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KESÄTIEDOTE 2020
Viime vuoden kesätiedotteessa pyysimme tarkkaavaisuutta Hämeen järvissä leviävien 

haitallisten vieraslajien, isosorsimon ja kanadanvesiruton suhteen. Olemmekin 

saaneet näistä runsaasti yhteydenottoja. Alajärveltä löytynyttä isosorsimoa torjutaan 

talkoilla heinäkuussa ja monet ovat poistaneet omilta rannoiltaan vesiruttoa. Yhdessä 

toimien saamme järvet varmasti pysymään hyvässä kunnossa!

Suojeluyhdistyksen perinteinen kesätapahtuma on suunnitteilla syyskuun alkuun. Tänä 

vuonna vuorossa on Takajärven ranta. Tiedotamme tapahtuman yksityiskohdista 

loppukesällä, kunhan selviää vaikuttaako korona yleisötapahtumien järjestämiseen.
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Suojelutoimet alkuun

Suojeluyhdistyksen tekemissä ojavesimittauksissa on saatu hyvä käsitys järviin ravinteita,

kiintoainesta ja humusta tuovista ojista. Jotta järvien rehevöitymis- ja tummumiskehitys saadaan

pysähtymään, näihin kuormittaviin kohteisiin pyritään puuttumaan. Takajärven ja Alajärven

suurimmat kuormitukset aiheutuvat metsätalouskäyttöön ojitetuista soista ja maataloudesta.

Takajärven puolella Lehmiojansuuhun, Takajärven etelärannalle, laskeva Heinisuonoja on

suurin kuormituksen tuoja. Kesäkuun alussa Suojeluyhdistys sai Heinisuonojalle vieraakseen

Metsäkeskuksen asiantuntijan Olli Lukanniemen. Ojan varrelta löytyikin hyviä paikkoja veden

kulkua hidastavalle pohjapatosarjalle ja laskeutusaltaille. Nyt odotamme, että nämä

vesiensuojelurakenteet toteutuvat Metsäkeskuksen toimesta.

Alajärveen suurin kuormitus tulee Alajoesta. Alajoki puolestaan kerää kuormitusta useista

lähteistä, joista yksi merkittävimmistä on Myllyoja. Paikallisen maanomistajan

myötävaikutuksella Suojeluyhdistys puuhaa parhaillaan veden kulkua hidastavia pohjapatoja

sekä mahdollisesti muitakin vesiensuojelurakenteita Myllyojaan.

Molempien järvien rannoilla on tiedossa myös muita kohteita, joissa vesiensuojelutoimenpiteitä

kannattaisi toteuttaa. Kohteita esiteltiin mm. Suojeluyhdistyksen vuoden 2019 talvitiedotteessa.

Näiden kohteiden työstämistä jatketaan Suojeluyhdistyksen resurssien sallimissa puitteissa.

Avainasemassa ovat kuitenkin aina paikalliset maanomistajat, joiden mailla vesien kulkua

hallitaan.

Kuvassa Takajärven 
Heinisuonojan uomaa. Uoman 
reunojen muodosta näkee hyvin, 
että voimakkaan virtauksen 
aikana vesi on huuhtonut 
mukaansa turvetta. Ojaan 
sortuvat penkat kiihdyttävät 
edelleen eroosiota. Ojitetusta 
suosta tuleva huuhtouma on 
erittäin ravinnepitoista. Lisäksi 
ojitus kasvattaa virtaamia 
kevättulvan ja sateiden aikana.
Kuva: Sami Haapanala
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Kalatutkimuksia

Sekä Takajärvelle että Alajärvelle suunnitellaan kalastotutkimuksia. Takajärvellä Hämeen

kalatalouskeskus suunnittelee verkkokoekalastusta jo täksi kesäksi. Alajärvellä puolestaan

suunnitellaan jatkoa vuonna 2017 tehdylle ravintoverkkotutkimukselle. Kyseeseen tulisi

mahdollisesti kaikuluotauksen ja koetroolauksen uusiminen vuonna 2021 tai 2022.

Näiden tutkimusten pohjatiedoiksi kyselimme kesäkuun alussa alueen kalastajilta tuoreita

havaintoja kalakannoista. Erityisesti kuoreen eli norssin kanta on kiinnostava, koska se on

ainoa kala, joka saalistaa haitallisia sulkasääsken toukkia. Takajärvessä on ollut kuorekanta

ja Alajärveen kuore saatiin palautettua kalastusseuran istutuksilla. Tuoreet havainnot

kuitenkin viittaavat siihen, että hellekesä 2018 on saattanut rajusti verottaa kuorekantaa.

Kuore kun on kala, joka vaatii viileää vettä.

Suojeluyhdistys ottaa jatkossakin mielellään vastaan havaintoja kalastosta.

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@gmail.com. Tämän jälkeen maksa jäsenmaksu

20 €/henkilö yhdistyksen tilille FI62 5680 0020 3783 74. Viestikenttään ’Jäsenmaksu 2020’ ja

jäsenen nimi.

Ilmoitathan yhdistykselle ajantasaiset yhteystiedot, erityisesti sähköpostiosoite!

Isosorsimon torjuntatalkoot Alajärvellä 13. heinäkuuta

Alajärven Hirvonniemen rannalta on

löydetty isosorsimo-esiintymä. Isosorsimo

on haitallinen vieraslaji, joka sopivissa

olosuhteissa voi levitä aggressiivisestikin ja

peittää alleen rantoja.

Suojeluyhdistys järjestää isosorsimon

torjuntatalkoot maanantaina 13.7. Tavataan

Kuivalahden venerannassa klo 15.

Isosorsimoita voi nyppiä parhaiten

veneestä. Talkoolaisille on tarjolla

jätesäkkejä ja hanskoja.

Talkoiden jälkeen suojeluyhdistys tarjoaa

pikkupurtavaa ja virvokkeita. Tervetuloa

mukaan!

Isosorsimo-esiintymä Alajärvellä.
Kuva: Karri Vesa


