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Siirosen laskeutusallas Takajärven rannassa.

Onkilammin-Takajärven vesiensuojeluhanke, Hattula 

Suomen metsäkeskus on vuonna 2021 laatinut alueellisen suunnitelman vesienhoitohankkeen
toteuttamisesta Hattulan kunnan alueella Onkilammen osavaluma-alueella (noin 450 ha) ja
Takajärven Heinisuonojan valuma-alueella (noin 1 300 ha). Hankkeen tavoitteena on vähentää
vesistökuormitusta vanhoilta ojitetuilta soilta. Hankkeen toteuttajana toimii Metsänhoitoyhdistys
Kanta-Häme, joka valittiin toteutuksen vastaavaksi kilpailutuksen jälkeen 2022. Hankkeen
toteuttamiseen on varattu vuodet 2022-2025.

Hankkeessa toteutetaan 6 laskeutusallasta, n. 10 pohjapatoa ja 2 pohjapatosarjaa. Onkilammen
valuma-alueella sijaitsevat hankkeen vesiensuojelurakenteet on toteutettu loka-marraskuussa 2022.
Heinisuonojan valuma-alueelle on suunniteltu toteutettavaksi seuraavat vesiensuojelurakenteet:

Tilalla Siironen laajennetaan Takajärven rannassa
vanhaa laskeutusallasta ja rakennetaan
pohjapadot altaan ylä- ja alapuolelle. Altaan koko
on noin 15 x 40 metriä. Kohde on toteutettu
marraskuussa 2022.

Tiloilla Kallio-Mikkola ja Halla kaivetaan
laskeutusallas kahdella altaalla. Altaan koko on
noin 15x75 metriä. Lisäksi altaan alaosaan tehdään
padottava kynnys ja laskuojaan rakennetaan
kolme pohjapatoa altaan yläpuolelle. Kohteen
toteutus on tarkoitus aloittaa talvikaudella 2023-
2024.

Tilalla Etelä-Suomen yhteismetsä kaivetaan kaksi
laskeutusallasta kooltaan noin 8x90 metriä ja 5x40
metriä. Altaiden alapuolelle tehdään pohjapadot
ja niiden yläpuolelle pohjapatosarjat. Kohteiden
toteutus on tarkoitus aloittaa kesäkaudella 2023.

Teksti ja kuva:
Lauri Laaksonen

Metsänparannusasiantuntija
Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry

Hyytelösammaleläin havaintoja Hämeessä

Vanajavedellä on tehty ensimmäinen vahvistettu havainto hyytelösammaleläimestä.
Hyytelösammaleläin on vieraslaji, joka on alun perin kotoisin Pohjois-Amerikasta Mississipin alueelta.
Hyytelösammaleläin saattaa tukkia vedenottoputkia sekä haitata virkistyskäyttöä kiinnittymällä
laitureihin, veneisiin ja kalapyydyksiin. Suomessa lajia on tähän mennessä havaittu mm. Vuoksen
vesistön, Pirkanmaalla Pyhäjärvessä ja Lempäälässä Lempäälän kanavan molemmin puolin.

Hyytelösammaleläin on kookkaaksi (10-40 cm) kasvava, useista eliöistä koostuva yhdyskunta.
Hyytelösammaleläimen pinnalla on pieniä lisääntymissoluja. Lisääntymissolut voivat kiinnittyä mm.
lintujen höyhenpeitteeseen ja nisäkkäiden karvoihin ja niiden välityksellä laji voi levitä uusille alueille.
Vanajavesikeskus toivoo, että rannanomistajat seuraisivat tilannetta. Jos huomaa
hyytelösammaleläimen, se kannattaa nostaa vedestä ja kaivaa maahan. Näin voidaan hidastaa lajin
leviämistä laajemmalle. Hyytelösammaleläin ei ole ihmiselle vaarallinen.
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Vuosikokous Suvirannassa lauantaina 15.4.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään lauantaina 15.4. klo 11 alkaen. Kokous pidetään Kanta-Hämeen
Hengitys ry:n lomamökki Suvirannassa, Takajärven rannalla (Suvirannantie 180, Hattula).
Sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen lähdetään yhdessä pienelle kevätretkelle ja keleistä
riippuen ihastellaan esimerkiksi hämeenkylmänkukkia ja tulvivaa Mustaojaa.

Tervetuloa mukaan!

Yhdistyksen kalenteri 2024

100 kpl yhdistyksen seinäkalentereita vuodelle 2023 on nyt jäsenten ja heidän ystäviensä ilona.
Yhdistys päätti toteuttaa kalenterin myös vuodelle 2024. Kalenteria varten toivomme taas kuvia
jäseniltä. Kuvien koko pitäisi olla yli 1 M, jotta kuvista tulee laadukkaita. Kuvissa saa olla myös
toimintaa järvillä ja järvien rannoilla kuten esim. vesiurheilua, kalastusta, hiihtoa, luistelua, kelkkailua
ym. ja eri vuodenaikoina. Jos kuvissa on tunnistettavia henkilöitä, tarkistattehan, että henkilöiltä on
suostumus, että kuva julkaistaan kalenterissa. Kuvia voi lähettää yhdistyksen sähköpostiin:
alajarvitakajarvi (ät) gmail.com

Luonnonmuistomerkki Takajärvelle

Takajärven Lumiriippa-nimiselle saarella
rauhoitettiin uusi luonnonmuistomerkki
Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistyksen
esityksestä. Hämeenlinnan ympäristö-
asiantuntijan päätös asiasta on tehty
18.8.2022.

Luonnonmuistomerkiksi rauhoitettiin
ikipetäjä Lumiriipan saaren kaakkoisosan
niemen kärjessä. Vanha mänty on selkeästi
ympäristöstään erottuva maisemallisen
sijaintinsa, järeähkön kokonsa ja kauniin
muotonsa puolesta. Männyn paksuus
rinnankorkeudelta on 1,9 metriä ja pituus
noin 14 metriä. On arvioitu, että tämä mänty
on ainoita puita, joka säästyi Lumiriipan
metsäpalolta 1920-30 -luvulla.

Luonnonsuojelulain 3. luvun 23 §:n mukaan
puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä
vastaava luonnonmuodostuma, jota sen
kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen
merkityksen, tieteellisen arvon tai muun
vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti
suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi
luonnonmuistomerkiksi.

Lumiriipan ikipetäjä. Kuva: Jussi Heinämies.
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