
TAMPAJAN-SÄRKIJÄRVEN VESIENSUOJELUYHDISTYS R.Y.

JÄSENTIEDOTE  9.4.2008

Hyvät yhdistyksemme jäsenet, 

tässä tiedote menneen kesän tapahtumista ja tulevan kesän suunnitelmista.

Kesäjuhla 2007

Heinäkuussa järjestetty kesäjuhla onnistui hyvin.  Sää oli aurinkoinen, kalakeitto sekä 

kahvi ja pulla kävivät kaupaksi ja vieraat viihtyivät.  Juhlaväkeä oli noin 200 henkeä, 

hieman enemmän kuin parina aikaisempana vuonna.  Gunvor Westrén-Doll oli tehnyt 

Kirkkonummen Sanomiin juhlastamme näyttävän jutun runsaine kuvineen.

Mika Väänänen tarjoilee kalakeittoa Margareta Christensenille
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Kesäjuhla 2008 ?

Kesäjuhlajärjestelyt tehdään talkoovoimin. Talkooväki on käynyt vuosi vuodelta 

harvemmaksi. Viime kesänä työt jäivät pitkälti isäntäväen, Risto ja Marjatta 

Louhoksen, sekä heidän lähisukulaistensa huoleksi.  Jotta kesäjuhla saadaan jälleen 

järjestetyksi, toivotamme sinut tervetulleeksi osallistumaan järjestelyihin vaikka 

tunniksi tai kahdeksi:

 juhlaa edeltävänä perjantai-iltana ja lauantaina ennen juhlaa (pystytys)

 heti juhlan jälkeen (purku)

 leivonnaisten tekemiseen

 tarjoiluun

Tämänvuotinen kesäjuhlapäivä on alustavasti suunniteltu lauantaiksi 12.7.2008.  

Lähetämme asiasta vielä uuden kutsun, jossa pyydämme sinua ilmoittautumaan 

talkooporukkaan.  

Kiinteistön jätevesijärjestelmäselvitys

Vaikka asia oli esillä myös edellisessä jäsenkirjeessä, haluamme vielä muistuttaa 

talousjätevesiasetuksen velvoitteista.  Koska Tampajan ja Särkijärven valuma-

alueella mitään kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, 

koskevat sen vaatimukset meitä kaikkia.  Asetuksen edellyttämä selvitys kiinteistön 

jätevesijärjestelmästä piti olla laadittuna vuoden 2007 loppuun mennessä, myös niillä 

kesämökkikiinteistöillä, joilla ei ole varsinaista viemäröintijärjestelmää, vaan 

tavallinen puusee.

Jos selvitys on vielä tekemättä, sen laatiminen on helpointa oheiselle Kirkkonummen 

kunnan lomakkeelle.  (Lomaketta saa kunnantoimistosta ja kunnan verkkopalvelusta 

tai Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liiton nettisivuilta osoitteesta www.jatevesi.fi. ) 

Oheisena on myös yhdistyksen laatima helppotajuinen lomakkeen täyttöohje.  

Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja toimitettava kunnalle, jos kunta sitä pyytää. 

Selvityksen lisäksi on muistettava, että jätevesijärjestelmälle on oltava myös käyttö- 

ja hoito-ohjeet.  Laitekohtaisia hoito-ohjeita saa laitevalmistajilta.  Maaperäkäsittely

järjestelmien hoitoon on ohjeita mm. ympäristöhallinnon verkkopalvelussa 

osoitteessa www.ymparisto.fi/hajajatevesi. 
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Jos selvitystä tehtäessä tuntuu siltä, että jätevesien käsittelyjärjestelmässä olisi jotain 

parannettavaa, kannattaa siihenkin ryhtyä mahdollisimman pikaisesti, eikä odottaa 

asetuksen siirtymäajan loppuun eli vuoteen 2013.  Valtioneuvostohan ei ole antanut 

kyseistä asetusta kiusallaan, vaan meidän kaikkien yhteiseksi eduksi.  Jos jätevesien 

käsittelyä tällaisten pienten järvien äärellä ei ole hoidettu kunnolla, me itsehän siitä 

eniten kärsimme!  Määräysten mukaan järviin ei saa johtaa vähäistäkään määrää 

jätevesiä, mm. rantasaunojen pesuvedet pitää johtaa muualle.

Maanpäällinen osa pienestä jäteveden maahanimeyttämöstä
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Tampajan ja Särkijärven tilanne ja vesinäytteet

Yhdistys otatti kesällä 2007 omalla kustannuksellaan vesinäytteet Tampajan ja 

Särkijärven syvännehavaintopaikoilta, koska kunnalla oli vuorossa merialueen 

tarkkailu.  Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristo ry:n ottamien näytteiden perusteella 

Tampajassa happipitoisuus oli pintavedessä hyvä, mutta syvemmällä heikko.  Happi 

ei kuitenkaan ollut syvänteen pohjallakaan aivan lopussa.  Näkösyvyys oli 2,6 metriä, 

veden välillisyyttä kuvaava väriluku 15.  Fosforia oli pintakerroksessakin melko 

paljon, 20 μg/l (mikrogrammaa litrassa).  Myös kokonaistypen määrä oli korkea, 680 

μg/l.  Särkijärvessä näkösyvyys oli 1,5 metriä ja väriluku 15.  Happipitoisuus 

pintavedessä oli hyvä, mutta pohjan läheltä happi oli lähes lopussa.  Sekä fosfori- 

että typpipitoisuudet pintakerroksessa olivat Särkijärvessä poikkeuksellisesti 

alhaisemmat kuin Tampajassa, 16 ja 420 μg/l.

