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KESÄTIEDOTE 2019
Julkisessa keskustelussa on muiden ympäristöaiheiden lisäksi ollut esillä 

vesiensuojelu. Soiden ojittamisen ja maatalouden aiheuttamat ongelmat järvissä 

tunnetaan yhä paremmin. Onneksi asioiden kuntoon saattamiseen on myös rahoitusta 

tarjolla. Meidän järvillä suojeluyhdistyksen tilaama kosteikkosuunnittelija etsii kesän 

aikana sopivia paikkoja vesiensuojelurakenteille, keskustelee maanomistajien kanssa 

ja tekee suunnitelman ensimmäisestä kosteikosta tai laskeutusaltaasta. 

5.7.2019

Tarkkaile vesikasveja

Veden kasvit kertovat järven tilasta.

Vanajavesikeskus ja Hämeen ELY-keskus

tekivät Takajärvellä kesällä 2018

vesikasvikartoituksen. Siinä todettiin, että

Takajärven vesikasvusto on tyypillistä

kirkasvetiselle ja karulle järvelle, ja yleisin

kasvi on nuottaruoho. Valitettavasti kartoittajat

löysivät kahdesta kohdasta myös haitallista

vieraslajia kanadanvesiruttoa, jonka versot

he poistivat ja tuhosivat kuivalla maalla.

Löytöpaikat näkyvät alla olevassa kartassa.

Vesirutto aiheuttaa elintilakilpailua muille kasveille ja se muuttaa myös veden laatua ja

kuluttaa happea. Tehokasta torjuntakeinoa ei tunneta ja siksi olisi erittäin tärkeää estää

vesiruton leviäminen alueille, joilla kasvia ei vielä esiinny. Veneiden, pyydysten ja muiden

välineiden puhtauteen tulisi kiinnittää erityistä huomioita siirrettäessä niitä järvestä toiseen.

Alajärvellä vesirutosta ei ole toistaiseksi havaintoja. Mahdollisista havainnoista kannattaa

herkästi ilmoittaa esim. suojeluyhdistyksen sähköpostiin.

Toinen tarkkailtava laji on isosorsimo, joka muistuttaa järviruokoa, josta sen erottaa mm.

lyhytsuippuisempien, alta kiiltävän lehtien, umpinaisten lehtituppien ja lyhyen, enintään 4 mm

pituisen kalvomaisen kielekkeen perusteella. Myös kukinnon karheus kannattaa tarkastaa:

isosorsimon kukinnon haarat ovat selvästi karheita. Takajärvellä tai Alajärvellä siitä ei

toistaiseksi ole havaintoja. Muualla Vanajan reitillä, esim. Katumajärvellä ja Lehijärvessä se

on levinnyt agressiivisesti ja sitä on yritetty torjua mm. pressukesannoimalla.

Lisää tietoa ja tunnistamisohjeita löytyy Vieraslajiportaalista www.vieraslajit.fi

Nopeasti leviävä kanadanvesirutto (Elodea
canadensis) on tummanvihreä, 30–200 cm pituiseksi

kasvava rantojen uposkasvi. Lehdet ovat pehmeitä,

pyöreäkärkisiä ja kasvavat kolmen kiehkuroina varren

ympärillä.
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Vesiensuojeluvinkit 

Suojeluyhdistys keräsi keväällä jäseniltä

ajatuksia siitä, miten järven rannalla pitäisi

käyttäytyä ja pitää huolta järvestä.

Näiden ajatusten perusteella muokkasimme

kahden sivun mittaiset vesiensuojeluvinkit

Takajärvelle ja Alajärvelle. Ne löytyvät

yhdistyksen nettisivulta, Materiaalipankista.

Vierestä löydät vinkkien otsikot, jotka

mukavasti summaavat tärkeimmät asiat.

Näitä vinkkejä kannattaa paitsi noudattaa

omassa toiminnassa, myös levittää

naapureiden ja tuttavien keskuudessa.

• Huolehdi rantamaisemasta

• Älä pese järvessä mitään äläkä päästä 

pesuvesiä järveen

• Huolehdi käymäläjätteistä oikein

• Pidä järvi puhtaana sinne 

kuulumattomasta roskasta, myös talvella

• Ota huomioon toiset ranta-asukkaat ja 

luonto kaikissa toimissa niin rannalla 

kuin vesilläkin

• Älä yliarvioi vesistön kestokykyä, sillä 

ihmisen aiheuttama, mitättömältäkin 

tuntuva kuormitus voi pitkällä aikavälillä 

olla haitallista

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 sähköpostitse alajarvitakajarvi (ÄT) gmail.com. Tämän jälkeen maksa

jäsenmaksu 20 €/henkilö yhdistyksen tilille FI62 5680 0020 3783 74. Viestikenttään

’Jäsenmaksu 2019’ ja jäsenen nimi.

Ilmoitathan yhdistykselle ajantasaiset yhteystiedot, erityisesti sähköpostiosoite!

Tervetuloa yleisötilaisuuteen lauantaina 7.9

Suojeluyhdistys järjestää jo perinteeksi muodostuneen yleisötilaisuuden syyskuun

ensimmäisenä lauantaina 7.9.2019 klo 15.00 alkaen. Paikkana on tällä kertaa ihastuttava

Inkalan kartano Alajärven rannalla (Inkalantie 91, Hattula).

Tilaisuuden aluksi Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen Ari Lehtinen kertoo kesän

aikana toteutetun linnustoselvityksen tuloksista. Linnustoselvityksessä on tutkittu Takajärven,

Alajärven ja Munakasjärvien alueella pesiviä vesilintuja. Arin esityksen jälkeen on aikaa

vapaamuotoiseen jutusteluun ja grillailuun kartanon pihassa. Suojeluyhdistys tarjoaa

pullakahvit ja grillieväät.

Vapaa pääsy. Tervetuloa koko perheen voimin!


