
Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys

TALVITIEDOTE 2020
Koronaviruspandemia on sekoittanut monta asiaa. Yksi niistä on tämän talvitiedotteen 

julkaisuaika, joka venyi huhtikuun lopulle. Vaikka tiedotteen otsikko muuta lupailee, 
talvesta ei ole enää tietoakaan. Järvillä jääpeitteinen kausi oli lyhyt ja nyt kesää kohti 

mennään vauhdilla. Toinen erikoinen asia tänä keväänä on yhdistyksen vuosikokous, joka 
toteutetaan etäkokouksena. Yhdistyksen jäsenille on hiljattain lähetetty erillinen kutsu 
kokoukseen. Toivottavasti saamme mukaan runsaasti ennakkoluulottomia osanottajia.
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Ojavesiä tutkittiin jälleen

Voimakkaat ja pitkään jatkuneet talvisateet
saivat ojien ja jokien virtaamat suuriksi ja
järvien vedenpinnat ylös. Voimakkaat sateet,
erityisesti talviaikaan, huuhtovat ravinteita niin
pelloilta kuin ojitetuilta soilta ja kuljettavat ne
lopulta järviin. Suojeluyhdistys teki mittauksia
muutamista tärkeimmistä uomista järviemme
ympärillä helmikuun lopulla.

Monessa uomassa veden virtaus oli suurin
neljän vuoden aikana mittaamistamme. Myös
ravinne-, humus-, ja kiintoainepitoisuudet
olivat korkeita. Takajärven suurin kuormittaja
Heinisuonoja toi jälleen järveen suuren
vesimäärän, joka oli lisäksi varsin ravinne- ja
humuspitoista. Takajärven puhdasta vettä
Alajärveen kuljettava Alajoki saa varsiltaan
merkittävän ravinnelisän. Esimerkiksi fosforia
lähti Takajärvestä 0,4 kg vuorokaudessa ja sitä
saapui Alajärveen peräti 8,6 kg vuorokaudessa.
Noin kolmasosa tästä kuormasta tuli Alajokeen
sen sivuhaarasta, Myllyojasta. Myös
Kuuslahden peltoalueilta tuli merkittävä
ravinnehuuhtouma Alajärveen.

Tarkkana vesikasvien kanssa

Kesätiedotteen jakelun jälkeen saimme jonkin
verran yhteydenottoja vieraslaji-havainnoista.
Kanadanvesiruttoa löytyy sekä Alajärveltä että
Takajärveltä ja isosorsimoa Alajärveltä.
Kanadanvesiruttoa voi nyppiä pois juurineen ja
tuoda kuivalle maalle. Laajalle levinneen
isosorsimo-esiintymän torjuminen on erittäin
hankalaa. Sen takia isosorsimo kannattaa
yrittää tunnistaa ja tuhota ajoissa.

Suojeluyhdistyksen hallitus käy alkukesällä
tutustumassa isosorsimoesiintymään ja
neuvottelee asiantuntijoiden kanssa sen
tuhoamisesta. Pyydämme jäseniä olemaan
edelleen tarkkana ja annamme tarkempia
ohjeita seuraavassa kesätiedotteessa.
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Lyhyesti

Alajärven säännöstelystä vastaava HS-Vesi on saanut täksi vuodeksi poikkeusluvan jättää
tekemättä säännöstelylupaan kuuluva “kevätkuoppa” eli vedenpinnan alentaminen. Poikkeuslupa
haettiin olemattoman lumimäärän takia. Koska kevättulvan odotettiin olevan maltillinen, ei
kuopalle katsottu olevan tarvetta ja sen jäljiltä vedenpinta voisi jäädä kesäkaudella liian alas.
Jatkossa HS-Vesi hakee säännöstelylupaan muutosta, johon kuuluu mm. valuma-alueen
lumimäärään mukaan säädettävä kevätkuoppa.

Tämä kevättiedote jaellaan koronaviruksen takia vain sähköisessä muodossa, sekä
ilmoitustauluille. Jatkossa suojeluyhdistys jakaa paperiset tiedotteet omien jakelulaatikoiden
kautta. Vaivalloisesta jakelusta suoraan mökeille luovutaan. Jäsenille tiedote lähetetään
sähköpostilla.

Syystapaaminen Inkalan kartanossa

Syyskuun perinteinen jäsentapaaminen järjestettiin Alajärven rannalla, Inkalan kartanossa.
Sadesäästä huolimatta osanotto oli runsas. Kesällä Takajärvellä, Alajärvellä ja Munakkaalla
lintukartoituksen tehnyt Ari Lehtinen Kanta-Hämeen lintutieteellisestä yhdistyksestä kertoi kunkin
järven osalta tekemistään havainnoista. Pesimälintuinventointi liittyi PAKKA-
järvikunnostushankkeeseen.


