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TOIMINTASUUNNITELMA 2014 – 2015 

Toimintakauden pääaiheita Loppijärven ystävät ry:llä (LY) ovat järven tilaan vaikuttavien prosessien
tuntemuksen lisääminen suojelutoimien osuvaksi kohdentamiseksi, varmuudella jo oikeiksi 
tunnettujen kuormitusvähennystoimien edistäminen sekä yhteistyö muiden vaikuttajien kanssa.  

Näihin tarkoituksiin LY hyödyntää laajaa sidosyhteisöverkkoa, johon kuuluvat mm.

• Vanajavesisäätiön sihteeristö, maanviljelijäryhmä ja neuvottelukunta
• Lopen kunta ja sen ympäristötoimi
• Loppijärven osakaskunnat ja Lopen kalastusalue
• Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntijat 
• valtion ympäristöviranomaiset ja –tutkimuslaitokset sekä Helsingin yliopisto
• muut suojeluyhdistykset Lopella ja lähiseudulla.

Järven tilan ja hoidon edistämiseksi LY toimii aktiivisesti mm. seuraavissa asioissa:

• toteuttaa Vanajavesisäätiön rahatuella ferrisulfaattisaostukseen perustuvan fosforisiepparin 
Kyyniönlahden kosteikon lähelle ja omin varoin toisen siepparin suunniteltavalle uudelle 
kosteikolle 

• toteuttaa ELY-keskuksen pääosin rahoittaman sedimenttitutkimushankkeen, jolla selvitetään 
Loppijärven kuormitushistoriaa, pohjasedimentin tilaa ja sen merkitystä veden laadulle 

• tukee Loppijärven osuutta Helsingin yliopiston AQUADIGM-hankkeessa, joka tutkii noin 20 
matalan ja rehevän järven sisäistä kuormitusta aiheuttavien mekanismien merkitystä veden 
laadulle

• tukee mm. tiedonvaihdolla ja kenttätyöpanosta tarjoamalla Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistyksen tutkimushanketta eräiden biologisten ja muiden prosessien rooleista ja 
merkityksestä Loppijärven ravinnetaloudessa

• seuraa aktiivisesti turvetuotantoalueen ympäristölupa-asiaa ja suojelutoimenpiteitä
• arvioi edellytyksiä käynnistää selvitys Loppijärven säännöstelyn optimoimiseksi
• toimii aktiivisesti hyödyntämiskelpoisten tutkimus- ja selvitystulosten ripeän käyttöönoton hyväksi
• jatkaa panostustaan haja-asutusalueiden jätevesihuollon kohentamiseksi asetusten tavoitteisiin
• seuraa ja edistää järven muun kuormituksen tunnistamista, hillintää ja vaikutusten seurantaa 
• edistää maatalouden v. 2015 alkavan uuden EU-ympäristötukiohjelman neuvontatilaisuuksien 

saamista Lopelle
• tukee hoitokalastuksen jatkamista ja sen kehittämisen tietopohjan vahvistamista
• ottaa oppia muista järvensuojeluyhdistyksistä ja jakaa niille omia kokemuksiaan
• edistää järven valuma-alueen kosteikkojen yleissuunnitelman päivittämistä 
• seuraa aktiivisesti Loppijärven päivitetyn hoitosuunnitelman muuta toteuttamista sekä järvien 

hoitomenetelmien kehittymistä ja muualla niistä saatuja kokemuksia
• jatkaa omatoimista järven tilan ja kuormituksen seurantaa täydentämään velvoiteseurantoja.

Tiedon jakamisen, eri toimijoiden vuorovaikutuksen ja muiden edellytysten parantamiseksi LY mm.

• järjestää muiden yhteisöjen kanssa vuosittaisen soutelutapahtuman järven tilaa, uhkia ja 
mahdollisuuksia koskevan tietoisuuden ja järveen liittyvien tunnesiteiden vahvistamiseksi

• järjestää muita yleisötilaisuuksia tarpeen mukaan
• päivittää verkkosivujaan ja käyttää sähköpostia jäsentiedottamiseen
• hyödyntää LY:n jäsenten aktiivisuutta mm. hallituksen työtä tukevissa jaostoissa
• tavoittelee riittävää näkyvyyttä paikallis- ja seutulehdissä ja muissa viestimissä
• voimistaa jäsenhankintaansa.


