Takajärven ja Alajärven
vesiensuojeluvinkit
Huolehdi rantamaisemasta
• Rantaviiva on järven tai joen herkin ja arvokkain osa ja sen luonnollinen
suojavyöhyke. Älä raivaa rantapalstaasi liian avoimeksi, vaan säilytä se
mahdollisimman luonnonmukaisena, jolloin luonto säilyy lähelläsi.
• Mieti, tarvitsetko luonnonmaisemassa lainkaan nurmea, joka usein vaatii pärisevää
hoitoa ja keinolannoitteitakin. Jos käytät lannoitteita, älä tee sitä lähellä vesistöä,
jottei ravinteita valu vesistöön levien ravinnoksi.

Älä pese järvessä mitään äläkä päästä pesuvesiä järveen
• Alajärvi ranta-alueineen peräti 100 m päähän vesirajasta on määritelty
vedenhankinnan kannalta tärkeäksi ranta-alueeksi, jossa kaikenlainen pesutoiminta
on kielletty kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä. Samaa käytäntöä on syytä
noudattaa myös Alajoen ja Takajärven rannoilla.
• Jos peset mökillä mattoja tai muuta pyykkiä, tee se kaukana rannasta ja siten, että
pesu- ja huuhteluvedet imeytyvät maahan mahdollisimman etäällä.
• Shampoo, saippua ja muut pesuaineet ovat vesistölle erityisen haitallisia. Älä
koskaan huuhdo shampoota hiuksistasi järvessä, vaan tee se saunassa tai
pesuhuoneessa.
• Johda saunavedet maahan vain kunnollisen imeytyskaivon kautta.

Huolehdi käymäläjätteistä oikein
• Älä milloinkaan laske käymäläjätettä tai muita jätevesiä vesistöön edes
saostuskaivon kautta. Saostuskaivostakin tulevassa vedessä on runsaasti ravinteita
jäljellä, joten vesi tulee imeyttää maahan, etäälle rantaviivasta.
• Sijoita huussi riittävän kauaksi rannasta ja kaivosta. Käytä aina reilusti kariketta
(mutta älä yhtään kalkkia) tai valitse käymäläksesi oikea kompostikäymälä.

Pidä järvi puhtaana sinne kuulumattomasta roskasta,
myös talvella
• Älä jätä pyydyksiin kuolleita kaloja, kalanperkeitä tai rapusyöttejä järveen.
Kompostoi ne riittävän kaukana rannasta, kuten muutkin maatuvat jätteet.
• Leikkaamalla ja niittämällä poistetut rantaruovikot tulee kerätä maihin poltettavaksi
tai maatumaan, niitä ei saa jättää veteen tai rantaviivan tuntumaan.
• Tuhkassa on paljon ravinteita, erityisesti fosforia, josta levät pitävät. Älä milloinkaan
heitä tuhkaa veteen, vaan sirottele se kauas rannasta vaikkapa puiden ravinteeksi.
• Järvellä retkeiltäessä ja jäällä liikuttaessa tuodaan juomatölkit, pullot ja
eväspakkaukset takaisin rantaan. Jäällä koirien kanssa ulkoiltaessa koirien jätökset
kerätään pois aivan kuten kaduillakin.
• Rannoilta on suositeltavaa kerätä pois kaikki ajelehtiva muovi-, lasi-, metalli- ym.
roska.
• Huolehdi myös siitä, ettei tuuli tai aallokko nappaa tavaroita tai roskia järveen
rannalta tai veneestä!

Ota huomioon toiset ranta-asukkaat ja luonto kaikissa
toimissa niin rannalla kuin vesilläkin
• Alajärvellä on voimassa moottoriveneiden nopeusrajoitus 10 km/h ja samaa hyväksi
havaittua rajoitusta on syytä noudattaa Takajärvelläkin.
• Etenkin tyynellä kelillä radio yms. ääni kuuluu yllättävän kauas! Ota naapurit
huomioon myös meluisten laitteiden käytössä. Erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin
anna muille mahdollisuus hiljentyä luonnosta nauttimiseen.
• Vesillä ja jäillä liikkuessasi ja kalastaessasi noudata hyviä tapoja, muun muassa
kunnioittamalla 50 metrin etäisyyttä asutun rannan pihapiiristä!

Älä yliarvioi vesistön kestokykyä, sillä mitättömältäkin
tuntuva kuormitus voi pitkällä aikavälillä olla haitallista
• Vesistöjen terveydenhoito on helpompaa, halvempaa ja tuloksellisempaa kuin
sairaudenhoito.

