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Ruostejärven itäosan osayleiskaava 

Kuten useat ovat varmasti lukeneet, Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 30.6.2008 päättänyt 

aloittaa Ruostejärven itäosan osayleiskaavatyön.  Asiakirjoihin voi tutustua joko kunnantoimistossa tai 

internetissä 

http://www.tammela.fi/portal/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/ruostejarven_itaosan_osayleiskaava/ 

Suojeluyhdistys on tutustunut asiakirjoihin ja kuulee lähipäivinä tarkemmin Eerikkilän suunnitelmasta. 

Tulemme antamaan selvityksen jälkeen lausunnon kunnalle kaavoitushankkeesta säädetyssä ajassa. 

Yhdistyksen hallitus 

Vuosikokouksessa 28.6.2008 valittiin seuraava hallitus: 

Varsinaiset jäsenet: Markku Leppikangas, puheenjohtaja 

Sauli Syrjälä, Petri Salo, Risto Rantala, Erik Ståhlberg, Marjut Rokkanen, Tuija Laaksonen, Pentti 

Suontausta ja Matti K. Hakala 

Varajäsenet: Hannu Lahti ja Maija Julin 

 

Hallitus on järjestäytynyt seuraavasti: 

Sauli Syrjälä varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja jäsenasiat, Maija Julin sihteeri, jäsenrekisteri ja tiedotus 

Risto ja Marju Järvisunnuntai-tapahtuma, Pentti rysäkalastus, Erik Toralahden asiat, Petri tekninen tuki, Matti 

pohjapato ja kunnan ylin johto, Tuija leväseuranta ja jäsenhankinta 

 

Niitto 

Niittoa on suoritettu kahdesti kesänaikana ja Toralahden salmessa alkaa näkyä myös tulosta kasvien 

vähenemisenä. 2.7. FT Heli Jutila kiersi järven tutustuen pohjakasvistoon ja todeten että olemme tehneet 

oikeita ja riittäviä niittoja. Virve Nikulalla on työn alla selvitys eri kohdista järvessä ja yhteenveto on 

nettisivulla "dokumentit/raportit". 

 

Rysäkalastus 

Rysän paikkauksessa 6.9. oli ilahduttavasti 8 henklöä ja niinpä rysän kaikki reiät saatiin paikatuiksi sekä 

vielä päivän lopuksi se laskettiin kalastamaan järveen. Suurkiitos osallistuneille, oli kiva päivä! 

 

Eerkkilän siirtoviemärisuunnitelma 

Suojeluyhdistys on jättänyt kunnalle lausuman suunnitelmasta. Esitettiin myös toive että viemäriin voitaisiin 

liittää halukkaat kesäasunnot. Se vaatisi avustusten saamiseksi osakaskuntaa ja nyt odotetaan kunnalta 

periaatepäätöstä onko liittyminen mahdollista. Myönteisessä tapauksessa aletaan puuhata osakakunnan 

perustamista. 

 

Levätilanne 

Ei ole tiedossa kuin yksi havainto kuluneelta kesältä! Tällä hetkellä vesi on myös hyvin kirkasta ja puhtaan 

näköistä. 

 

Muuta 

Tavoitteena on tehdä talven aikana 4-5 infotaulua järven yleisille ranta-alueille sijoitettavaksi. Tauluissa 

annetaan tietoa järvestä sekä opastusta käyttäytymiseen jne. 

 

Tukijoita 

Yhdistys on saanut tukea eri tavoin Erkki ja Marju Rokkaselta, Erkki ja Leena Nissilältä, Makuliha Oy:ltä sekä 

Letkun Puodilta. Kiitokset kaikille! 

 

Terveisin Markku Leppikangas, puheenjohtaja 

http://www.tammela.fi/portal/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/ruostejarven_itaosan_osayleiskaava/

