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JÄSENTIEDOTE 30.5.2018 

 

Aloittelemme jälleen uutta kesäkautta ja toivomme, että järviemme vedet pysyvät 
puhtaina ja sinilevättöminä. 

Yhdistyksemme toiminta pyörii lähes yksinomaan hallituksen ja rahastonhoitajan 
varassa. Toivoisimme kovasti uusia innokkaita ihmisiä toimintaan mukaan. 
Tapahtumien ja tiedonkeruun ohella saamme näillä resursseillamme aikaiseksi yhden 
jäsentiedotteen vuosittain (eli tämän tässä). Sen yhteydessä lähetetään myös 
jäsenmaksulipukkeet (tai vastaavat tiedot sähköpostitse, ks. alla). Toivomme jokaisen 
jäsenen hoitavan jäsenmaksunsa ajallaan. 

Ajan ja kustannusten säästämiseksi lähetämme tämän tiedotteen sähköpostitse niille 
jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet meille sähköpostiosoitteensa.  Vetoamme kaikkiin 
jäseniin, että ilmoittaisitte meille sähköpostiosoitteenne, jos teillä sellainen on.  
Käytämme osoitteita ehdottomasti ainoastaan yhdistyksen omien tiedotteiden 
jakeluun emmekä missään tapauksessa anna niitä ulkopuolisten tietoon. 

 

Vuosikokous 14.5.2018 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Navala FBK-VPK:lla 14.5.2018. Kokoukseen 
osallistui 13 jäsentä. 

Hallituksen jäsenten yhteystiedot alla. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi 
puheenjohtajakseen edelleen Maarit Haavikko-Sjöstrandin ja varapuheenjohtajaksi 
Erkki Santalan. Rahastonhoitajaksi kutsuttiin Kalevi Matilainen. Hallituksen jäsenet 
sekä rahastonhoitaja v. 2018 yhteystietoineen: 

Maarit Haavikko-Sjöstrand, puheenjohtaja 0400 212 676 
Erkki Santala, varapuheenjohtaja   040 749 3878 
Ari Anttonen   040 540 3277 
Kari Christensen   040 900 5105 
Virpi Eloranta   040 826 2014 
Hillevi Havia   050 359 5466 
Veikko Ukkola   040 503 1196 
Jari Virtanen    0500 816 790 
Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja   045 871 8710 

 

 

Järvi- ja purovesien laatututkimuksia jatketaan 

 

Tampajan ja Särkijärven veden laadun seuraamiseksi yhdistys otatti kustannuksel-
laan vesinäytteet järvistä kesällä 2017. Talvinäytteiden ottamisen helmikuun lopussa 
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2018 oli tilannut kunta ja yhdistyksemme tilasi vain lisänäytteitä happitilanteesta. Ke-
sän 2017 tulokset osoittivat hiukan parempaa vedenlaatua kuin kesällä 2016. Erikois-
ta oli, että Särkijärven ravinnepitoisuudet olivat hieman alhaisemmat kuin Tampajas-
sa, yleensä tilanne on toisinpäin. Helmikuussa 2018 näkösyvyydet kummassakin jär-
vessä olivat tavallista pienemmät ja väriluku korkeampi. Tämä johtunee suurelta osin 
loppusyksyn 2017 poikkeuksellisista sateista, jotka toivat järviin tavallista enemmän 
humuspitoista ruskeaa vettä. Tavallista ruskeampi väri on edelleen selvästi näkyvis-
sä. Sekä kesän 2017 että talven 2018 näytteissä ei havaittu lämpökestoisia kolibak-
teereja eli järvien hygieeninen tila on hyvä. Kesän 2018 kunnan maksamaan näyt-
teenottoon liitetään taas lisäanalyysejä. Myös parista purosta otetaan näytteitä, jos 
niiden virtaama mahdollistaa edustavan näytteenoton. 

 

 

Haja-asutusalueen jätevesien käsittely ja Kirkkonummen ympäristönsuojelu-
määräykset 

 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan lainsäädännön muutokset ovat tulleet 
voimaan 3.4.2017. Valtakunnallisista säädöksistä keskeiset sisältyvät ympäristön-
suojelulakiin (527/2014 muutoksineen) sekä ns. hajajätevesiasetukseen (157/2017). 
Niitä täydentävät paikalliset olosuhteet huomioon ottavat kuntien ympäristönsuojelu-
määräykset.  

