
TAMPAJAN-SÄRKIJÄRVEN VESIENSUOJELUYHDISTYS R.Y.

JÄSENTIEDOTE  18.6.2005

Talvi 2004-05

Tampajan ja Särkijärven veden laatu oli talvella 2004 hyvä, samoin 

happitilanne myös pohjan lähellä.  Kesällä näytteet otettiin elokuun alussa.  

Ravinnepitoisuudet olivat hieman korkeampia kuin talvella ja happitilanne 

syvänteissä huono, kuten usein ennenkin kesäaikaan.  Kesän runsaat sateet 

(kesä-elokuussa yli 400 mm) toivat järviin tavallista runsaammin valumavesiä ja 

niiden mukana ravinteita sekä ruskeaa humusainesta, mikä 

näkyi veden värillisyyden lisääntymisenä jo kesällä.  Koska vielä 

syksylläkin satoi runsaasti, olivat järvien pinnat  jäätymisajankohtana 

selvästi tavanomaista korkeammalla.  Talvella 2005 otetuissa 

vesinäytteissä Tampajan veden väriarvo oli selvästi normaalia 

korkeampi. Veden värillisyys näkyi selvästi vielä jäiden lähdettyäkin.  

Särkijärven väriarvot olivat 

samat kuin edellistalvena.  Molemmissa järvissä fosfori- ja 

typpipitoisuudet olivat hieman suurempia kuin edellisenä talvena ja 

happitilanne oli selvästi huonompi jo viiden metrin syvyydessä.  

Tilanteen seuraamiseksi yhdistys otattaa vesinäytteet myös kesällä.

Vuosikokous ja uusi hallitus

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.5.2005 Risto Louhoksen luona 

Kukkumäessä.  Kokoukseen osallistui 8 yhdistyksen jäsentä.  Kokouksessa käsiteltiin 
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sääntömääräiset asiat ja mm. valittiin yhdistyksen hallitus.

Hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2005 ovat:

Hallitus Risto Louhos, puheenjohtaja  

Erkki Santala, varapuheenjohtaja 

Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri 

Kari Christensen 

Antero Enervi 

Marjukka Sonninen 

Johanna Vasara-Nurminen 

Gunvor Westrén-Doll 

Toimihenkilöt Jyrki K. Talvitie, tiedottaja 

Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja 

Tilintarkastajat Raimo Haavikko

Paavo Salo

Varatilintarkastajat Heikki Salo

Seppo Sievä

Hallitus Risto Louhos, puheenjohtaja puh. 256 4742
Erkki Santala, varapuheenjohtaja puh. 698 4686
Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri puh. 0400 212 676
Kari Christensen puh. 256 6149
Antero Enervi puh. 040 751 5589
Marjukka Sonninen puh. 692 2962
Johanna Vasara-Nurminen puh. 050 368 2463
Gunvor Westrén-Doll puh. 256 4830

Toimihenkilöt Jyrki K. Talvitie, tiedottaja puh. 256 4475
Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja puh. 692 7347

Tilintarkastajat Raimo Haavikko
Paavo Salo

Varatilintarkastajat Heikki Salo
Seppo Sievä

Vuosikokouksesta tiedottaminen
Aikaisemmin on ollut tapana lähettää jäsenistölle vuosikokouskutsut postitse, mutta tänä ja viime 

vuonna on tyydytty ilmoittamaan kokouksesta yhdistyksen ilmoitustauluilla.  Ne sijaitsevat 

Tampajantien alkupäässä, Tampajantien ja Särkijärventien risteyksessä sekä Heparintien ja 
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Toukotien risteyksessä.  Syynä ”kevyempään” tiedottamiseen on ollut se, että hallituksen jäsenten ja 

toimihenkilöiden lisäksi on muita yhdistyksen jäseniä saapunut vuosikokouksiin hyvin vähän, joten 

kirjeitse lähetetyt kutsut ovat menneet suurelta osin ”hukkaan”.

Tulemme myös jatkossa ilmoittamaan vuosikokouksista vain ilmoitustauluilla, mutta e.m. kolmen 

paikan lisäksi pyritään viemään ilmoitus ainakin Veikkolan ja Lapinkylän K-kaupoille.  Ilmoitukset  

pyritään myös tekemään näkyvämmiksi kuin tänä vuonna.

