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Tässä syystiedotteessa kerrotaanTampajan ja Särkijärven vedenlaadun seurannasta sekä 

viime vesianalyysin tuloksista ja lopuksi jäsenasioista.

Järvien vedenlaadun seuranta 

Tampaja ja Särkijärvi kuuluvat Kirkkonummen kunnan järvitutkimukseen,  jossa on 

kaikkiaan 20 Kirkkonummella sijaitsevaa järveä.  Kunta on vuodesta 1966 lähtien otattanut 

vesinäytteet näistä järvistä aluksi joka vuosi, myöhemmin joka toinen vuosi kesäisin ja 

talvisin.  Yhdistyksemme on olemassaolonsa aikana otattanut näytteitä Tampajasta ja 

Särkijärvestä myös niinä vuosina, jolloin kunta ei ottanut näytteitä.  Lisäksi yhdistys on 

useina vuosina otattanut kunnan näytteenottoa täydentäviä näytteitä useasta syvyydestä ja 

teettänyt niistä happianalyysejä.  Myös ulosteperäisten bakteerien esiintymistä on selvitetty 

järven eri kohdista.  Yhdistys vastaa lisänäytteiden ottamisesta ja analysoinnista 

aiheutuvista kustannuksista.  Tampajasta ja Särkijärvestä on vuosien saatossa kertynyt 

kattava tilasto järvien veden laadusta.

Tampajan ja Särkijärven vedenlaatu on  fysikaalis-kemiallisen tarkkailun perusteella ollut 

yleensä hyvä, joskus jopa erinomainen.  Jonkin verran laatuvaihteluja on esiintynyt eri 

vuosina ja happea on usein niukasti molempien järvien syvänteissä.  Nyt EU:n uusi 
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vesipuitedirektiivi edellyttää, että kaikki merkittävät järvet ja joet luokitellaan niiden 

ekologisen tilan perusteella.  Luokitteluun tarvitaan tietoja myös vesistöjen biologisista 

ominaisuuksista.  Vesien suojelun ja hoidon tavoitteena tulee olla hyvän ekologisen tilan 

saavuttaminen tai sen ylläpitäminen.  Uudenmaan ympäristökeskus on äskettäin saanut 

valmiiksi ensimmäisen direktiivin mukaisen alueensa vesistöjen luokittelun.  Tampaja on 

tässä yhteydessä arvioitu ekologiselta tilaltaan hyväksi, tosin suppeahkon aineiston 

perusteella.  Järven virkistyskäytön kannalta ongelmana on kuitenkin ollut silloin tällöin 

esiintyvä liiallinen syanobakteerien eli sinilevien määrä.  Kuluneen kesän aikana niitä ei 

kuitenkaan havaittu.

Vesianalyysi elokuussa 2008

Elokuun 6. päivänä otettujen vesinäytteiden mukaan Tampajan näkösyvyys vaihteli välillä 2 

- 2,5 metriä.  Happipitoisuus oli viiden metrin syvyyteen asti hyvä, mutta niin sanotun 

harppauskerroksen jälkeen syvemmällä heikko, mikä aiheutti ravinteiden ja raudan 

liukenemista pohjalta.  Muuten järven veden laatu arvioitiin hyväksi, ravinnepitoisuus oli 

vähäistä eikä hygieenistä likaantumista todettu.

Samana päivänä otettiin näytteet myös Särkijärvestä.  Näkösyvyys syvänteen kohdalla oli 

1,9 metriä.  Happitilanne oli jonkin verran huonompi kuin Tampajassa: jo viiden metrin 

syvyydessä happea oli niukasti ja pohjasta liukeni ravinteita veteen.  Muuten veden laatu 

oli Särkijärvessäkin hyvä eikä hygieenistä haittaa ollut.  

Roskakalan nuottaus

Haapajärvessä nuotattiin roskakalaa lokakuun alkupuolella.  Koska urakka hoitui 

ennakoitua nopeammin, nuotattiin samalla myös Tampajassa.  Saaliin määrästä ei ole 

tarkkaa tietoa, mutta arvioiden mukaan sitä tuli satoja, ehkä jopa pari tuhatta kiloa.  

Edellisen kerran Tampajassa ja Särkijärvessä nuotattiin roskakalaa syksyllä 2006.  

Tuolloin yhdistyksemme maksoi puolet nuottauskustannuksista, mutta tällä kertaa 

kustannuksista vastasi Haapajärven kalastuskunta.

Kylänraitti

Veikkolan kyläyhdistyksen lehdessä Kylänraitissa 3/2008 sivulla 26 oli yhdistyksemme 

tiedotuspäällikön Jyrki K. Talvitien kirjoitus järviemme tilasta menneenä kesänä.  Lehden 

numero löytyy .pdf-tiedostona netistä osoitteesta http://www.kylanraitti.fi/Lehdet/2008/KR3-

2008.pdf.   Lehden sivuilla 25-27 on muutakin mielenkiintoista ympäristöasiaa. 
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Jäsenasiat

Yhdistyksessämme on 82 jäsentä, mutta kaikki eivät ole vielä maksaneet jäsenmaksuaan 

(tilanne 31.10.2008).  Jäsenmaksunsa unohtaneet saavat tämän kirjeen mukana uuden, 

nimellään varustetun maksulapun.  Toivomme lapun saajien hoitavan maksunsa pikaisesti. 

Jos lappua ei ole, maksu on osaltasi kunnossa.  Jäsenmaksu on 10 euroa ja yhdistyksen 

tili on Sampo 800014-70330755.

Jos tämä tiedote ei tullut oikealla osoitteella, ilmoitathan oikean osoitteen sihteerille

Maarit Haavikko-Sjöstrandille.

Kesäiset kuvat ovat Särkijärveltä ja Juha Ketolan ottamia.

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää loppusyksyä !

Hallitus
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