Vuonna 2008 on taas kunnalla vuorossa järvinäytteiden otto.  Näytteet otettiin tänä 

sääoloiltaan poikkeuksellisena talvena jo 25. helmikuuta.  Valumat järviin ovat olleet 

suuria ja jäätyminen tapahtui myöhään, mikä on on ollut eduksi etenkin järvien 

happitilanteen kannalta.  Yhdistys otatti näytteet Tampajassa kahdesta eri kohdasta 

kunnan vastatessa syvännepisteiden näytteistä.  Tampajan näkösyvyys syvänteellä 

oli 3,0 m, Kevätlahden suulla 3,1 m ja järven eteläpäädyssä lähellä laskupuroa 2,0 m. 

Väriluku oli 20.  Happipitoisuus oli kaikkialla hyvä ja ravinnetaso oli alhainen.  

Fosforia oli pintavedessä vain 9 μg/l kaikissa kolmessa kohteessa.  Särkijärven 

syvänteessä näkösyvyys oli 2,3 m, väriluku 20, happipitoisuus oli hyvä ja fosfori

pitoisuus vain 10 μg/l.  Kummankaan järven näytteistä ei havaittu lämpökestoisia eli 

ulosteperäisiä kolibakteereita.

Yhdistys halusi samalla selvittää myös kahden puron veden laadun.   Särkijärven 

itäpäähän laskevan puron vesi oli purovedeksi hyvälaatuista, fosforia oli 31 μg/l, 

ammoniumtyppeä 19 μg/l ja lämpökestoisia kolibakteereita oli 2 desilitrassa.  Sen 

sijaan Tampajaan Sjökullantien ali tenniskentän vieritse laskevan puron veden laatu 

oli huono, erityisesti ammoniumtypen pitoisuuden (110 μg/l) ja lämpökestoisten 

kolibakteerien määrän (110 desilitrassa) osalta.  Fosforipitoisuus oli varsin normaali, 

48 μg/l, mikä sekin on kuitenkin viisinkertainen itse järven pitoisuuteen verrattuna.

Kunnan terveysvalvonta tarkkailee Tampajan yleisten uimarantojen veden 

hygieenistä laatua useamman kerran kesän aikana.  Bakteeripitoisuudet olivat 
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heinäkuussa 2007 otetussa näytteessä alhaiset eli veden hygieeninen laatu oli hyvä.  

Alkukesän kylmyys ja sateisuus pitivät uimarantojen käyttöasteen alhaisena 

elokuuhun asti.  Se saattoi hidastaa veden bakteerimäärien lisääntymistä, sillä 

monena aikaisempana kesänä bakteerimäärät ovat kohonneet heinäkuun aikana 

huomattavasti alkukesän tilanteeseen verrattuna.   Elokuussa uimarantojen käyttö oli 

erittäin vilkasta.

Uimarantojen vedenlaatutarkkailuun ei sisälly analyysejä veden ravinne

pitoisuuksista, ja niitä siis tarkkaillaan vain syvännehavaintopaikalta otetuin näyttein. 

Yhdistys selvittääkin mahdollisuutta tutkia jatkossa myös ravinnepitoisuuksia ainakin 

Haapajärven puoleisen, runsaasti käytetyn yleisen uimarannan läheisyydessä.  

Tähän on syynä, että kaikki uimarit eivät tarvitessaan käytä ranta-alueella olevaa 

käymälää, vaan tekevät pienemmät tarpeensa veteen.  Tästä aiheutuu sellainen 

ylimääräinen fosfori- ja typpikuorma, joka lisää esimerkiksi sinilevän kasvua.  Järvi on 

erittäin herkkä ylimääräiselle kuormitukselle.  Vanhempien tulisi opastaa lapsiaan 

käyttäytymään uimarannalla asianmukaisesti ja mm. niin että veteen ei pissitä.

Syksyn 2006 ja talven 2007 roskakalan nuottaukset näyttäisivät parantaneen ainakin 

Tampajan veden laatua.  Verkkokalastajien kommenttien mukaan verkot ovat 

pysyneet entistä puhtaampina ja saaliitkin ovat parantuneet (on saatu mm. isoja 

ahvenia).
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Sähköpostiosoite

Jos sinulla on sähköpostiosoite, lähetä se osoitteeseen.  Lähetämme tiedotteet niille, 
joilla on sähköpostiosoite ja jotka eivät tarvitse paperiversiota.  Muille tulevat 
tiedotteet paperiversiona tavallisessa postissa.

Jäsenet

Ohessa lista yhdistyksen jäsenistä (v. 2007 jäsenmaksunsa maksaneet).  Jos 
huomaat, että esimerkiksi naapurisi ei ole listalla, houkuttele hänetkin mukaan.  
Jäseneksi pääsee helpoiten ottamalla yhteyttä sihteeriin tai rahastonhoitajaan.  
Jäsenmaksu on tällä hetkellä 10 euroa.

Hallitus

Hallitus Risto Louhos, puheenjohtaja
Erkki Santala, varapuheenjohtaja
Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri
Kari Christensen
Virpi Eloranta (uusi)
Juha Ketola (uusi)
Annukka Seppälä (uusi)
Mika Väänänen (uusi)

Toimihenkilöt Jyrki K. Talvitie, tiedottaja
Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja

Hallituksen kokous 14.2.2008.  Vasemmalta Mika, Virpi, Erkki, Risto, Maarit ja 
Kalevi.  Kuvan otti Annukka.

Vuosikokous

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 7.6.2008 klo 
14.00 Navala FBK:n tiloissa.  Lähetämme tästä vielä toukokuussa erillisen 
kokouskutsun.

Toivotamme jäsenkunnalle hyvää kevään alkua!

Hallitus
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