
 
 
Kymmenen vuotta loma-asukkaiden ja järvien puolesta 
 
Luoteis-Lopen Loma-asukkaat ry:n (LLLA) perustamisesta tulee syksyllä kuluneeksi 
kymmenen vuotta. Yhdistys toimii Kaartjärven ja Lopen kunnan länsiluoteisen rajan 
välisellä luonnoltaan vaihtelevalla alueella, joka lukuisten järviensä ansiosta sovel-
tuu erinomaisesti loma-asutukseen. 
 
Yhdistyksen perustamisen vauhdittajana oli huolestuminen alueen järvien tilasta ja 
kauniin luonnon säilymisestä. Kehitykseen haluttiin vaikuttaa uudella yhdistyksellä, 
jonka perustamisessa keskeisiä aktiiveja olivat Hannu Tarmio ja Matti Kuurinmaa.   
 
Yhdistyksen tarkoitus kirjattiin kuitenkin sääntöihin laaja-alaisemmin: ”Luoteis-Lopen 
loma-asukkaiden yhdistäminen valvomaan yleisiä ja yhteisiä oikeuksia ja etuja, jotka 
liittyvät kiinteistöihin, kunnallistekniikkaan, tiestöön, ympäristörauhaan ja 
luonnonsuojeluun.”  
 

 
 
Yhdistyksen perustamisasiakirja allekirjoitettiin 24.10.2004.  
Yhdistysrekisteriin LLLA rekisteröitiin 12.1.2005. 

Luoteis-Lopen Loma-asukkaat ry                                        

www.llla.fi



Järvien tilaa parannettu 
 
Toimintansa alusta lähtien LLLA:n tärkeimpänä painopistealueena on ollut alueen 
ympäristön, erityisesti järvien tilan seuraaminen ja mahdollisiin ongelmiin puut-
tuminen. Tässä LLLA:n aloitteellisuus on myös saavuttanut myönteisiä tuloksia 
yhteistyössä monien kumppanien kanssa.  
 
Ensimmäiset järvihankkeet olivat Yli-Myllyn ja Myllyjärven vesien laadun 
parantaminen.  
 
Yli-Myllyn laatua heikensi Purinsuolta tuleva valumaveden tuoma humus. Järven 
tilaa selviteltiin ja parannushankkeita suunniteltiin usean vuoden ajan, kunnes 
vuosina 2008–2010 rakennettiin viisi laskeutusallasta ja pinta-valutuskenttä 
Ämmänojan kupeeseen.  

 

    
pohjasedimetin näytteenottoa Yli-Myllyjärvellä ja Ämmäojan pintavalutuskenttä 

 
Matalan Myllyjärven ongelmana on  
järven rehevöityminen, jota torjuttiin 
kahtena kesänä vuosina 2008–2009 
toteutetulla vesikasvien niitolla, jossa 
Hämeen ympäristökeskus oli 
osarahoittajana. Myllyjärvellä myös 
harvennettiin rantojen lehtipuustoa 
järveen kertyvän lehtikuormituksen 
vähentämiseksi.  Yhdistys osallistui 
myös järvelle lehtiruoppaajan tuomiseen 
järvelle. Sillä poistettiin pohjaan 
kertynyttä lehtimassaa.  
 

Näiden hankkeiden toteutuksessa olivat mukana mm. Metsäkeskus, Metsähallitus, 
Lopen ympäristölautakunta ja Hämeen ympäristökeskus 
 
 
 
 



Vuonna 2011 yhdistys käynnisti ideoimansa ja suunnittelemansa Pernunnummen 
Ympäristöhankkeen, jonka ensimmäisen vaiheen toteutukseen saatiin EU-rahoitusta 
Eteläisen Maaseudun Osaajat ry:n (EMO) kautta.  
 
Tuloksena oli Jonna Oravan Hämeen Ammattikorkeakoulussa tekemä 
opinnäytetyö ”Pernunnummen alueen järviympäristön nykytilaselvitys” sekä selvitys 
neljän järven pohjasedimenteistä. 
 
Hankkeen toisena vaiheena on valmistunut vuonna 2014 Piia Tuokon laatimat 
Salmijärveä ja Kaitalammea koskevat kunnostussuunnitelmat, jotka myös rahoitettiin 
EMO ry:n kautta. Lopen kunta on myöntänyt näille hankkeille lyhytaikaista lainaa, 
joka on mahdollistanut hankkeiden toteutuksen. 
 

               
Kaidan tulo-ojan alue          Salmijärvi 

 

Selvitysapua mökkiläisten jätehuoltoon 
 
Vuoden 2009 alusta Lopella siirryttiin 
hajautettuun jätehuoltoon poistamalla Molok-
keräysastiat.  
 
Tuolloin jokainen kunnan asukas tai 
mökkiläinen joutui itse hankkimaan 
kuljetuksen jätteilleen.  LLLA teki 
hintavertailun jätekuljetuksista ja informoi 
jäseniä sekä jäteyritysten kuljetushinnoista 
että ratkaisuista jätteiden keruussa.  

