
Kirmusjärven
suojeluyhdistys

20 vuotta

Katsaus menneisiin
vuosiin



Kirmusjärvi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.024 Raatinjoen - Myllyjoen valuma-alue
Järven koko valuma-alueen laajuus on 2.370 ha

Laskee Myllyjoen kautta Lohjanjärveen

Järven
pinta-ala 352 hehtaaria

Rantaviivan pituus
25,3 km

Keskisyvyys noin 3 metriä

Suurin syvyys 8 metriä

Saaret Isosaari, Vohlasaari, Selkäsaari, Härkäsaari, Ketosaari, Lehtisaari, runsaasti pieniä saaria

Muoto Kirmusjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen
koostuen useista lahdista.

Järvityyppi Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet

Järveen
laskevat joet

Kolmpersinoja Kolmpersjärvestä, Kirmusten puro, Kulteenoja ja Silmeenoja Silmeestä





PERUSTAMISTOIMET

• Elokuussa 1998 Kirmusjärven pohjoispään ranta-asukkaat lähettivät
Sammatin silloiselle kunnanjohtajalle laajahkon kirjeen koskien järven
pitempiaikaista kehitystä. Kirjeessä esitettiin huoli järven
saastumisesta ja lisääntyvistä leväkukinnoista ja kerrottiin järven
tilanteen heikkenemisestä

• Lokakuussa kunnanjohtaja esitti Kirmusjärven
kunnostussuunnitelman laatimista ja vesiensuojelutoiminnan
käynnistämistä

• 1.61999 saatiin Luvy:n toiminnanjohtaja Pekka Ihalaisen laatima
suunnitelmaluonnos



SUOJELUYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

• Kirmusjärven suojeluyhdistyksen perustava kokous pidettiin
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 ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin Heikki Piekka.

• Kesämökkejä tai vakituisia asuinpaikkoja on järveen rajoittuvasti yli
200. Nykyisin yhdistyksessä on noin 140 jäsentä.



VUOTUISIA TOISTUVIA TOIMENPITEITÄ
1. Jäsenkirjeet; kaksi kertaa vuodessa. Nykyisin 2/3 lähetetään

sähköpostitse ja loput kirjepostina

2. Toripäivystykset; pyritty olemaan kerran kesässä esillä Sammatin
kesätorilla

3. Omat nettisivut; Yhdistyksellä on omat kotisivunsa netissä
osoitteessa www.kirmusjarvi.fi

4. Järvipäivät elokuun alussa; ohjelmassa on yleensä ollut joku
ajankohtainen vesiensuojeluun liittyvä esitelmä ja Sammatin kaikkien
järvien suojelutoiminnan esittelyä. Osanottajia 60 – 90 henkeä



Järvipäivien teemat ja esiintyjät
• 2010 Haja-asutusalueiden jätevesiasiat käytännössä
• Puhe vedestä,Hannele Pokka, kansliapäällikkö, Ympäristöministeriö
• Haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimenpidesuositukset,

Jaana Lehtonen, toiminnanjohtaja, LUVY
• Lohjan kaupungin ympäristötoimen esittely, Risto Murto,

ympäristöpäällikkö, Lohjan kaupunki
• Sammatin 28 järven tila, Yhteenveto järvien tilasta, Ann-Marie

Hagman, vesistötutkija, ELY-keskus



Järvipäivien teemat ja esiintyjät

• 2011 Puhutaan Kalasta
• Kalavale, Intohimoinen kalamies, Janne Jalava, dosentti, VTT
• Kalastustarinoita Luonto-illasta tuttu, kalojen ja kalatalouden

asiantuntija, Harry Dahlström, MMT h.c.
• Sammatin 28 järven tila ja Kirmusjärven kunnostussuunnitelma,

Anne-Marie Hagman, limnologi, ELY-keskus



Järvipäivien teemat ja esiintyjät
• 18.6. Toripäivä – Syödään Kalaa
• Mestarit Torilla
• Hyvää järvikalasta!  - Kalakokki tekee paikallista kalaherkkua

• Paikallisten vieheiden esittely- Lohjan Kalaseuran Uistelumestari Jussi Haveri,

• Tieto ja taitoa
• Suuri kalamyynti- Torin kalakauppiaat ja paikalliset kaupat

• Suuri kalastusvälinemyynti - Kauppiaat

• Tietoa kalasta ja kalastuksesta - Kalastusosakaskunnat

• Herkuttelua
• Torikalaa- Rantakalaa- Savukalaa

• Muikkumies paistaa  herkullista tuoretta muikkua

• Makkaramies tarjoa tirisevää suomalaista vihannesta



Järvipäivien teemat ja esiintyjät

• 2012
• Kalavaleen esitti intohimoinen kalamies, Hummeripoika Ilkka

Aaltonen, joka on huumorin ja viihteen moniottelija
• Kansanedustaja Johanna Karimäki puhui aiheesta ”Maa- ja

metsätalouden suojavyöhykkeiden vaikutukset veden laatuun”
• Miten jatkuva paikallistason yhteistyö toimii järvien hoidossa,

limnologi Juha Keto Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksesta



Järvipäivien teemat ja esiintyjät

• 2013
• Kalavaleen esitti intohimoinen kalamies, Hummeripoika Ilkka

Aaltonen, joka on huumorin ja viihteen moniottelija
• Puheen piti kansanedustaja Kimmo Tiilikainen aiheena ”Mitä

paikallistason toimenpiteitä suositellaan järviensuojelun
edistämisessä”

• Maisema-arkkitehti, FCG Eeva Eitsi  veti paneelikeskustelun, jossa
asiantuntijaraati kävi läpi  teemaa: Miten jatkuva paikallistason
yhteistyö käynnistetään?



