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Kesän 2012 vesianalyysit

Kuluneena  kesänä  Kirkkonummen  kunta  on  taas  otattanut  20  järvestä  tavanomaiset 

vesinäytteet.  Yhdistyksemme  on  perinteiseen  tapaan  tilannut  täydentävät  happianalyysit 

Tampajasta  ja  Särkijärvestä  useammasta syvyydestä kuin  mistä  kunnan näytteet  otetaan. 

Lisäksi  tilattiin  näytteenotto  Sjökullantien  ali  kulkevasta  purosta,  jonka  veden  laadun  on 

aiemmin todettu vaativan tehostettua seurantaa. 

Näytteenotto  tapahtui  7.  elokuuta  ja  sen  toteutti  Länsi-Uudenmaan vesi  ja  ympäristö  ry:n 

sertifioitu näytteenottaja. Näytteistä analysoitiin  normaalien parametrien lisäksi  Uudenmaan 

Ely-keskuksen  tilauksesta  a-klorofylli  ja  otettiin  lisäksi  kasviplanktonnäytteet  myöhempää 

analysointia varten. Tietoa kasviplanktonnäytteiden analysoinnista ei tätä kirjoitettaessa vielä 

ole saatu Ely-keskukselta.

Tampajan näkösyvyys havaintopaikalla oli näytteenoton aikaan 2,9 metriä. Happipitoisuus oli 

hyvä 5 metrin syvyyteen saakka, mutta heikkeni sitten selvästi ja 9 metrin syvyydessä happea 

oli enää niukasti. Ravinteiden liukenemista pohjasedimentistä takaisin veteen ei kuitenkaan 

tapahtunut  merkittävästi.  Pintaveden  fosfori-  ja  typpipitoisuudet  olivat  jonkin  verran 

korkeammat kuin Tampajassa keskimäärin. Ulosteperäisiä bakteereita ei ollut merkittävästi.

Särkijärven näkösyvyys  oli  2,3  metriä.  Vesi  oli  voimakkaasti  lämpötilakerrostunutta. 

Happipitoisuus pintavedessä oli  hyvä,  mutta  jo  5 metrin  syvyydessä  heikko ja  7 metrissä 

happea ei  enää ollut.  Pohjasedimentistä  liukenevien ravinteiden määrä ei  kuitenkaan ollut 

merkittävä.  Pintaveden  ravinnepitoisuudet  olivat  jonkin  verran  korkeammat  kuin  yleensä. 

Ulosteperäinen bakteerimäärä oli vähäinen.

Tampajaan Sjökullantien ali laskevan puron virtaama näytteenottohetkellä oli pieni, mutta sen 

laatu oli  heikko.  Etenkin typpipitoisuus oli  moninkertainen huhtikuussa muussa yhteydessä 

otettuihin  näytteisiin  verrattuna.  Myös  fosforipitoisuus  oli  korkea,  samoin  ulosteperäisten 

kolibakteerien  määrä.  Näytteet  tutkineen  laboratorion  lausunnossa  todetaan,  että 

likaantumisen  alkuperä  olisi  syytä  selvittää.  Yhdistys  on  äskettäin  keskustellut  tilanteesta 

kunnan  ympäristöpäällikön  kanssa.  Kunnassakin  oli  jo  kiinnitetty  asiaan  huomiota,  koska 

myös  syksyllä  hieman  eri  paikasta  otetut  näytteet  osoittivat  varsin  suuria  typpi-  ja 

fosforipitoisuuksia Tampajaan laskevassa purovedessä. Likaantumisen syiden selvittäminen 

ja torjuntakeinojen kehittäminen ei  ole helppoa, mutta yhdistys on tarjonnut siinä kunnalle 

apuaan.
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Sinilevähavainnot

Yhdistyksen  hallituksen  jäsenet  tekivät  kesällä  2012  havaintoja  vain  hyvin  lievistä 

sinileväesiintymistä. Myöhemmin syksyllä havaittiin ja valokuvattiin selvempi sinileväesiintymä 

uimarannan rantavedessä. 

Tampajan hoitokalastus

Yhdistys  osallistui  sekä  talkootyöllä  että  rahallisesti  yhteistyössä  kalastuskuntien  kanssa 

hoitokalastusoperaatioon  Tampajassa.  Kahtena  päivänä  järvestä  nuotattiin  kahden 

ammattilaisen  voimin  ns.  roskakalaa  muutama sata  kiloa.  Saalis  oli  paljon  pienempi  kuin 

aiemmilla kerroilla.  Hoitokalastusta ei tehty Särkijärvessä, koska aikaisemmin saalis oli siellä 

jäänyt niin pieneksi.  Uudenmaan Ely-keskus toimittaa tarkemman raportin hoitokalastuksesta, 

sen tuloksista ja merkityksestä kalastuskunnille. Se on myös yhdistyksemme käytettävissä.

Ohjeita kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn

Kuluvana  vuonna  Suomessa  on  tehty  haja-  ja  loma-asutuksen  jätevesien  käsittelyn 

tehostettua  neuvontaa  ympäristöministeriön  myöntämillä  tukirahoilla.  Tuki  on  suunnattu 

erilaisille  järjestöille  ja  muille  organisaatioille,  joten  neuvonta  on  ollut  kuntien 

viranomaisvalvonnasta  riippumatonta.  Suomen  ympäristökeskus  SYKE  järjesti  keväällä 

erityiset  koulutustilaisuudet  neuvonnan  kenttätyöntekijöille.  Monet  neuvonnassa  mukana 

olevat organisaatiot ovat tuottaneet painettuja esitteitä ja verkkoaineistoa neuvonnan tueksi. 

Yksi  tällainen tiivis,  vain kahden A4:n kokoinen esite ”Jäteveden käsittely kesämökillä”  on 

suunnattu  nimenomaan  loma-asunnon  omistajille.  Esite  löytyy  helposti  yhdistyksemme 

kotisivuilta (www.tampaja.fi) reittiä Ajankohtaista > Kesämökin jätevesiopas.

Kannattaa  myös  muistaa,  että  jäsenille  annetaan  asiantuntiaopastusta  ja  neuvoja 

jätevesiasioissa.  Yhteyttä  voi  ottaa  hallituksen  jäseniin  suoraan  tai  esimerkiksi 

kesäjuhlissamme.

Jäsenasioita  

Kevätkokouksessa  päätetty  jäsenmaksun  nosto  12  eurosta  20  euroon  lienee  vaikuttanut 

osaltaan siihen,  että jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä on nyt  selvästi  enemmän kuin 

aikaisempina vuosina.  Jäsenmaksut ovat kuitenkin pääasiallinen tulolähteemme ja vetoamme 

jäsenistöön, että pysyisitte edelleen jäseninä ja näin tukisitte toimintamme jatkuvuutta.

Tämän  kirjeen  mukana  menee  uusi  maksulappu  niille,  joilta  jäsenmaksu  on  jäänyt 

maksamatta  (tilanne  1.12.2012).  Kirje  lähetetään  sähköpostitse  niille,  jotka  ovat  antaneet 

sähköpostiosoitteensa yhdistyksen tietoon, muille tavallisena kirjeenä.

Mikäli  tiedotteen  osoitetiedot  ovat  virheelliset,  pyydämme  ilmoittamaan  oikean  osoitteen 

yhdistyksen sihteerille Johanna Vasara-Nurmiselle, puh. 050 368 2463.

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Hallitus

2/2

http://www.tampaja.fi/

