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Puheenjohtajan palsta  
 

Tervehdys Oksjärven kävijöille!  Taas on aika herätä 
talvihorroksesta, kevätkin on ollut suotuisa! 

Huomaattehan välittää tämän tiedon myös 
mökkinne vuokralaisille tai pitkäaikaisille asuk-
kaille. Tiedote on hyvä olla myös vuokrattavien 
mökkien informaatiokansiossa tai ilmoitustaululla.  

Yhdistyksen toiminnan pääpaino 2016 

Vuosikokouksessa 2015 päätettiin, että suo-ojien 
happamuuden ja humuksen vaikutuksia pyritään 
vähentämään. Saarisuonojaan on tarkoitus tehdä 
”suodatin” luonnon omista aineista, kalkkikivestä ja 
karkeasta kiviaineksesta. Maanomistajina Pekka 
Kujala, Tuomas Mattila, Hannu Nummela ja UPM 
(Ilkka Bister) ovat suhtautuneet asiaan erittäin 
positiivisesti. Kyseessä on pitkävaikutteinen 
menetelmä, joka toimii vastaavalla tavalla kuin 
pohjaveden suotautuminen maaperään. 

Toisena tärkeänä toimenpiteenä pyritään vähen-
tämään kiintoaineen pääsyä järveen. Tammelan 
kunnan maalle on tarkoitus tehdä laskeutusallas, 
jolla pyritään eliminoimaan hakkuualueilta 
vapautuvaa kiintoainetta. 

Yhteistyöterveisin Tuomo Mäkelä 

 

Järven omatoiminen kunnostaminen 
Järven ja rantojen siistiminen kuolleesta kasvus-
tosta ja mahdollisista roskista on hyvä tehdä nyt 
keväällä. Toivomme, että järvellä liikkuessanne 
keräätte myös järvessä mahdollisesti ajelehtivat 
puutavarat, muovi-esineet ja muut sinne kuulu-
mattomat ainekset. 
 

Yhdistyksen niittoleikkuri hukassa 
Yhdistyksen omistaman manuaalisen niittoleikkurin 
palauttaminen on unohtunut. Toivomme, että 
katsotte varastonne ja palautatte leikkurin. Voitte 
soittaa puh. 0400 401 187 Tuomo Mäkelä.  
 
Toinen leikkuri on tallessa ja sitä saa lainata. On 
tärkeää, että leikkuumassa kerätään pois, koska 
veteen jäävä aines mätänee ja rehevöittää järveä. 
 

 

Jätevesiasiaa 
Ennen käyttökauden alkua on hyvä tyhjentää 
saostuskaivot ja varmistaa, että järjestelmät 
toimivat muutenkin uuden lain vaatimalla tasolla. 
Näin takaatte häiriöttömän kesän itsellenne.  
 
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. 

Toimintaideoita yhdistykselle? 
Järven käyttäjiltä, maanomistajilta ja mökkiläisiltä 
kaivataan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi: 

• mihin suuntaan asioita pitää viedä? 
• mitkä asiat ovat teille tärkeitä? 
• mitä kaipaatte yhdistykseltä? 
• mitä ette halua? 
 

Ehdotukset sähköpostiin oksyry@gmail.com  tai 
alla yhteystiedoissa näkyvään osoitteeseen. 
 

Varainhankinta 
Perimme vuosittaisen jäsenmaksun. 
Erityisprojektien rahoituksen hankkimisessa 
lähestymme Tammelan kuntaa. Otamme vastaan 
lahjoituksia ja kannatusmaksuja.  

Jäsenmaksu, kannatusmaksu tai järvensuojelu-
maksu on 15€. Varsinaiset jäsenmaksulaput 
postitetaan syksyllä, mutta kannatusluonteisen 
maksun tai lahjoitukset voi suorittaa koska tahansa 
tilille FSOP FI78 5025 1620 0118 64. 

Yhdistyksen yhteystiedot 
Tammelan Oksjärven 
Suojeluyhdistys ry 
c/o Ari Hutka 
Taskuahteentie 78  
31300 Tammela 

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

Vuosikokous 7.8.2016 klo 14  
Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen.  
Tilaisuus on kaikille avoin. Kokous alkaa klo 14.00 
Oksjärven leirikeskuksessa. Osoite Salomaantie 
162, Tammela. 
 

