
TAMPAJAN-SÄRKIJÄRVEN VESIENSUOJELUYHDISTYS R.Y.

JÄSENTIEDOTE  13.11.2009

Tässä loppusyksyn tiedotteessa on ajankohtaista asiaa, mm. viimeisimmät tiedot veden laadusta 
ja tietoa yhteistyöstä kalastuskuntien/osakaskuntien kanssa.  Mukana on myös näköiskopiona 
Veikkolan kyläyhdistyksen julkaisemassa Kylänraitti-lehdessä ollut Johanna Vasara-Nurmisen 
kirjoitus vesiensuojeluyhdistyksemme toiminnasta. 

Veden laatu viimeisimpien tietojen mukaan

Vuonna 2009 yhdistys otatti ja maksoi vesinäytteet, kun kunnalla oli järvialueen osalta välivuosi. 
Helmikuun lopulla Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry otti ja analysoi näytteet Tampajan ja 
Särkijärven syvännepisteistä, elokuun 27.  päivänä myös kahdesta järviin laskevasta purosta. 
Yhdistyksen hallitus on lisäksi tarkkaillut Tampajan näkösyvyyttä sekä tutkituttanut muutamia 
levänäytteitä Suomen ympäristökeskuksessa.

Talvinäytteiden mukaan Tampajan happipitoisuus oli hyvä 9 metrin syvyyteen.  Vesi oli 
vähäravinteista eikä ulosteperäisiä kolibakteereita ollut.  Särkijärven happitilanne oli hyvä 
ainakin 5 metrin syvyyteen, ravinteisuus oli vähäistä eikä bakteereita havaittu.  Hyvään 
happitilanteeseen vaikutti jääpeitteisen ajan lyhyys.

Kesä-heinäkuun vaihteessa Tampajan vesi näytti sameammalta kuin tavallisesti.  Mikroskoopilla 
asiaa tutkittaessa siitä löytyi runsaasti mm. kultaleviä.  Sinileviä oli erittäin vähän.  Kultaleviä oli 
esiíntynyt kesällä poikkeuksellisen paljon joissain muissakin järvissä Länsi-Uudellamaalla.  Vesi 
kirkastui kuitenkin myöhemmin heinäkuussa, mikä oli havaittavissa oman näkösyvyystarkkailun 
perusteella.  Elokuun lopussa "virallisen" näytteenoton mukaan näkösyvyys Tampajassa oli 3,3 
metriä ja Särkijärvessä samaan aikaan 2,9 metriä.  Elokuun lopulla määritettiin levälajeja myös 
Tampajassa pidetystä verkosta otetusta näytteestä.  Siinä havaittiin erilaisia piileviä ja 
rihmamaisia viherleviä sekä hajonnutta orgaanista ainesta.  Sinileviä näytteessä oli vain vähän. 
Niitä oli kuitenkin selvästi runsaammin myöhään syyskuussa!

Elokuun lopun vesianalyysien mukaan Tampajan vesi oli pinnasta pohjaan kirkasta ja hajutonta. 
Kahdeksan metrin syvyyden alapuolella veden happipitoisuus oli heikko, mutta happi ei ollut 
täysin lopussa.  Ravinnepitoisuudet olivat alhaisia ja levätuotantoa mittaava a-klorofyllipitoisuus 
oli keskinkertaisen rehevyystason lukemissa.  Veden hygieeninen laatu oli hyvä.  Tampajaan 
Sjökullantien ali eteläisen tenniskentän luona laskevan puron virtaama oli vähäinen, mutta veden 
laatu heikko ja kuormitusta osoittava.  Ravinnepitoisuudet olivat suuret, samoin ulosteperäisten 
kolibakteerien määrä.

Särkijärvenkin vesi oli kirkasta ja hajutonta.  Happipitoisuus heikkeni selvästi 5 metrin 
syvyydellä ja syvänteen pohjalla happea ei ollut.  Ravinnepitoisuudet ja a-klorofyllipitoisuus 
ilmensivät vähäistä rehevyyttä tai lähes karua vettä.  Ulosteperäisiä kolibakteereita oli 66 kpl/100 
ml, mikä on huolestuttavaa, vaikka hyvän uimaveden raja-arvo (500 kpl/100 ml) olikin vielä 
kaukana.  Särkijärven itäpäähän laskevan puron veden laatu oli heikko, ravinnekuormitusta 
osoittava ja runsaasti bakteereja sisältävä.  Tilanne tässä purossa oli merkittävästi huonompi kuin 
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talvella 2008, jolloin siitä otettiin edellisen kerran näyte.

Kalastajien usein havaitsemaan verkkojen likaantumiseen Tampajassa ei Länsi-Uudenmaan vesi 
ja ympäristö ry:n asiantuntijan talvella 2009 esittämän käsityksen mukaan ole yksiselitteistä 
syytä.  Ravinneolosuhteet tuntuvat vain tällä hetkellä olevan sellaiset, että tietyt verkkoihin 
tarttuvat levälajit (viherlevät, piilevät) hyödyntävät niitä.  Kyse ei ole yksinomaan 
ravinnepitoisuudesta, sillä esimerkiksi Heparin ja Petäjärven ravinnepitoisuudet ovat 
moninkertaiset Tampajaan verrattuna.  Kaikki leväkasvuun vaikuttavat tekijät (valo, ravinteet, 
lämpötila ym. ) vain sattuvat kohdalleen ja levät kasvavat.  Juuri samoja asiantuntijan 
mainitsemia leviä havaittiinkin kesällä 2009 verkosta otetussa levänäytteessä.  Toisaalta on 
muistettava, että Tampajassa verkkoja pidetään sellaisissa syvyyksissä, joita ei edes esiinny 
monissa naapurijärvissä, ja veden laatu on syvemmällä aina huonompi.  Hapettamiseen 
ryhtymistä ei kukaan asiantuntija ole meille vielä suositellut, ravinnepäästöjä vain täytyisi 
vähentää.

