
Varesjärven hoito ry      1(1)  

TOIMINTASUUNNITELMA 2019  

 
Toimintasuunnitelma perustuu 28.2.2006 päättyneen kehittämishankkeen tuloksiin ja 
suosituksiin. Yhdistyksen jäsenmäärää sekä talkootyötä pyritään lisäämään.  
 
Pohjapato Varesjärven lasku-uoman suulle valmistui keväällä 2010. Keväällä 2011 sekä 
kesällä 2012 patoa vahvistettiin seulakivillä. Kesällä 2012 patoa myös maisemoitiin 
seulakivillä. Yhdistys seuraa padon vaikutuksia ja kuntoa säännönmukaisesti  
rakennuslupaehtojen mukaisesti. Mittausten perusteella pato on pysynyt stabiilina, mutta 
aiemmin tuodut seulokivet ovat painuneet, mikä tarkoittaa sitä, että toimintavuonna 2019 
patoa on tarkoitus edelleen vahvistaa seulokivillä. Padolle mahdollisesti kertyvää 
vesikasvillisuutta poistetaan talkoilla. Luusuan koneellinen niittoa ei ole tarpeen suorittaa 
vuonna 2019.  
 
Salon Vesi Oy on käynnistänyt aktiiviset selvitykset pohjaveden ottamiseksi. Tämän 
hetken tiedon mukaan Salon Vesi Oy anoo tutkimus- ja koepumppauslupaa 
Kukinhuoneenharjulta (alue I).  Kakkosalue on Pöytäkangas (alue II). Pohjaveden otosta 
Salon kaupungin tarpeisiin voi olla Varesjärvelle merkittävät negatiiviset seuraukset. 
Hallitus seuraa tilannetta tarkoin ja valmistelee kannanottoja.  
 
Vuonna 2005 järveen istutettiin 10.000 ja vuosina 2006 ja 2007 5.000 kuhan poikasta.  
Vuonna 2012 järvellä suoritettu koekalustus ei antanut viitteitä kuhakannasta. Syksyllä  
2014 järveen istutettiin 3000 siian poikasta. 2018 MTK:n säätiö istutti 1500 siian poikasta. 
Yhdistys suosittaa jäseniä mm. ilmoittamaan havainnoistaan osoitteeseen 
varesjarvi@gmail.com sekä jatkaa tiivistä yhteistyötä MTK:n säätiön kanssa. Roskakala 
rehevöittää järveä. Suositus kalastaa roskakalaa katiskoilla on edelleen voimassa. 
  
Vuoden 2005 aikana tehdyn vesikasvillisuuskartoituksen yhteydessä järvelle muodostettiin 
kasvillisuuslinjoja ja näissä linjoissa tapahtuvia kasvillisuusmuutoksia ja niittotuloksia 
tarkastellaan vuosittain elokuussa. Erityisen tarkkailun kohteena ovat mahdolliset 
vesirutto- ja leväkasvustot. Vesiruttoa on tavattu enemmässä määrin Pirttilahdessa sekä 
Linkinniemessä.  
 
Veden laatua seurataan säännöllisesti näkösyvyysmittauksin. Yhdistys on ottanut 
vesianalyysin viime vuonna 2018. ELY-keskus ottaa vesianalyysejä kuuden vuoden välein, 
viimeksi 2012. Yhdistys voi ottaa vesinäytteitä vuoden 2019 aikana. Valuma-alueita ja 
vesiä seurataan. Vuoden 2005 jätevesikartoituksen suositusten toteutumista seurataan.  
 
Vesikasvien poistoon mökkiläisiä kannustetaan tarttumaan omatoimisesti ja osallistumaan 
talkoisiin. Kasvijäte on ehdottomasti aina poistettava järvestä. Rantojen järviruokoa ei pidä 
poistaa laajasti. Ruokokasvusto toimii hyvänä puskurina mm. valumavesien tuomille 
ravinteille. Vesiruton lisääntymisestä johtuen toimintavuonna 2019 ei toteuteta koneellista 
niittoa järvellä. Elektro-osmoosimenetelmän mahdollinen kokeilu järven mudan 
tiivistämiseksi ei ole edennyt. Toistaiseksi asiaa ei aktiivisesti selvitetä. 
 

Tiedotetaan kotisivuilla www.kettula.org/varesjarvi,  sähköposteilla erillisin tiedottein sekä 
tiedottamalla Peltoniementien ja Huhtatien risteyksissä olevilla ilmoitustauluilla. 
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