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Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry

Tervehdys Oksjärven Suojeluyhdistyksen jäsen
ja järvemme asioista kiinnostunut ranta-asukas!
Kesän ollessa jo hyvässä vauhdissa ajattelimme muistuttaa jäseniämme muutamasta tapahtumasta.
Lisäksi kertaus jo tehdyistä kunnostustoimenpiteistä ja vähän tulevistakin.
Katso myös Tapahtumakalenteri 2009 www.tammela.fi.
* Olemme tutkituttaneet Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksellä kaksi kertaa Oksjärven veden laatua. Tuloksista saa
tarvittaessa tietoa vuosikokouksessa tai puheenjohtajalta. Tulevana syksynä veden laatua tutkitaan kolmannen kerran.
Syksy on parasta aikaa tällaisen seurannan tekemiseen.
* Saostusaltaat on nyt kaivettu kaikkiin Oksjärveen laskeviin pääojiin. Niitunojan saostusallas on tänä vuonna
tyhjennysvuorossa.
* Roskakalastus suoritettiin muutama vuosi sitten ja sen tulos oli melko ”laiha”. Roskakalastus voidaan tarvittaessa
suorittaa uudelleen. Yhteistyötä kalastuskunnan kanssa lisätään muutenkin.
* Veden korkeusmittari on toistaiseksi pois käytöstä. Mittari on kuitenkin tarkoitus asentaa sellaiseen paikkaan, missä
jäät eivät sitä siirtäisi tai rikkoisi.
* Merkille on pantu myös veden humuspitoisuus ja siitä aiheutunut tumma veden väri. Asiaa on käsitelty
vuosikokouksessa ja se on kirjattu pöytäkirjaan. Osasyynä lienee Okssuon pinnasta pohjoistuulella irtoava pöly, joka
laskeutuu järven pintaan. Syksyinen tutkimusanalyysi selvittänee myös tätä teoriaa.

Kiinteistöjen jätevesistä halutaan vielä palauttaa mieliin seuraavaa
Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesien käsittelystä annettiin vuonna 2004. Vanhasta
järjestelmästä (vesivessa) tuli laatia selvitys vuoteen 2006 mennessä ja tämän vuoden alkuun mennessä kiinteistöistä,
joissa ei ole vesikäymälää. Vanha järjestelmä tulee kunnostaa asetuksen mukaisesti 1.1.2014 mennessä. Jos kuormitus
on vähäistä, tulee kunnostuksen olla valmis 1.1.2018 mennessä. Aikataulu- ja kustannusasioissa kannattaa ottaa yhteys
Tammelan kuntaan ja varmistaa ennen laitteiston hankintaa sen soveltuvuus omaan kohteeseen.
Asetuksella pyritään uusituin jätevesijärjestelmin vähentämään ympäristön kuormitusta seuraavasti:

orgaanista ainesta on poistettava vähintään 90 %

kokonaisfosforia vähintään 85 %

kokonaistyppeä vähintään 40 %
Käytännössä tämä tarkoittaa WC-jätevesien ja pesuvesien johtamista joko umpisäiliöön välivarastointia varten tai
saostussäiliöön yhdessä maaperäkäsittelyn kanssa. Jälkimmäinen tarkoittaa 3-osaista säiliörakennetta, mistä vedet
ohjataan imeytyskenttään.
Tammelan kunnalta saa lisätietoa ja Internetissä on lisätietoa aiheesta.
Oksjärven Leirikeskuksen avoimet ovet perjantaina 5.6.2009 klo 15 – 18. Mukana Oksyn edustaja – Tervetuloa!
Oksy osallistuu kesäasukastapahtumaan Tammelassa 3.7.2009 klo 13 – 18 muiden vesiensuojeluyhdistysten kanssa –
seuraa ilmoittelua.
JärviSunnuntai- tapahtumaa ei järjestetä tänä vuonna. Toivottavasti ensi vuonna löytyy aikaa, intoa, uusia ideoita ja
puuhamiehiä ja –naisia tapahtumaa järjestämään!
Oksyn jäsenmaksu 2009 - 2010
Jäsenmaksut tulevat maksuun elo-syyskuun aikana vuosikokouksen jälkeen. Näin päätettiin vuoden 2008
vuosikokouksessa. Ilmoita sihteerille osoite- ym. muutokset! Pyydämme saada myös jäsenien sähköpostiosoitteet
postituslistaa varten.
Vesikasvien niittotalkoot
Kaislan ja lumpeen niittotalkoot pidetään lauantaina 11.7.2009 kello 12:00 Oksjärven länsiosassa. Mukaan kannattaa
ottaa vahva harvapiikkinen harava, viikate ja kaislaleikkuri, jos sellaisen omistaa.
Vuosikokous 2009
Vuosikokous pidetään lauantaina 18.7.2009 klo 12 - 18 Oksjärven Leirikeskuksessa. Kokouksen asialistalle voi
ehdottaa aiheita. Ilmoita sihteerille 10.7.2009 mennessä käsiteltäväksi haluamasi asiat sähköpostilla,
oksyry@gmail.com tai puhelimitse 040 5454 944.
Hyvää kesän alkua!
Mika Lehtojärvi
puheenjohtaja

Hanna Hirn
sihteeri/rahastonhoitaja

Yhdistyksellämme on nyt oma arkistokaappi Tammelan Manttaalilla. Sinne kootaan kaikki Oksyn materiaali kesän aikana.

oksyry@gmail.com
www.jarviverkko.fi/oksy