Kylmälän osayleiskaava

Yhdistys seuraa tiiviisti Kylmälän osayleiskaavan edistymistä.  Loppuvuoteen suunnitellun 
kaavan esittely- ja asukastilaisuuden ajankohdasta ei ole vielä tietoa, mutta kunnasta saadun 
arvion mukaan se siirtyy ainakin ensi vuoden helmikuulle.  Kunta tiedottaa asiasta vain omilla 
sivuillaan ja Kirkkonummi-lehdessä.

Jätevesijärjestelmät

Haja-asuntusalueiden jätevesijärjestelmien kuntoon saattamiseen on vielä vähän aikaa (ennen 
1.1.2014), mutta toimenpiteitä on syytä alkaa toden teolla suunnitella. Tämä koskee myös 
yhdistyksemme toimialueen kiinteistöjä. Yhdistyksen oma asiantuntija Erkki Santala antaa 
tarvittaessa neuvoja sopivan järjestelmän valinnassa ().  Vanhan jätevesijärjestelmän 
muuttaminen edellyttää ns. toimenpideluvan hakemista kunnalta. Jos asian hoitaminen jää viime 
tippaan, asiantuntija-apu ja tekijät voivat olla tiukassa. 

Kesämökkien omistajien on syytä kuitenkin huomata, että varustetason ollessa vaatimaton ja 
vedenkäytön vähäistä, esimerkiksi kun ei ole vesi-WC:tä eikä muitakaan vettä käyttäviä kiinteitä 
laitteita, ei tehostamistoimia aina tarvita. Vähäistenkin pesuvesien päästäminen suoraan järveen 
on kuitenkin kiellettyä. Usein ne voidaan imeyttää maaperään melko yksinkertaisin järjestelyin.

Yhteistyö kalastuskuntien/osakaskuntien kanssa

Monet jäsenistämme ovat kysyneet, mihin vesiensuojeluyhdistystä ja toisaalta osakaskuntaa 
(kalastuskunnan uusi nimike) tarvitaan.

Vesiensuojeluyhdistyksen toiminta on aatteellista valistustoimintaa ja vesien kunnon seuraamista 
sekä tarvittavien toimenpiteiden esitystä kunnalle ja muille tahoille, jotka asiassa voivat toimia.   
Varat tätä toimintaa varten saadaan jäsenistöltä ja muilla vesiensuojelutoimintaan läheisesti 
liittyvillä toimilla.

Osakaskuntien toimintaa säätelevät useat lait, joista tärkein on kalastuslaki.  Siinä osakaskunta 
velvoitetaan järjestämään alueellaan kalastuksen harjoittaminen ja kalakannan hoito.  
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Kalastuskunnalla on oikeus periä osakkailtaan tehtäviensä hoitoa varten maksuja.  Osakaskunnan 
jäsenyys ei ole vapaaehtoista eivätkä myöskään sen määräämät maksut, vaan ne ovat 
ulosottokelpoisia.  Esimerkiksi ranta-asukkaat ostavat kalastusoikeutta sitä enemmän omaavilta 
maanomistajilta.

Osakaskunta voisi hyvin hoitaa myös vesiesuojeluyhdistyksen tehtävät.  Koska kuitenkin 
vapaaehtoisesti tehtäviä hoitavien resurssit ovat rajallisia samoin kuin toiminnan painotukset,  
molempien toimintaa ja tietämystä tarvitaan kuten myös nykyistä tiiviimpää yhteistyötä.

Ranta-asukkaiden kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että Tampajan ja Särkijärven alueella  
toimisi yksi kalastuskunta nykyisten kolmen sijaan.  Tähän suuntaan Kalatalouden keskusliitto 
toivoo tilanteen kehittyvän.  Asian hoitaminen vie kuitenkin aikaa, eikä yhdistyminen ole 
osakaskuntien toiminnassa päällimmäisenä asiana.

Vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja on viritellyt läheisempää yhteistyötä yhdistyksen 
alueella toimivien osakaskuntien kanssa syyskuussa pidetyssä puheenjohtajien palaverissa.   
Konkreettisena tuloksena tapaamisesta oli jatkuvasta yhteistyöstä sopiminen, jolla tähdätään 
esimerkiksi samansuuruisiin maksuihin osakakaskuntien toiminta-alueella.

Jäsenasioita

Yhdistykseen on kuluvana vuonna tullut yhdeksän uutta jäsentä ja jäsenmäärä on nyt 88.  
Ilahduttavasti kaikki ovat maksaneet jäsenmaksunsa ajallaan.

Toivotamme jäsenillemme hyvää loppusyksyä.

Hallitus

Virpi Eloranta, puheenjohtaja  
Erkki Santala, varapuheenjohtaja
Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri
Kari Christensen
Risto Louhos
Juha Ketola
Johanna Vasara-Nurminen
Mika Väänänen
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