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KESÄTIEDOTE 2018
Suojeluyhdistyksen talvitiedotteessa hämmästeltiin runsaita talvisateita, tulvia ja
ravinnekuormitusta järviin. Nyt hämmästelyn aiheena on huippuhelteinen ja kuiva
alkukesä. Äärimmäisyydestä toiseen vaihtelevat kelit ovat ilmastonmuutoksen
myötä lisääntymässä. Järvien kannalta tällaiset tilanteet ovat ikäviä, koska talvella
sateet lisäävät ravinnekuormitusta ja kesällä veden lämpimyys edistää leväkasvua ja
happikadon kehittymistä. Näiden haasteiden kanssa meidän on tultava toimeen ja
pitkällä tähtäimellä avainasemassa on järvien vastaanottaman kuormituksen
rajoittaminen. Suojeluyhdistyksen toiminta suuntautuukin jatkossa voimakkaasti
kohti valuma-aluetta.
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Vuosikokouksen antia

Yhdistyksen vuosikokouksessa 7.4.2018 käytiin
läpi tehtyjä vesistöjen tutkimuksia ja
mittaustuloksia ympäristöasiantuntija Heli
Jutilan johdolla. Vaikka Takajärven tila on
Suomen ympäristökeskuksen vesikartan
mukaan erinomainen ja Alajärven hyvä, on
nähtävissä huolestuttavia merkkejä siitä, ettei
tila ole pysyvä. Johtopäätöksenä voidaankin
todeta, että järviemme tilan säilyttämiseksi
aktiivisiin suojelutoimiin kannattaa ryhtyä pian.

Yhdistyksemme jatkaa seurantatutkimuksia
sekä yhteistyökumppaneiden kanssa että
itsenäisesti. Tutkimustuloksista voit lukea lisää
yhdistyksemme kotisivulta tai Facebook-
sivuilta.

Lisäksi vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle
logo, joka komeilee tämän tiedotteen
yläkulmassa. Logon suunnitteli Jussi Heinämies.

Suomen ympäristökeskuksen vesikartta vuodelta 2016, jonka tulokset perustuvat Takajärven ja Alajärven osalta vuoden 
2013 tutkimustuloksiin.  Sininen = erinomainen, vihreä = hyvä, keltainen = tyydyttävä, oranssi = välttävä ja punainen = 
huono.
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Vauhdikas alku kesään

Toukokuun helleaalto nosti nopeasti myös
järvien pintalämpötiloja. Alajärven Loima-
lahdessa viime kesän maksimilämpötila 18,1 °C
saavutettiin nyt jo toukokuun 15. päivä!

Vauhdikas kasvukauden alku näkyi myös veden
levämäärän lisääntymisenä. Kesäkuussa veden
kirkkaudesta kertova näkösyvyys oli vain 1,7 m
kun se esimerkiksi edellisenä vuonna samaan
aikaan oli 2,6 m. Valitettavasti myös sinilevää
on havaittu Alajärven itärannoilla jo useampaan
kertaan kesäkuun aikana.

Jäseneksi liittyminen

Tule sinäkin tukemaan järveäsi aktiivisesti suojelevaa yhdistystä liittymällä jäseneksi! Jäsenmaksu on
pieni, mutta arvokas panostus hyvinvoivan lähijärven puolesta. Puhdas järvi näkyy myös kiinteistön
arvossa ja alueen vetovoimassa.

Liittyäksesi jäseneksi lähetä nimi, postiosoite ja mahdollinen erillinen lomaosoite Takajärvellä tai
Alajärvellä sähköpostilla alajarvitakajarvi (ät) gmail.com. Tämän jälkeen maksa jäsenmaksu
20 €/henkilö yhdistyksen tilille FI62 5680 0020 3783 74. Viestiksi ’Jäsenmaksu 2018’ ja jäsenen nimi.

Meillä on muutamia jäseniä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun, mutta eivät ole ilmoittaneet
yhteystietojaan. Pyydämme ilmoittamaan puuttuvat tai muuttuneet yhteystiedot yhdistykselle!

Yleisötilaisuuksia syyskuussa

Suojeluyhdistyksen perinteinen yleisötilaisuus järjestetään taas syyskuun ensimmäisenä lauantaina,
1.9.2018. Tällä kertaa paikkana on Takajärven pohjoisrannalla sijaitseva Suviranta, joka on
kannattajajäsenemme Kanta-Hämeen Hengitys ry:n kesäpaikka. Myös tilaisuus järjestetään yhdessä
heidän kanssaan ja päivän teemana on Puhdas ilma ja vesi. Tarkempi ohjelma julkaistaan elokuussa.

Syyskuun puolivälissä järjestetään tiedotustilaisuus suunnitelmasta uudistaa Alajärven
vedenkorkeuden sääntelyä. Uutta juoksutussääntöä ovat olleet puuhaamassa suojeluyhdistyksen
lisäksi Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys, Vanajavesikeskus, Hämeen ELY-keskus ja tietenkin
säännöstelyluvan haltija HS-Vesi Oy.

Kuvassa olevat arvot mitataan päivittäin klo 8 aamulla,
ennen kuin aurinko ehtii lämmittää pintavettä. Sen
takia nämä lukemat saattavat vaikuttaa matalilta.
Iltapäivän maksimilämpötilat ovat olleet paljon
korkeampia. Mittaussyvyys on 20 cm.

Sinilevää Alajärven Sammonlahden suulla sunnuntaina
10.6. Kuva: Olli Koponen