Jäsenet voivat myös ilmoittaa sähköpostiosoitteensa yhdistyksen sihteerille ().  Lähetämme 

vuosikokouskutsun ja mahdollisesti muutakin tiedotusaineistoa sähköpostitse niille, jotka ovat 

meille osoitteensa tähän tarkoitukseen antaneet.

Kesäjuhla

Yhdistyksen kesäjuhla pidetään perinteiseen tapaan lauantaina 9.7.2005 klo 13.00-16.00 

Kukkumäessä Tampajan kannaksella, osoite Tampajankannas 121.  Tervetuloa mukaan ja 

kutsukaa naapurinnekin!

Vesiensuojeluopas

Yhdistyksen kustantamasta Jokamiehen vesiensuojelua -oppaasta on otettu uusi painos sekä 

suomeksi että ruotsiksi.  Oppaita myydään yhdistyksen kesäjuhlassa ja niitä voi tilata myös 

yhdistyksen sihteeriltä.  Oppaan hinta on 5 euroa.

Kiinteistöjen jätevesiselvitys

Viime vuoden alussa voimaan tullut valtioneuvoston asetus (542/2003) edellyttää, että sellaisten 

vesihuoltolaitosten viemäriverkkoon liittämättömien kiinteistöjen, joissa on vesikäymälä, tulee 

tehdä tietynlainen selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje jätevesijärjestelmästään kuluvan vuoden 

loppuun mennessä.  Jos vesikäymälää ei ole, on aikaa selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeen 

tekemiseen kaksi vuotta enemmän.  Tämä vaatimus koskee siis kaikkia rakennettuja kiinteistöjä 

Tampajan ja Särkijärven rannoilla ja muuallakin ko. järvien valuma-alueella.  Kirkkonummen kunta 

on kevättalvella järjestänyt asukkaille suunnattuja tiedotustilaisuuksia asiasta sekä laadituttanut 

selvityksen tekoa helpottavan lomakkeen.  Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja toimitettava 

kunnalle, jos kunta sitä erikseen pyytää.  Myös siinä tapauksessa, että kiinteistön omistaja on 
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epävarma, täyttääkö hänen jätevesijärjestelmänsä asetuksen vaatimukset, tulee selvitys toimittaa 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  Myös käyttö- ja huolto-ohje on säilytettävä kiinteistöllä 

ja jätevesijärjestelmää on ylläpidettävä sen mukaisesti. 

Tämän jäsenkirjeen liitteenä on kunnan lomake, jota käyttäen selvitys on suhteellisen helppo tehdä.  

Jos jätevesien käsittelyjärjestelmänä on tehdasvalmisteinen pienpuhdistamo, tulee käyttö- ja huolto-

ohje pyytää sen valmistajalta tai rakentajalta. Muussa tapauksessa sellainen on laadittava itse tai 

pyydettävä järjestelmän suunnittelijaa tai rakentajaa laatimaan ohje.  Yksinkertaisimmillaan 

ohjeessa tulee määritellä, miten käsittelyjärjestelmää ja siihen mahdollisesti kuuluvia saostuskaivoja 

tai umpisäiliöitä on tarkkailtava ja kuinka usein ne on tyhjennettävä.

Yhdistys avustaa tarvittaessa jäseniään selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeen tekemisessä.  

Sopiva tilaisuus opastuksen saamiseksi on yhdistyksen kesäjuhlassa.

Jätevesiselvityslomake on saatavana myös ruotsinkielisenä (kunnan palvelupisteestä, puh. 2967 

2220) ja tiettävästi lomake tulee syksyn aikana myös kunnan nettisivuille .

Jäsenmaksut

Vuosikokous vahvisti vuoden 2005 jäsenmaksuksi 10 euroa.  Se pyydetään suorittamaan oheisella 

pankkisiirtolomakkeella (Sampo 800014-70330755). Jäsenmaksut ovat tärkein tulolähteemme, joten 

hallitus toivoo kaikkien tämän tiedotteen saajien jatkavan jäsenyyttään ja levittävän tietoa 

yhdistyksestä naapureilleenkin.

Mikäli tämä tiedote ei tullut oikealla osoitteella, pyydämme ilmoittamaan oikean osoitteen 

yhdistyksen sihteerille.

Jos yhdistyksen toimintaa halutaan muutoin tukea rahallisesti, voi sen tehdä suorituksella 

yhdistyksen tilille ja merkitsemällä suoritukseen asianmukainen viesti. 

Hallitus toivottaa yhdistyksen jäsenille lämmintä kesää ja toivoo vilkasta osanottoa kesäjuhlaamme!
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