Järvipäivien teemat ja esiintyjät

• 2014 Valuma-alueiden kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden
• rakentaminen
• Kala- ja järviaiheista musiikkia esitti Maria Tauriainen (Voice of

Finland)
• Idearikkaan ja innostavan puheen maaseudun vihreän osaamisen

kehittämisestä, yritystoiminnasta ja työllistämisvaikutuksista piti EU-
parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

• maisema-arkkitehti Eeva Eitsi esitteli Kirmusjärven valuma-alueen
kosteikkojen ja lasketusaltaiden esiselvityksen tilanteen



Järvipäivien teemat ja esiintyjät

• 2015 Kosteikkojen rakentaminen sekä kalastus
• Kalastuskuvakilpailun palkintojen jako
• Musiikkia: Sibeliusakatemian lahjakkaat nuoret viulisti Jasmin

Mönkkönen ja kitaristi Rami Blomqvist.
• Lohjan kaupunginvaltuuston pj, Joona Räsänen, Lohjan järviensuojelu

nyt ja tulevaisuudessa
• Puheenvuoro: Paikkarin tuki ry:n puheenjohtaja, Risto Piekka,

Kirmusen merkityksestä Sammatille



Järvipäivien teemat ja esiintyjät

• 2016 Yhdessä puhtaampaa – keinoja Sammatin järvien
suojelemiseksi

• Kirmusen hanketilanne (Eeva Eitsi
• Kalakuvakilpailun julkistaminen
• JUHA-PEKKA VÄHÄ hankepäällikkö Länsi-Uudenmaan vesi ja

ympäristö ry:stä. Jukka-Pekka Vähä on toiminut viimeksi mm
Hiidenveden kunnostus 2012 - 2015 - hankkeen hankepäällikkönä.
Osallistuu puheensa lisäksi paneeliin.

• PANEELIKESKUSTELU– keinoja Sammatin järvien suojelemiseksi



Järvipäivien teemat ja esiintyjät
• 2017 Sammatin järvet 100 vuotta
• Kirmusjärven hanketilanne, Eeva Eitsi, Kirmusjärven suojeluyhdistys
• KIRMUSJÄRVI ENNEN VANHAAN (valokuvin), JUHA SILVANTO,

Neljännen polven kesäsammattilainen
• SAMMATIN JÄRVET ENNEN AIKAAN, JÄRVIYHDISTYKSET KERTOVAT
• AURINKOSÄHKÖÄ JA JÄÄKARUSELLEJA, JANNE KÄPYLEHTO,

tietokirjailija ja keksijä
• HÄMJOEN PILOTTIHANKKEEN KUULUMISIA, MAIJA VENÄLÄINEN,

hanke-päällikkö, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry
• VESIKASVIEN TUNNISTUSPALVELU - Tuo löytämiäsi vesikasveja LUVY:n

kasviasiantuntijan tunnistettavaksi!



Järvipäivien teemat ja esiintyjät
• 2018 Vesistökunnostus  – hankkeista käytäntöön
• TIETOKISARADAN ESITTELY, Auli Hirvonen, Uudenmaan Maa- ja kotitalous-naiset
• VESIKASVIEN TUNNISTUSPALVELU, Tuo löytämiäsi vesikasveja LUVY:n kasvi-

asiantuntijan tunnistettavaksi!
• KOSTEIKKOJEN VAIKUTUKSET, Jukka Jormola Maisema-arkkitehti SYKE
• KIRMUSJÄRVEN KOSTEIKON TILANNE, Eeva Eitsi, Kirmusjärven suojeluyhdis-tys
• HOITOKALASTUSTALKOOT,  Leikkilän kalastusosakaskunta
• VESISTÖKUNNOSTUSHANKKEEN TILANNEKATSAUS + JÄRVIENSUOJE-

LUYHDISTYSTEN KUULUMISIA, Maija Venäläinen, hankepäällikkö, Länsi-
Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry ja Sammatin muut järviyhdistykset

• JÄÄKARUSELLITAPAHTUMA KIRMUSJÄRVELLÄ 2019, Janne Käpylehto



MUUTA TOIMINTAA

1. Vesikasvuston poistoa vuosittain yhdistyksen organisoimana ja
asukkaiden kustantamana. Lohjan kaupunki on maksanut kunnan
uimarannan niiton.

2. Järven vedenkorkeuden seuranta; järven pinnan vuotuinen väli on
viime vuosina ollut noin 50 cm jopa ylikin (+80 cm/2017) niin kuin
on  kuluvana vuonnakin.



MUUTA TOIMINTAA
• 3 Merkittäviä seurantaa vaatineet projektit

- Lönnrot opiston puhdistamon jätevedet

- Myllykylän luusua

- Kolmperän puro

- E-18 tieura

- jätevesiasetus

- suunnitteilla oleva ”Tunnin juna Turkuun”



VESIKASVIEN POISTOA



MYLLYJOEN PATO





HOITOKALASTUSTA KIRMUSELLA





KOSTEIKKOHANKE 2017 - 2019










