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Puheenjohtajan palsta 
Keväinen tervehdys Oksjärvi -ihmisille! Aluksi hieman 
murheellisia uutisia: 

Järven tila on selkeästi heikentynyt viime vuosien aikana.  
Rehevöityminen on kiihtynyt huolestuttavasti. Järven 
tilan heikentyminen ja rehevöityminen pitää pysäyttää. 
Aiomme kunnan hankkeisiin liittyvänä yhteistyönä tutkia 
järven, sekä siihen laskevien ojien, ravinne- ja 
humuspitoisuuksia, eli mistä ravinteita tulee järveen. 
Näkösyvyys oli nyt keväällä 1,8-2,1m, muutama vuosi 
sitten se oli 2,2-2,4m. 

Toivomme, että ennen kesäisen käyttökauden alkua 
tyhjennätte saostuskaivot ja varmistatte, että 
jätevesijärjestelmät ovat muutenkin uuden lain vaatimalla 
tasolla. Mattojen pesu järvessä on luonnollisesti kielletty.  
Harmaita vesiä (tiski- ja saunavesiä) ei saa johtaa suoraan 
järveen, tai maan pinnalle. Asiallinen maasuodattamo tai  
-imeyttämö riittää. WC-vesille pitää olla todella hyvä 
järjestelmä, lisätietoja Tammelan kunnan viranomaisilta. 

Myös kaikki "romut" ja muu materiaali, mistä voi liueta 
haitallisia aineita on hyvä viedä asianomaisiin 
jätepisteisiin (lannoitteet, akut, öljyt, auton- ja muut 
asiattomat koneen "romut", ylijäämärakennustarvikkeet 
jne). 

Pohjapatohanke on edelleen työlistalla. Pikaisina, 
nopeasti vaikuttavina toimenpiteinä suoritetaan järveen 
laskevien ojien kuuden laskeutusaltaan tyhjennys ja/tai 
laajennus yhteistyössä kunnan kanssa. Tarkoitus on 
teettää myös kolme uutta allasta. 

Tällaista lyhyesti, terveisin Tuomo 

PS. Huomaattehan välittää tämän tiedotteen myös 
mökkinne ja rantatontin vuokralaiselle tai pitkäaikaisille 
asukkaille. 

Järven omatoiminen kunnostaminen 
Ihmisten toimintojen vuoksi myös vesikasvillisuus kasvaa 
enemmän kuin luonnontilaisessa järvessä.  

Tehokkain niittoaika on heinä-elokuun vaihteessa. 
Ensimmäinen niitto kannattaa tehdä kahdesti 3-4 viikon 
välein sekä toistaa muutamana vuotena. 

Yhdistys lainaa niittoleikkureita. On erittäin tärkeää, että 
leikkuumassa kerätään pois rehevöittämästä järveä. 

Lisää tietoa vesistöjen kunnostuksesta www.ympäristö.fi  

Oksjärvi-ilta, torstaina 5.6.2014  
Tammelan kunnan leirikeskuksella on toimintaa 5.6. 
Tammelan kunnan vapaa-aikatoimi ja OKSY ry ovat 
suunnitelleet ohjelmaa vauvasta vaariin. 

Ohjelmassa 

 Onkikilpailut lapsille (klo 17.30–19.00) 

 Sukellusnäytös 

 Kasvomaalaus 

 Luontopolku 

 Lasten onkikilpailu 

 Luento järvien suojelusta 

 Kenttäpelejä mm. frisbeegolf 

 Tanssia sekä tanssinäytös 
 musiikista vastaa Tarja ja Ilpo Mäkelä. 

 Poniratsastus, hinta 1-2€ 
 

Kahvitarjoilu klo 17.00–19.00. 

Sauna lämpimänä klo 16.00–20.00. 

Osoite: Salomaantie 162, Tammela (Oksjärven leirikeskus) 

Nettisivut 
Yhdistyksellä on uudet internet sivut. Nettisivut uusittiin 
ylläpidon helpottamiseksi. Nykyisille sivuille on kerätty 
oleellisin tieto järvestä, ympäristöstä ja yhdistyksen 
toiminnasta.  
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Tammelan järvien ja kalaston tutkimus 
ja kunnostus- hanke 

Tammelan kunnalla on käynnissä Euroopan 
aluekehitysrahaston rahoittama hanke jonka puitteissa 
myös Oksjärvi on saanut tieteellistä tutkimusta. Hankkeen 
puitteissa on tutkittu veden laatua vesinäytteillä ja 
koekalastuksella.   

Hankeen tuloksiin ja pöytäkirjoihin pääsee tutustumaan 
kunnanvirastolla tai internetissä  
 
www.tammela.fi ->   

-> Asuminen, rakentaminen ja ympäristö 
-> Vesiensuojelu 
-> Vesiensuojeluhankkeet 
-> Tammelan Järvien ja kalaston tutkimus ja 
kunnostus hanke 

 

Viimeisimpänä löytyy vesianalyysi maaliskuulta 2014 

Saostusaltaat 
Saostusaltaita pyritään suurentamaan, lisäämään ja 
tyhjentämään kunnan hankkeen rahoituksella. Niitunojan 
allas on tyhjennetty yhdistyksen omalla rahoituksella. 
Saostusaltaan tarkoituksena on kerätä virtaavasta vedestä 
kiintoaines ja sitoa ravinteita. 

Yhdistys toivoo havaintoja järveen virtaavien ojien 
virtausmäärästä ja veden väristä.  

Oksjärvelle tehdään kuuden laskeutusalttaan 
laajennussuunnitelmat, sekä suunnitelmat kolmelle 
uudelle altaalle. Tapio Meisalmi tekee suunnitelmat 
hintaan 8000€. Kustannukset hoidetaan Tammelan 
kunnan hankkeesta. 

Koekalastus 2013 
Kalaston tutkimus ja kunnostus hankkeen toimesta 
suoritettu koekalastus antoi tärkeää tietoa järven tilasta. 
Lopulliset tulokset ovat vielä julkaisematta. Alustavissa 
tuloksissa Oksjärveen ei suositella hoitokalastusta.  

Kaavoitus 
Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 3.2.2014 § 
13 päättänyt asettaa Oksjärven yksityisen ranta-
asemakaavaehdotuksen selostuksineen ja liitteineen sekä 
päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti 
nähtäville MRL 65 §:n mukaisesti.  

Asiakirjat ovat nähtävillä kunnan www-sivuilla 
osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen, rakentaminen 
ja ympäristö > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavahankkeet > 
Oksjärven ranta-asemakaava.  

Yhdistyksen yhteystiedot 
Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry 

c/o Ari Hutka 
Taskuahteentie 78  
31300 Tammela 

Sähköpostiosoite oksyry@gmail.com 
Internet sivut www.oksyry.fi 

 
 

 

 

 

 

Vuosikokous 10.8.2014 klo 14 
Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen. Tilaisuus on kaikille 
avoin. Kokous alkaa klo 14, osoitteessa Salomaantie 162, 
Tammela (Oksjärven leirikeskus). 

 