Kirkkonummen kunnan uudet ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 
1.7.2017. Niissä on määräyksiä jäteveden käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla, muita yleisiä määräyksiä vesien- ja ilmansuojelusta, 
määräyksiä öljyjen, kemikaalien ja jätteiden käsittelystä sekä hevosten ja muiden 
eläinten pitoon liittyviä määräyksiä.  Määräykset löytyvät täältä: 

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/59d1d04cc9105878f1000218/YSM_29.9.2017
_uusi_PV_Optimized.pdf 

 

Koska yhdistyksen toiminta-alueella ei ole vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoa, on 
uusien säädösten keskeinen vaatimus alueellamme se, että kaikkien alle 100 metrin 
etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien rakennusten jätevesien käsittelyn tulee täyttää ns. 
perustason vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Puhdistusvaatimus on voimassa 
muuallakin, mutta etäämpänä vesistöstä sijaitsevien rakennusten jätevesien käsittely-
järjestelmää on tehostettava viimeistään suurten korjaus- ja muutostöiden yhteydes-
sä.  

Uudisrakentamisen yhteydessä ympäristönsuojelulain vaatimukset ovat voimassa he-
ti eli ne ovat rakennusluvan myöntämisen ehto. Kunnan ympäristönsuojelumääräyk-
sissä on uudisrakennuksille mm. vaatimus kaksoisputkijärjestelmästä, siis erillisistä 
viemäriputkista WC-vesille ja ns. harmaille vesille talon ulkoseinään asti. Lisäksi on 
vaatimuksia jätevesijärjestelmän ja jätevesien purkupaikan vähimmäisetäisyydestä 
talousvesikaivoon, tontin rajaan sekä ylimpään pohjavesipintaan. Etäisyyksiä määri-
tettäessä tulee ottaa huomioon järvien ylimmät vedenkorkeudet.  

 

Järvien läheisyydessä 100 metrin rantavyöhykkeellä on kunnan ympäristönsuojelu-
määräysten mukaan käsiteltyjen harmaiden vesien imeyttäminen mahdollista, kunhan 
se tapahtuu vähintään 30 metrin päässä rannasta. Jos loma-asunnolla on ns. kanto-
vesi eli ei ole lainkaan vesijohtoja ja varsinaisia vedenkäyttölaitteita, katsotaan har-
maiden vesien määrä vähäiseksi. Silloin maahan imeyttäminen on sallittua lähem-

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/59d1d04cc9105878f1000218/YSM_29.9.2017_uusi_PV_Optimized.pdf
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/59d1d04cc9105878f1000218/YSM_29.9.2017_uusi_PV_Optimized.pdf
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pänäkin kuin 30 metriä rannasta, ei kuitenkaan lähempänä kuin itse rakennus. Maa-
han imeytyksen mahdollisuuksia voi kuitenkin käytännössä rajoittaa tontin koko ja 
maaperän laatu. Vähäistäkään määrää jätevettä ei saa johtaa suoraan vesistöön.  

WC-vesille on ympäristönsuojelumääräyksissä harmaita vesiä tiukemmat vaatimuk-
set. Kiireellisintä onkin laittaa vanhojen, ennen vuotta 2004 rakennettujen ja 100 met-
riä lähempänä rantaa sijaitsevien vesivessallisten talojen jätevesijärjestelmät vaati-
musten mukaiseen kuntoon. 

Kunnan määräysten merkitys on siten keskeinen, kun ajatellaan Tampajan ja Särki-
järven suojelua sekä omien ja naapureiden talousvesikaivojen veden laadun turvaa-
mista. Ratkaisevaa on kuitenkin kaikkien alueellamme asuvien oma toiminta. Aina on 
sallittua hoitaa jätevesiasiat kuntoon vähimmäisvaatimuksia paremmin ja nopeam-
min, myös kauempana kuin 100 metriä rannasta sijaitseville rakennuksille. Ojissa vir-
taavan kuivatusveden mukana tulee rehevöittäviä ravinteita ja jätevesiperäisiä bak-
teereita järviin etäältäkin. Kun järviemme hygieeninen tila on seurantatietojen mukaan 
hyvä, niin pitäkäämme se myös jatkossa sellaisena.  

Jätevesijärjestelmän parantamista suunnittelevan on syytä olla ajoissa yhteydessä 
kuntaan luvan tarpeen selvittämiseksi. Jos kyse ei ole edellä mainituista vähäisistä jä-
tevesistä, on ammattitaitoisen suunnittelijan käyttäminen ja luvan hakeminen paran-
nustoimenpiteisiin tärkeää sekä oikean ratkaisun valitsemisen että kiinteistön omista-
jan oikeusturvan kannalta.  

 

 

Vesiosuuskuntahanke 

 

Keskitetyn vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen alueelle voisi pienentää 
merkittävästi vesiimme kohdistuvaa rasitusta. Kunta ei ole vielä valmis ryhtymään 
toimeen, joten vesiosuuskunnan perustaminen olisi nopein tapa saada asiaa 
eteenpäin. Nykytilanteessa kunta ilmeisesti odottaa alueelle tulevaisuudessa 
vahvistettavaa asemakaavaa. Tämä tapahtunee 2030-40 -luvulla.  

