
Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys

TALVITIEDOTE 2021
Kulunut talvi on ollut kelien puolesta hieno. Järviä on päästy käyttämään 

monipuolisesti hiihtoon, luisteluun, kalastukseen ja moneen muuhun vapaa-ajan 

aktiviteettiin. Toivomme, että kaikki alueen mökkiläiset ja asukkaat pitävät näistä 

järvistä hyvää huolta yhteistyössä suojeluyhdistyksen kanssa. Suojeluyhdistyksemme 

perustamisesta on vierähtänyt jo viisi vuotta. Kunnostustoimet ovat päässeet vauhtiin 

hitaasti, mutta vihdoin ollaan hyvässä vauhdissa! 
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Suojeluyhdistyksen ensimmäinen kunnostuskohde

Takajärvestä Alajärveen laskeva Alajoki on Alajärven suurin ravinteiden lähde.

Suojeluyhdistyksen vuosia kestäneen mittaustoiminnan aikana Alajokeen laskeva Myllyoja

on osoittautunut yhdeksi merkittävimmistä pistelähteistä. Myllyoja saa vetensä alueelta, jossa

on merkittävä määrä ojitettuja soita. Tämän takia vesimäärä on suuri ja vesi on ravinne- ja

humuspitoista. Ojan loppupään 60 hehtaarin suuruinen lähivaluma-alue on lähes kokonaan

peltoa.

Kaksi vuotta sitten Suojeluyhdistys aloitti Vanajavesikeskuksen rahoituksella

suunnitteluprojektin, jossa haettiin paikkoja vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen. Nyt

projekti on saatu päätökseen. Tärkeimpänä tuloksena Suojeluyhdistys on sopinut paikallisen

maanomistajan kanssa vesiensuojelurakenteiden toteuttamisesta Myllyojan loppupäähän,

Hyrväläntien lähelle.

Myllyojaan rakennetaan matala,

parikymmensenttinen pohjapato. Padon

yläpuolelle muotoillaan tulvatasanne, johon

vedellä on tilaa kerääntyä. Rakenne

hidastaa ja tasaa veden kulkua uomassa.

Hitaammin liikkuvassa vedessä fosforia

itseensä sitoneet kiintoainepartikkelit

ehtivät painua uoman pohjalle. Lisäksi

padon alapuolisella uoman osalla kovien

sateiden aikana esiintynyt voimakas

eroosio hidastuu.

Suojeluyhdistys pyrkii tekemään tarvittavat

puuston poistot ja varsinaisen

patorakenteen talkootöinä. Kaivuutyöt

ostetaan ulkopuoliselta urakoitsijalta.

Kaivuutyöt toteutetaan kuivalla kelillä

kesäkauden 2021 aikana. Toiveenamme

on, että ensi syksyn sateissa Alajoessa

virtaisi hivenen puhtaampaa vettä!
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Yhdistyksen vuosikokous lauantaina 12.6.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään tänä vuonna lauantaina 12.6. Mikäli koronatilanne

sallii, pääsemme pitämään kokouksen Renkajärven suojeluyhdistyksen omistamassa

Vuohiniemen kappelissa, Renkajärven itärannalla. Vuosikokous-asioiden lisäksi kuulemme

toistakymmentä vuotta menestyksellistä järvensuojelutyötä tehneen Renkajärven

suojeluyhdistyksen kuulumiset ja terveiset nuorelle naapuriyhdistykselle. Erillinen

kokouskutsu lähetetään yhdistyksen jäsenille toukokuun alkupuolella.

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 2021’ ja jäsenen nimi.

Ilmoitathan yhdistykselle ajantasaiset yhteystiedot, erityisesti sähköpostiosoite!

Alajärvellä torjuttiin isosorsimoa talkoilla

Alajärven Hirvonniemen rannalta löydettyä

isosorsimo-esiintymää torjuttiin talkoilla

heinäkuussa. Toistakymmentä talkoolaista

repi isosorsimoita veneisiin ja veivät niitä

hävitettäväksi polttamalla.

Isosorsimo on haitallinen vieraslaji, joka

sopivissa olosuhteissa voi levitä

aggressiivisestikin ja peittää alleen rantoja.

Ruovikoiden talviniitto

Järviruokoa niittämällä voidaan poistaa ravinteita vesistöistä,

kunhan kasvimassaa ei jätetä veteen. Niittojäte on kerättävä

maalle ja ruokomurskeesta voi valmistaa kasvualustoja ja

kompostikuiviketta. Talvella ruovikoita on helppo niittää jään

päältä. Tältä talvelta niittokelit alkavat olla mennyttä, mutta

ensi talvea varten asia on hyvä pitää mielessä.

Laajempi artikkeli ruovikoiden niitosta löytyy yhdistyksen

nettisivulta.


