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Yhdistyksemme kolmas toimintavuosi päättyi 28.2.1998.  Hallitus kiittää kaikkia vesiensuojelutyössä 
ja muussa toiminnassa mukana olleita ja jäsenmaksunsa maksaneita. Tässä tiedotteessa kerromme 
lyhyesti viime kauden tekemisistämme sekä ennakkotietoa tulevasta.

Yhdistyksen toiminta kaudella 1.3.1997 - 28.2.1998

 Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kylmälän koululla 16.6.1997.  Paikalla oli 20 yhdistyksen 
jäsentä.  Ennen varsinaisia kokousasioita yhdistyksen jäsen FK Päivi Luukkonen kertoi pro gradu 
-tutkielmastaan "Tampaja-järven kehityshistoria ja viimeaikaiset ympäristömuutokset sedimentin 
piilevien kuvastamana".  Aihe herätti myös kokouksen osanottajissa vilkasta keskustelua.

 Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Risto Louhos ja muina hallituksen jäseninä Kari 
Christensen, Antero Enervi, Herbert Hjelt, Raili Malmberg, Erkki Santala, Jyrki K. Talvitie ja 
Severi Vannas.  Sihteerinä on ollut Maarit Haavikko-Sjöstrand ja rahastonhoitajana Kalevi 
Matilainen.

 Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana kymmenen kertaa. 
 Yhdistys järjesti kolmannet kesäjuhlat 26.7.1997 entisessä paikassa Risto ja Marjatta Louhoksen 

pihapiirissä. Isäntäväelle jälleen suuri kiitos!  Rankkasade uhkasi pilata koko juhlat, mutta taivas 
kirkastui viime hetkellä ja vieraita saapui yli 300.  Aterioinnin, tanssin ja muun ohjelman lomassa 
jaettiin vesien- ja ympäristönsuojelua koskevaa tietoutta monin tavoin. Myös luontopolku oli 
suosittu. Kesäjuhlista oli artikkeli valokuvineen Kirkkonummen Sanomissa.  Juhlan avulla 
herätettiin seudun asukkaissa positiivista yhteishenkeä ja yhdistyksen kassakin karttui.

 Yhdistys haki ja sai kunnalta talkooavustusta asiantuntijalausunnon teettämiseksi Tampajan ja 
Särkijärven kunnosta.  Limnologi, maat. ja metsät. lis. Paavo Seppänen on yhdistyksen 
toimeksiannosta laatinut arvion Tampajan ja Särkijärven nykytilasta sekä hoitotoimenpiteiden 
tarpeellisuudesta.  Seppänen on myös osallistunut kutsuttuna useaan hallituksen kokoukseen.  
Yhteenveto Seppäsen selvityksestä seuraavassa.

MML Paavo Seppänen: Arvio Tampajan ja Särkijärven kuormitustasosta ja nykytilasta

----------
Yhteenvetona Tampajan aineistosta on pääteltävissä, että järvi on vielä hyvässä kunnossa, mutta 
lieviä rehevyyden merkkejä on havaittavissa. Järven vesi uusiutuu hyvin hitaasti, ja nykytila voi 
johtua osittain jo ennen vuotta 1966 tapahtuneesta kuormituksesta.  Nykyisen kuormituksen 
lähdekohtaista selvitystä ei ole tehty, mutta vaikuttaa todennäköiseltä, että se juuri riittää pitämään 
yllä nykyistä tilaa. Vesiensuojeluyhdistyksen tekemän valistustyön ansiosta näyttää siltä, että huvila-
asutus melkoisesta tiheydestään huolimatta ei aiheuta sanottavaa kuormitusta.

----------
Yhteenvetona Särkijärven aineistosta voidaan todeta, että kyseessä on suhteellisen kirkasvetinen ja 
vähäravinteinen järvi, jonka vedessä on luonteeltaan ja alkuperältään selvittämätöntä eloperäistä 
ainetta sen verran, että happea kuluu talvella noin kaksi kertaa nopeammin kuin Tampajassa. 
Alusveden alaosan hapenkato on ilmeisesti vielä säännöllisempää kuin Tampajassa, joskin se 
tutkimusjaksona on ilmeisesti säilynyt hapellisena v. 92. Rehevöitymisen kannalta ei Särkijärven tila 
vaikuta kriittiseltä, mutta on aihetta epäillä sen edenneen tässä suhteessa hieman Tampajaa 
pidemmälle.

----------



Lopuksi korostettakoon vielä sitä, että molemmat järvet ovat hyvin pitkäviipymäisiä. Jos ei 
hoitotoimenpiteistä huolimatta havaita näiden järvien tilan lähivuosina nykyisestä kohentuvan, se ei 
merkitse sitä etteikö näin olisi tapahtumassa. Molemmat järvet ovat vielä niin hyvässä kunnossa, että 
nykytilan säilyttäminen hyvin soveltuu hoitotoimien tavoitteeksi. Huuhtoutumista valuma-alueelta 
aiheuttaneet muutokset maan käytössä ovat peruuttamattomia, joten alkuperäinen luonnontila, 
sanottakoon sellaiseksi vaikka tilaa ennen rantojen tehokasta huvila-asuttamista, on saavutta
mattomissa. Tätä taustaa vasten mistään kuormitusta vähänkin vähentävästä toimenpiteestä ei 
voida tinkiä.

Seppäsen laatima selvitys kokonaisuudessaan on nähtävissä sihteerillä ja vuosikokouksessa.

Kauden 1998 toimintaa

· Kunta on 23.3.1998 tutkituttanut sekä Tampajan että Särkijärven veden laatua.  Yhdistyksen 
toimeksiannosta ja osittain kustantamana mittaukset tehtiin metrin välein.

· MML Paavo Seppänen piti hallituksen jäsenille 13.4.1998 Tampajan jäällä havaintoesityksen 
veden happipitoisuuden mittaamisesta.

· Tampajan ja Särkijärven kuormituksen selvittämiseksi mitataan järviin laskevien purojen 
virtaamia ja ainemääriä.

 Yhteistyössä kunnan kanssa on käynnistetty koko valuma-alueen eli yhdistyksen varsinaisen 
toiminta-alueen kattava jätevesitilanteen kartoitus.  Kunta on toukokuussa lähettänyt asiasta 
kirjeen ja yhteistyössä laaditun kyselykomakkeen kaikille kiinteistönomistajille.  Vastaukset on 
pyydetty 15.6.1998 mennessä.

 Jäsenille järjestetään ilmaista neuvontaa ja ohjausta jätevesien käsittelymenetelmien valinnasta ja 
toteutuksesta.

· Mahdollisesta yhteistyöstä Kurkiston ja Veikkolan vesiensuojeluyhdistysten kanssa on 
keskusteltu.

 Yhdistyksen vuosikokous pidetään Sjökullan koululla 14.6.1998 klo 15. 
 Perinteinen kesäjuhla on suunniteltu pidettäväksi 25.7.1998.  Varapäivä on 18.7.
 Hallitus järjestää tarvittaessa myös muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.
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