, jossa selvitetään matalien rehevien järvien sisäisen kuormituksen mekanismeja.  

Veden laadun muutoksia yhdistys tutkii täydentämällä tavanomaisen velvoitetarkkailun 

näytteenottoa omatoimisesti sekä selvittämällä metsä- ja suovalumien merkitystä. Näin pyrimme 

ymmärtämään mm. poikkeuksellisen korkean kesäaikaisen pH:n sekä vesikasvien, erityisesti 

pohjakasvien vaikutuksia ravinteiden vapautumiseen.   

Vesiensuojelutoimien edistäminen   

Maatalouden ravinnekuorma Loppijärveen on asteittain vähentynyt maatalouden 

ympäristöohjelmien seurauksena. Ravinnevalumien edelleen vähentämisessä peltojen 

talvipeitteisyyden lisääminen on tällä hetkellä keskeinen tavoite. Yhdistys vuorovaikuttaa tässä 

asiassa MTK Lopen kanssa. Runsassateiset syksyt ja talvet korostavat tämän merkitystä. Myös 

haja-asutuksen aiheuttama kuormitus järveen on vähentynyt kunnan viemäriverkoston 

laajenemisen ja kiinteistöissä tehtyjen toimenpiteiden ansiosta. Loppijärven ystävät on edistänyt 

altaiden ja fosforisieppareiden rakentamista runsasravinteisimpiin ojiin ja organisoi sieppareiden 

käyttöä.  

Järvessä jo olevaa fosforia on vähennetty parikymmentä vuotta Lopenkylän osakaskunnan voimin 

roskakalojen syksyisellä hoitopyynnillä järven laskujoessa. Viime vuosina hoitokalastusta on tehty 

myös järven eteläpäässä ja Sarvijoen suulla Sajaniemen Osakaskunnan alueella. Näiden lisäksi on 

nyt muutamana vuotena nuotattu järven syvänteen alueelta ammattikalastajan johdolla.   

Syksyllä 2021 hoitokalastuksen saalis oli tyydyttävä, yhteensä 23 tonnia, pääasiassa särkiä ja 

pientä lahnaa turkiseläinten rehuksi. Nuottaamalla saatiin noin 18 tonnia ja laskujoen rysäpyynnillä 

noin 5 tonnia. Tänä syksynä meillä oli hoitokalastuksessa mukana taas talkooväkeä mukavasti. 

Suuri kiitos kaikille!  



Meillä on kuitenkin edelleen tekemistä päästäksemme hoitokalastussuosituksiiin – näkyvien 

tulosten aikaansaamiseksi saalis tulisi vielä kaksinkertaistaa. Tähän suuntaan ponnistelemme taas 

tulevana syksynä.  

Aktiivista yhteistoimintaa   

Järven osakaskuntien, kunnan virkamiesten, viljelijöiden ja LY:n hyvä yhteistyö Loppijärvi-

ryhmässä on jatkunut. Koronasta johtuen yhteisiä kokoontumisia ei järjestetty vuonna 2021.          

Seuraava tapaamista on suunniteltu tulevalle keväälle.    

Loppijärven ystävien yhteistyötahoja ovat myös mm. Lopen alueen muut järvensuojeluyhdistykset, 

Vanajavesisäätiö, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, valtion ympäristöviranomaiset, 

Helsingin yliopisto sekä Tervakoski Oy.  

Yhdistyksen vuosikokouksen 2021 asiat  

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 25. heinäkuuta klo 15 Sajaniemen Taidemäellä. 

Paikalla oli 23 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksen yhteydessä käytiin läpi ja pohdittiin järven tilan 

kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, vahvistettiin yhdistyksen kauden 2021/22 

toimintasuunnitelma sekä valittiin yhdistyksen hallitus.  

Loppijärven ystävien puheenjohtajana jatkaa Heikki Bergholm ja varapuheenjohtajana Tommi 

Peltovuori. Muina hallituksen jäseninä toimivat Kaisa Haapala, Tuomas Pietilä ja Perttu Valonen 

sekä varajäseninä Minna Tervonen ja Esa Tommila.   

Yhdistyksen kotisivut ja some  

Verkkosivuilta www.loppijarvenystavat.fi löytyy mm. tietoa järven hoidosta, haja- asutuksen 

jätevesihuollosta ja tämä jäsentiedote. Loppijärven ystävät ry on myös Facebookissa, voit liittyä 

Loppijärven ystävät -ryhmään.    

Kaikille jäsenillemme oikein hyvää alkanutta vuotta toivottaen   

Heikki Bergholm  

Loppijärven ystävät ry:n pj.                              
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