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Kotisivut

Yhdistyksen kotisivut on ”virallisesti” julkistettu osoitteessa  www.tampaja.fi.  Sivuilla 

on hyödyllistä tietoa yhdistyksestä, järvistämme Tampajasta ja Särkijärvestä, yleistä 

vesiensuojeluun  liittyvää  tietoa,  linkkejä  muille  sivustoille  sekä  hallituksen  yhteys

tiedot.   Sivut  on  talkootyönä  suunnitellut  ja  laatinut  Kari  Christensen  ja  tulos  on 

ainakin hallituksen mielestä erinomainen.  Karille suuret kiitokset! Tulevaisuudessa 

kotisivuilla  oleva  tieto  voisi  mahdollisesti  korvata  paperiset  jäsentiedotteet  niiden 

jäsenten osalta, jotka eivät tarvitse paperiversiota.

Kesän 2011 vesianalyysit

Kuluvana vuonna yhdistys on otattanut vesinäytteet järvistämme omaan laskuunsa, 

koska  Kirkkonummen  kunta  ottaa  järvistä  näytteet  vain  parillisina  vuosina. 

Loppukesän  vesinäytteet  otettiin  11.8.2011  ja  niistä  saatiin  allaolevat  lausunnot. 

Harppauskerros tarkoittaa sitä syvyyttä, jossa veden lämpötila eniten muuttuu.

Tampaja

Tampajassa näkösyvyys oli 2,7 metriä. Vesi oli kirkasta ja väritöntä, pohjan tuntumassa vesi 

haisi lievästi rikkivedylle. Veden lämpötilassa ero ylimmän ja alimman mittaussyvyyden (1 m ja 

13,5  m)  välillä  oli  13,7  astetta.  Lämpötilan  harppauskerros  oli  noin  7  metrin  syvyydessä. 

Happipitoisuus oli hyvä pintavedessä, mutta heikko ainakin 9 metrin syvyydestä alaspäin. 13,5 

metrin  syvyydessä  happea oli  niukasti,  0,3  mg/l  ja  kyllästysaste  oli  3%.  Tällä  syvänteellä 

pohjan läheisen veden niukka happipitoisuus ei aiheuttanut merkittävää fosforin liukenemista 

pohjasedimentistä  veteen.  Pintaveden  ravinnepitoisuudet  olivat  pienet,  lämpökestoisia 

kolibakteereita ei ollut. Veden a-klorofyllipitoisuus ilmensi vähäistä rehevyyttä.

Särkijärvi

Särkijärven  näkösyvyys  oli  2,0  metriä.  Vesi  oli  kirkasta  ja  vähän  kellertävää.  Alimman 

näytesyvyyden  vesi  oli  vihertävää  ja  siinä  tuntui  lievä  rikkivedyn  haju.  Lämpötila  muuttui 

pinnasta pohjaa kohti; harppauskerros oli noin 6 merin syvyydessä. Ero ylimmän ja alimman 

mittaussyvyyden (1 m ja 8 m) välillä oli 15 astetta. Happipitoisuus oli pintavedessä hyvä, mutta 

ainakin  5  metrin  syvyydestä  alaspäin  pitoisuus  oli  heikko  (<  1  mg/l).  Pohjan  tuntumassa 

happea oli  enää 0,1  mg/l  kyllästysasteen  ollessa  alle  1%.  Hapen niukkuus  ei  kuitenkaan 

aiheuttanut  merkittävää  fosforin  liukenemista  pohjasedimentistä  veteen.  Pintavedessä 

ravinnepitoisuudet olivat pienet. Lämpökestoisia kolibakteereita ei ollut merkittävästi.
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Sinilevä

Kesällä  2011 tehtiin  järvissämme pitkään jatkuneista  lämpimistä  säistä huolimatta 

vain yksi varmistettu sinilevähavainto, Kylmälän uimarannalla 28.7.

Kannanottoja

Kesällä  ja  syksyllä  2011  hallitus  on  ottanut  yhdistyksen  nimissä  kantaa  kahteen 

yhdistyksen toimialuetta koskevaan rakennushankkeeseen.

Ensimmäisessä  tapauksessa  yhdistys  teki  valituksen  Jan  Hagelbergin  kasvi

puutarhalle myönnetystä ympäristöluvasta.  Valituksessa todetaan yhdistyksen huoli 

puutarhan  asvaltoidulta  kompostikentältä  valumavesien  mukana  Tampajaan 

päätyvistä ravinteista ja vaaditaan,  että kompostikentän rakentamissuunnitelma on 

laadittava ja hyväksyttävä ennen sen rakentamista ja/tai uusien täyttö- tai louhinta

töiden  aloittamista,  sekä  että  puutavaran  haketuksesta  aiheutuvat  melu  ja 

pölypäästöt minimoidaan.

Toinen  tapaus  koski  Sjökullan  oppimiskeskuksen  asemakaavaehdotusta. 

Ehdotuksen mukaan Sjökullan koulun yhteyteen perustetaan Pohjois-Kirkkonummen 

ruotsinkielinen  päivähoidon  ja  perusopetuksen  oppimiskeskus,  ja  sitä  varten 

rakennetaan nykyisen koulun viereen uusi koulurakennus ja päiväkoti (yksi tai kaksi 

rakennusta).   Yhdistys  viittaa  lausunnossaan  suunniteltujen  rakennusten 

massiivisuuteen  ja  esittää  huolensa  kasvavasta  jätevesiriskistä  ja  työnaikaisista 

vaikutuksista Tampajan suuntaan.  Lisäksi yhdistys katsoo asemakaavaehdotuksen 

olevan maankäyttö- ja rakennuslain vastainen.

Jäsenasioita  

Yhdistyksen jäsenmäärä ei kuluvana vuonna ole juurikaan muuttunut.  Jäseniä on 82 

ja  lähes  kaikki  ovat  myös  jäsenmaksunsa  maksaneet.   Tämän  kirjeen  mukana 

menee muistutus niille, joilta maksu on unohtunut.   Kirje lähetetään sähköpostitse 

niille,  jotka  ovat  antaneet  sähköpostiosoitteensa  yhdistyksen  tietoon,  muille 

tavallisena kirjeenä.

Mikäli  tiedotteen  osoitetiedot  ovat  virheelliset,  pyydämme  ilmoittamaan  oikean 

osoitteen yhdistyksen sihteerille Maarit Haavikko-Sjöstrandille, puh. 0400 212 676 .

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää loppusyksyä!

Hallitus
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