 
Hyviä ja edullisia ratkaisuja saavutettiin loma-asukkaiden yhteistyöllä. 
 
 
 
 
 
 



Yhteistyötä sidosryhmien kanssa 
 
LLLA on toimintansa aikana ollut kosketuksissa laajan sidosryhmäjoukon kanssa. 
Toiminnan alusta lähtien Lopen kunta on suhtautunut myönteisesti yhdistykseen ja 
pyytänyt siltä myös näkemyksiä erilaisista aluetta koskevista asioista.  

 
Tällainen on ollut mm. Räyskälä-
säätiön ilmailukeskuksen 
ympäristölupahakemus, jota 
koskevassa lausunnossaan 
yhdistys painotti lentomelun 
vähentämisen tärkeyttä samoin 
lentoreittien ja -korkeuksien sekä 
aikarajojen noudattamista.  
Yhdistys on myös esittänyt 
näkemyksensä alueella tehdyistä 
maisemointihakkuista ja 
muutamista Räyskälän 
ilmailukeskuksessa 
järjestettävistä tapahtumista.  
 

Tuorein lausuntopyyntö on koskenut Forssan Veden koepumppauksia Luoteis-
Lopen alueella.  
 
LLLA on myös osallistunut vuotuisiin kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden tapaamisiin 
ja ollut esittelemässä toimintaansa kuntakeskuksessa järjestetyissä tapahtumissa.  

 
Koska suurin osa alueen vapaa-
ajan asunnoista sijaitsee Riitalan 
ja Someron yhteismetsien 
omistamalla maalla yhteydenpito 
yhteismetsien kanssa on ollut 
luonnollista.  
 
Yhdistys on käsitellyt 
yhteismetsien kanssa mm. 
järvihankkeita, jäteastioiden 
sijoittelua samoin teiden 
kunnossapitoa.    
 
 

 
LLLA on tehnyt yhteistyötä myös mm. Räyskälän Ilmailukeskuksen ja Team-
Kaartjärven kanssa.  
 
 
 



Kesäretkiä ja mölkkyä 
 
Yhdistyksen toimintaan ovat kuuluneet kesäiset jäsentilaisuudet, joiden yhteydessä 
on myös leikkimielisesti kisailtu mölkkymestaruudesta paikalla edustettuina olevien 
järvien välillä.  
 
Tilaisuuksien kohteina ovat olleet Lentokeskus (2004) Melkuttimen laavu (2005), 
Hämeen Luontokeskus ja Korteniemen perinnetila (2007), Marskin Maja (2008), 
Melkutin (2009), Laakasalon golf-kenttä (2010), Villa Vesper ja Lopen kesäteatteri 
(2011) ja kierros Lopen kartanoissa (2012). 
 

        
Tutustuminen Lentokeskukseen syksyllä 2004.   Emäntäpiika esitelmöi v. 2007 Korteniemen perinnetilan historiasta                 

 ja  toiminnasta. 

 
 
Mölkkykisa Laakasalossa 2010   Mölkkykisa Viila vesperissä 2011 

 

     
 
Kartanoretkellä 2012 



 
Kevät- ja syyskokouksista yhteen vuosikokoukseen 
 
Vuosina 2005–2011 yhdistys piti vuosittain kaksi virallista kokousta, joissa sääntö-
määräisten asioiden käsittelyn lisäksi oli monesti yhdistyksen ulkopuolinen henkilö 
kertomassa erilaisista ajankohtaisista asioista. Sääntömuutoksen jälkeen vuodesta 
2012 alkaen yhdistys on siirtynyt kevät- ja syyskokouksista yhden vuosikokouksen 
käytäntöön.  
 
Hallituksessa järvet edustettuina 
 
Alusta alkaen pyritty siihen, että yhdistyksen hallituksessa olisivat alueen eri järvet 
kattavasti edustettuina, mikä on myös toteutunut.  
 
Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana oli perustajajäsen Hannu Tarmio (Ali-
Mylly, 2004). Hänen jälkeensä puheenjohtajana on ollut Leila Rajakangas (Kaita, 
2005), Ilkka Tervonen (Yli-Mylly, 2006), Jorma Mattila (Myllyjärvi, 2007), Ossi 
Ikävalko (Yli-Mylly, 2008–2010), Pekka Heikkinen (Myllyjärvi, 2011) Ossi Ikävalko 
(2012–2014), Sirpa Leino (Salmijärvi, 2014-) Sääntömuutoksen jälkeen yhdistyksen 
puheenjohtaja valitaan nykyään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.  LLLA:n sihteerinä on 
jo pitkään toiminut Leila Rajakangas. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut viime vuosina runsaat 50 mökkitaloutta, mikä 
vastaa noin 30 prosenttia alueen kesämökeistä.  
Toiminnastaan yhdistys on tiedottanut jäsentiedotteilla. Viime aikoina entistä 
merkittävämpään asemaan on noussut yhdistyksen kotisivusto (www.llla.fi), jolta 
ajankohtaisten jäsenasioiden lisäksi löytyy paljon muutakin, mm. yhdistyksen 
teettämä järvien tilaa kuvaava selvitys.  
 

 


