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Lamminjärvi 1995 vai Kalljärvi 2018?



1995 - 2022 = 27 vuotta vapaaehtoistyötä, jonka 

tavoitteena on tehdä yhdistys tarpeettomaksi.

Sitkeyttä vaaditaan: 

2008: KIRVES ry:n kuntalaisaloite ehdotti Veikkolan 

Kalljärven radikaalihoitoa

2017: Viimeinen valtuustoaloitteeni: 

Veikkolan Kalljärven radikaalihoito 

2018 - 2019 Esihanke: Kirkkonummen vesien tilan 

parantaminen: Veikkolan järvipilotti

2019 - 2023: Varsinainen hanke, vuosi kerrallaan



1. Lamminpuron 

perkuutalkoot 

vuosittain

2. Vuoden 2003 

kalakuolemat

3. Lamminpuron 

polkusuunnitelma 

2018

4. Järvitapahtuman 

napakelkka 2018



Kun hanke alkoi, pelkäsin, että hankkeessa vain

tutkitaan, tutkitaan ja tutkitaan.

Hanke on jatkunut vuosia ja siinä on tutkittu, tutkittu ja 

tutkittu. Sekä nuotattu tehokkaammin kuin aiemmin.

Sekä kunnostettu Lamminpuron koski. 

Jos ELY:ltä nyt haettaisiin avustusta 

kemikaalikäsittelyyn ja/tai sedimentin 

imuruoppaukseen, niin avustusten käsittelijä ELY:ssä 

EI voisi perustella sitä ympäristöministeriölle. 

Koska hankkeessa ei ole tehty kaikkea mahdollista 

ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

Kuten

- edelleen kunnallistekniikkaan 

liittymättömiä talouksia!

- haja-asutusalueella jätevesiasiat 

eivät ole kunnossa 

- vesiosakaskuntiin ei pääse 

mukaan

- järvien ja ojien suojavyöhykkeet 

pieniä

- maataloudessa ylilannoitetaan

- hulevesisuunnitelmaa vasta 

suunnitellaan

- ja niin edelleen.



Mitä me asukkaat voimme tehdä?

- oman tontin hulevesiasiat kuntoon: 

läpäiseviä pintoja, kasvillisuutta, 

sadevesipuutarha

- jos asfalttia on pakko saada pihalle, 

niin sitten vettä läpäisevää asfalttia

- ei pestä ajoneuvoja rannassa tai ojien 

läheisyydessä, vallankaan pesuaineilla

- ilmoitetaan asukkaiden 

vesiensuojelurikkeistä viranomaisille: 

saostuskaivoja ei saa reijittää! ;v(

- osallistutaan Kirveen, Luvyn ja 

kunnan järjestämiin talkoisiin ja 

tapahtumiin 



Kirves heiluu
Kylävene Lamppari on upotettu,

milloin ja miten nostetaan?

ma 20.6. kello 18 Lamminpuron polun raivaus, osa 1

Su 24.7. kello 13 Lamminpuron raivaus, osa 1.

Syys-lokakuussa nuotataan kahtena päivänä

Lamminjärvi Jomiset Oy:n kanssa.
Talkoolaisia voi olla kaksi yhtaikaa.



Kiitos ja tervetuloa mukaan heilumaan!

Jäsenmaksu 

15 euroa / henkilö

30 euroa järven rannalla asuvalta

50 euroa / yhteisö.

https://www.facebook.com/VeikkolanKirves/ 

https://veikkolanvedet.webs.com/kirves.htm 

kirves.veikkola@gmail.com

pj Marjokaisa Piironen 040 5058 058


