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Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry

Hei Oksjärven Suojeluyhdistyksen jäsen ja
järvemme asioista kiinnostunut ranta-asukas!
Saostusaltaat
Olemme saaneet valmiiksi Oksjärven kannalta yhden merkittävimmistä projekteista: saostusaltaiden
rakentamisen suurimpiin Oksjärveen laskeviin ojiin. Toivottavasti useimmat huomasivat altaiden vaikutuksen
järven veden laatuun kevään aikana. Ojavesien mukana ei kulkeutunut järveen niin paljon kiintoainesta kuin
ennen. Viime syksyn ja talven runsaat vesisateet korostivat vielä altaiden merkitystä. Altaissa vedenvirtaus
hidastuu ja pysähtyy, jolloin kiintoaines ehtii painua pohjaan. Altaat tyhjennetään muutaman vuoden välein
sitä mukaa kun ne täyttyvät.
Ojista järveen valuvan veden laatua seurataan saostusaltaiden kautta - me ranta-asukkaatkin voimme omilla
tekemisillämme vaikuttaa Oksjärven veden laatuun joko parantavasti tai huonontavasti. Miten Sinä toimit?
Kiinteistöjen jätevedet
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 ja 1.1.2018 mennessä, jos kuormitus on vähäistä tai kunnostus
kohtuuttoman kallis.
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 myös Internetissä on kattavaa tietoa aiheesta. Myös Oksyn omilla
sivuilla on linkkejä useille ympäristöasioita käsitteleville sivustoille.
Jätevesien sisältämä eloperäinen aine kuluttaa vesistöjen happivaroja ja niissä olevat ravinteet
rehevöittävät vesistöjä!
JärviSunnuntai 2008
JärviSunnuntai-tapahtuma järjestetään Saaren kansanpuistossa 8.6.2008 klo 11 alkaen. Tervetuloa
joukolla mukaan! Tapahtumassa on runsaasti hyödyllisiä tietoiskuja ranta-asukkaille! Tutustu myös
keväällä jaettuun JärviSanomat-lehteen.
Oksyn jäsenmaksu 2008-2009
Tämän Jäsenkirjeen mukana tulee kauden 2008-2009 jäsenmaksua varten tilisiirtolomake.
Eräpäivä on 20.6.2008 ja maksu 15 €. Yhteisöiltä maksu on 30 €.
Vuosikokous 2008
Vuosikokous pidetään lauantaina 26.7.2008 klo 12 - 18 Oksjärven Leirikeskuksessa. Kokouksen
asialistalle voi ehdottaa aiheita. Ilmoita sihteerille 10.7.2008 mennessä käsiteltäväksi haluamasi asiat
sähköpostilla tai puhelimitse (yhteystiedot Oksyn sivuilla www.jarviverkko.fi/oksy).
Nauttikaamme puhdasvetisestä Oksjärvestä kuikan huutoa kuunnellen ja joutsenpariskuntaa ihaillen, joka
taas saapui järvellemme pesimään.
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