 

mailto:oksyry@gmail.com
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Rajoituksia moottorikäyttöisillä kulku-
neuvoilla ajeluun 
Oksjärvellä on suositus, että moottorikäyttöisiä 
kulkuneuvoja ei käytetä. Pienitehoisilla sähkö-
perämoottoreilla saa kyllä ajaa. Pitäkäämme tästä 
kiinni, näin järven rauha säilyy. Myös lintujen, 
kalojen ja muun luonnon kannalta tämä on 
tärkeää. Asiasta on hyvä kertoa myös mökkien 
vuokraajille tai satunnaisille käyttäjille. 

 Huomioitava on myös se, että tämä on erittäin 
vakava turvallisuusriski ajelijoille. Järvessä on 
todella paljon vedenalaisia kiviä ja karikoita. Avun 
saanti paikalle kestää, kaikki kun eivät tiedä edes 
osoitetta, minne avun pitäisi saapua. 

Vapon turvesuon pöly 
Järven pohjoisrannalta, Okssuon tuotantoalueelta 
mahdollisesti kulkeutuvan pölyn on epäilty 
laskeutuvan myös Oksjärven päälle. Ympäristö-
laboratorio Nab Labs Ambiotica suoritti vuoden 
2015 kesällä mittauksia Oksjärven pohjoisrannalla.  

Tutkimusten tulos oli, että pienhiukkasten sallitut 
raja-arvot eivät ylittyneet. Sen sijaan kuusen 
suopursuruostetta esiintyi kesällä 2015 runsaasti. 
Sitä kellui myös veden pinnalla aiheuttaen osittain 
epäilyjä turvesuon pölyämisestä.  

Turvesuon pölymittauksia on tarkoitus tehdä myös 
kesällä 2016. 

Oksjärvi-Ilta Maailman ympäristöpäivänä 

Vuonna 2016 Oksjärvi-iltaa ei järjestetä. Tulevai-
suuden suunnitelmista ei ole vielä päätöstä. 

 

Vetoomus maanomistajille: 
Oksjärven tutkimustulosten mukaan ojista tulee 
melkoisesti levien ja ruohon kasvamista lisäävää 
kuormitusta järveen: 

• Humusta 
• Kiintoainetta 
• Typpeä (N) 
• Fosforia (P)  

 

Jotta järven tilaa saadaan parannettua, tai edes 
pidettyä ennallaan, pyydämme teiltä seuraavaa. 
Ojien lähettyvillä on hyvä pidättäytyä:  

• Peltojen runsaalta lannoitukselta  
• Pelto-ojien kunnostukselta ilman ennalta 

kaivettuja laskeutusaltaita ja lietekuoppia 
• Laskeutusallas tai kosteikko ovat hyviä 

keinoja vähentää kiintoaineen määrää 
• Hakkuiden ja varsinkin ajourien tekemistä 

lähelle järveen laskevia ojia 
 

• Metsä- ja suo-ojien kaivamista ilman 
laskeutusaltaita 

• Myös pidätyspadot ovat suositeltavia 
• Vanhojen ojien kunnostusta tulisi välttää 

ainakin niin, että tehdään suora ojayhteys 
järveen 

o kaivukatkot, pidätyspadot ja 
laskeutusaltaat myös latvavesissä 
ovat suositeltavia 

• Vanhat suo-ojat olisi hyvä jättää sellaisiksi 
kuin ovat, koska muuten soilta tulee 
hapanta humuskuormaa järveen. 

Lisätietoja: Tuomo Mäkelä, puh 0400 401 187. 

 

********************************************************************************************* 

Kalastus- ja ravustusasiaa 
Valtakunnallisen kalastonhoitomaksun lisäksi Oksjärvellä tarvittavia lupia ja merkkejä myyvät: 

 Lunkaan osakaskunta, järven itäosa ja keskiosa. Myynti:      
 Sirkka Siikonen   Lunkaantie 25 TAMMELA.  Puh. +358 50 590 9115 

 Hykkilän osakaskunta, järven länsireuna n. 0,5km leveydeltä. Myynti:    
 Markku Lehtinen    Hykkiläntie 476 TAMMELA.  Puh. +358 50 405 3131    
 Tauno Ylitalo  Loimostentie 30 TAMMELA. Puh. +358 400 843 013 

Kalastajille toiveena on, että myös ns. ”roskakalat” pikku sintit, särjet jne. viedään maihin sekä talvella että kesällä. 
Osalla kalastajista on tapana jättää niitä jään päälle tai heittää veteen. Kuka nyt haluaisi uida mätänevien 
kalanraatojen joukossa…

 

tel:%2B358%2050%20590%209115