Yhdistyksemme järjesti 20.5.2017 keskustelutilaisuuden koskien mahdollisen 
vesiosuuskunnan perustamista Kylmälän osayleiskaava-alueelle. Tilaisuudessa 
perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Ari Anttonen, Mats Michelsson ja Jarmo Paabo. 

Työryhmä toteaa, että vesiosuuskunnan tarkoituksena olisi huolehtia juomavedestä ja 
jätevesistä (viemäröinti) sekä tarjota jäsenilleen mahdollisesti myös 
kuitu/tietoliikenneyhteys. Vesiosuuskunnan aluetta ei vielä ole tarkasti rajattu, mutta 
alustavien kaavailujen mukaan se rajoittuisi Tampajan, Särkijärven ja Heparin 
ympäristöön. Aikataulumielessä, jos päätettäisiin perustaa yksityinen vesiosuuskunta 
syksyllä 2018, voisi hanke valmistua arviolta 2020-luvun puolivälissä. 
Vesiosuuskunnan perustamista puoltaa sen piirissä olevien asukkaiden saama veden 
käyttömukavuus. Lisäksi keskitetyllä viemäröintijärjestelmällä on vesiensuojelullinen 
merkitys.  

Mikäli yksityinen vesiosuuskunta perustetaan, se vaatii omaa rahoitusta. Kun 
vesiosuuskunta on maksanut velkansa, voidaan se luovuttaa kunnalle. Kunta on 
alustavasti lupaillut teettävänsä kuluvan vuoden aikana vesi- ja viemäröintiä 
koskevan suunnitelman alueelle. Tämän suunnitelman valmistumisen jälkeen 
voidaan arvioida vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen kustannuksia myös 
osuuskuntamuotoisena. 
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Kesäjuhla 

 

Kesäjuhla järjestetään lauantaina 21.7.2018 klo 13.00-16.00 Kukkumäellä perinteisin 
menoin. Luvassa on iloista yhdessäoloa, musiikkia, kettinginheittoa, ongintaa sekä 
luontopolku aikuisille ja lapsille. Vesiensuojeluinfo- ja neuvontapiste on luonnollisesti 
paikalla.  Musiikista vastaa viimevuotiseen tapaan Kari Parkkinen. 

Kesäjuhlan onnistumisen edellytyksenä on talkooapu ennen juhlaa, juhlan aikana ja 
juhlan jälkeen. Perjantai-iltana klo 18.00 rakennetaan juhlapaikka, lauantaina 
aamupäivällä järjestetään Kukkumäki juhlakuntoon ja juhlan jälkeen puretaan 
juhlajärjestelyt. Talkoisiin voi ilmoittautua yhdistyksen puheenjohtajalle joko 
sähköpostitse maarit.haavikko-sjostrand@sjostrand.fi tai puhelimitse 0400 212 676. 

Tervetuloa mukaan. 

 

Jäsenmaksut 

 

Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan 20 eurossa. Jäsenmaksut ovat 
pääasiallinen tulonlähteemme ja hallitus toivoo, että nykyiset jäsenet pysyvät mukana 
tukemassa toimintaamme maksamalla jäsenmaksun. Lisätoiveena on, että 
yhdistykseen saataisiin myös uusia jäseniä. Jäsenmaksu pyydetään suorittamaan 
yhdistyksen tilille Danske Bank IBAN FI10 8000 1470 3307 55. 

 

Jäsenten osoitetiedot 

 

Mikäli tämän tiedotteen osoitetiedot ovat virheelliset, pyydämme ilmoittamaan oikean 
osoitteen yhdistyksen puheenjohtajalle maarit.haavikko-sjostrand@sjostrand.fi tai 
0400 212 676. Toivomme myös, että mahdollisimman moni jäsen antaisi käyttöömme 
sähköpostiosoitteensa tiedotteiden lähettämistä varten. Sähköpostin käyttö 
perinteiseen postiin verrattuna säästää sekä vaivaa että kustannuksia. 

 

Yhdistyksen kotisivut 

 

Yhdistyksellämme on internet-sivut osoitteessa www.tampaja.fi, ja sivuja myös 
ylläpidetään.  Siellä on paljon hyödyllistä tietoa yhdistyksestä ja vesiensuojelusta.  
Käykää sivuilla ja levittäkää osoitetta muillekin. 

 

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää kesää sekä puhtaita vesiä! 

 

Nähdään kesäjuhlassa, tervetuloa! 

 

Hallitus 

mailto:maarit.haavikko-sjostrand@sjostrand.fi
mailto:maarit.haavikko-sjostrand@sjostrand.fi
http://www.tampaja.fi/

