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Asia Veikkolan Lamminojan tukoksen poistaminen 
 
 
Veikkolan Lamminoja tukossa 

 
Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry. järjesti ma 25.7.2005 
siistimistalkoot Lamminjärvestä Kalljärveen laskevalla Lamminojalla. 
Hämmästykseksemme totesimme joen olevan täysin kuiva. Joessa virtaa normaalisti 
ajoittain runsaastikin vettä ja joki muuttuu pieneksi koskeksi Turuntien eteläpuolisella 
osalla. Lamminojan kosket ovat koskikaran elinpiiriä ja vuoden 2002 talkoiden 
yhteydessä joessa todettiin asustavan myös rapuja.     
 
Lamminojan yläjuoksulta noin 100 metriä puroa alaspäin löydettiin puoli metriä paksu 
ja useita metrejä pitkä hiekasta, savesta, lietteestä ym. kiintoaineesta muodostunut 
tukkeuma. Tukkeuman padottamana Lamminjärven vedenpinta on korkealla ja puron 
virtaus on miltei kokonaan tyrehtynyt. 
 
Paikalla tehtyjen alustavien selvitysten mukaan tukkeuma on syntynyt Tiehallinnon 
pari vuotta sitten kaivamasta pintavesiojasta, joka johtaa vesiä Veikkolan kirjastoa 
ympäröivältä alueelta ja Turuntien alueelta suoraan Lamminojaan. Kunta oli 
tietääksemme halunnut ojan kaivettavaksi, jotta Lamminojan varressa sijaitsevan 
kunnan vedenottamon suolapitoisuuden kasvu saataisiin kuriin. Suurien 
vesimääriensä ja virtausnopeuksiensa vuoksi uudessa ojassa on syntynyt mittava 
eroosio ja kiintoaines on kulkeutunut Lamminojaan ja lopulta tukkinut sen.  

 
Vesistön virtauksia ei saa muuttaa 

 
Vesistön tukkiminen tai virtausolosuhteiden luvaton muuttaminen on laissa kiellettyä 
ja tapauksesta riippuen myös rangaistava teko. Ojankaivuu on mielestämme huonosti 
ja taitamattomasti suunniteltu ja toteutettu sekä toimenpiteiden jälkiseuranta on 
laiminlyöty. Lamminojaan laskevan ojan suunnittelija ja ojan tekijä on vastuussa 
aiheuttamastaan haitasta ja velvollinen korjaamaan vahingot ja palauttamaan joki ja 
vesistö entiseen tilaansa.  

 
Asia hoitoon suunnitellusti ja pehmeästi 

 
KIRVES ry ja tiedon ongelmasta saatuaan myös Kirkkonummen ympäristöyhdistys 
ovat olleet asiasta yhteydessä kuntaan, Uudenmaan ympäristökeskukseen ja TE-
keskukseen puhelimitse. Haluamme, että jatkossa  
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1) Ensialkuun tulee Lamminojalla tehdä asiantuntijakatselmus, jossa selvitetään ja 
toteutetaan mahdollinen pikainen pehmeä ensiapu. Tällä tavoin vesistölle ja 
jokieliöstölle aiheutetut vahingot jäisivät mahdollisimman vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. 
 
2) Tukkeumapadon ja alavirtaan kulkeutuneiden kiintoainesten poistamisesta sekä 
pintavesien tulevasta johtamisesta tehdään Uudenmaan ympäristökeskuksen 
hyväksymä suunnitelma. Suunnitelman mukaan joen luonnollinen kivi ja hiekkapohja 
palautetaan näkyviin esim. imemällä lietteet pois. Lamminjoen vanhaa pohjauomaa ei 
tule muuttaa. Toivomme, että jatkossa Turuntien hulevedet voitaisiin ohjata viemäriin 
niin, etteivät saasteet kuormita ojaa ja sitä kautta Kalljärveä ja sen alapuolista 
vesistöä. 
 
3) Uudenmaan TE-keskuksen kalatalousosaston tulee hyväksyä suunnitelmat 
rapukannan ja muun jokieliöstön elvyttämistoimista.  
 
4) Molemmat suunnitelmat toteutetaan nopeasti niin, että  

- tukos poistuu ja sitä ei enää jatkossa tule sekä joen pohja on 
palautettu ennalleen (kiveä ja hiekkaa) 
- ravut ja muu jokieliöstö palautuu ennalleen. 
 

 
 
Veikkolassa 4.8.2005 
 
 
 
Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry. 
 
 
 
 
Kari Klemola   Marjokaisa Piironen 
puheenjohtaja  sihteeri 
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