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VESIRUTON POISTAMINEN
JÄTEHUOLTO JÄRJESTYKSEEN
KAIVINKONE RIMMINLAMMILLA

Kuva: Johanna Laakso

RENKAJÄRVELÄISEN PARAKRAAHVIT
* Hoira järvees ku kaivoos
* Lotraa likavetes puhtaaks viimesten oortninkien
mukaan
* Raapi mettääs varoe, ettei eliksiirit valu jorpakkoon
* Anna tähtees muhia mullaks äläkä haaskaa rahaas
keinosontaan
* Pese pyykkis, mattos ja autos vähä syriässä järvestä
* Osta mierompaa soopaa
* Soura ittes kuntoon taikka hanki sähköne perätuuppari
* Nauti puhtosesta, koreesta ja hiliasesta Renkajärvestä!

Kuva: Eija-Riitta Gröndahl
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Puheenjohtajan tervehdys
Tätä kirjoittaessa luonto herää kevääseen, muuttolinnut etsivät pesäpaikkojaan
ja jäät sulavat. Luonto elää omaa vuoden
kiertoaan. Menneen vuoden tulemme
kaikki muistamaan. Covid-19-pandemia
on jollain tavalla vaikuttanut meidän
kaikkien elämään. Pandemiasta huolimatta
suojeluyhdistyksen toimintasuunnitelman
mukaiset hankkeet etenivät. Järven pohjois
päässä olevan matalan Rimminlammin
uoman ruoppaus toteutui loppuvuodesta,
asiasta enemmän toisaalla tässä lehdessä.
KVVY Tutkimus Oy teki viimeisimmän
Renkajärven vedenlaatu -selvityksen
syksyllä. Selvityksen mukaan Renkajärvi
soveltuu virkistyskäyttöön erinomaisesti.
Vesi on lievästä ruskeasta värisävystä huolimatta kirkasta. Renkajärven vedenlaatua
on mitattu eri tavoin 1960-luvulta asti,
mittaustulokset raportoidaan yhdistyksen
verkkosivuilla.
Renkajärvi kestää heikosti siihen
kohdistuvaa kuormitusta, koska järven
vesi vaihtuu hitaasti. Kuormituksen
vähentämiseksi järveen laskeviin ojiin on
vuosien saatossa rakennettu ja rakennetaan
laskeutusaltaita. Kadonneensuon ojan
altaiden rakentaminen on tämän vuoden
suurin hanke ja rakentaminen ajoittuu
kesään. Altaiden sijainnit selviävät tämän
lehden keskiaukeaman kartasta.
Erinomainen järvemme on herkkä,
joten pidetään huolta jätevesien oikeasta
käsittelystä. Neuvoja löytyy Renkajärven
parakraahveista sekä Kiertokapulan jäte
huolto-ohjeista.

Vieraslajikartoitus tehtiin viime kesänä
ja vesiruttohavaintoja valitettavasti löytyi.
Nyt onkin tärkeää, että tunnistamme ja
hävitämme haitalliset kasvit oikein.
Suojeluyhdistyksen omistama Vuohi
niemen rukoushuone sai uuden peltikaton
viime kesänä ja nyt katto kestää taas tuulet
ja tuiskut. Kiitos renkajärveläiset osallistumisesta kattotalkoisiin! Keräystilin tuotto
ja lahjoitukset kattoivat merkittävän osan
kattoremontin rahoituksesta.
Tulevan kesän Renkajärvi-tapahtumista
on suunnitelmia, ja niiden toteutuminen
riippuu pandemiatilanteesta ja kokoontumisrajoituksista. Tulemme tiedottamaan
järjestettävistä konserteista ja tilaisuuksista
verkkosivuillamme ja Facebook-ryhmäs
sämme heti toteutusten varmistuttua.
Tämä tiedotuslehti on järjestyksessään
kahdeksas. Jos kokoontumiset ovat
mahdollisia niin perinteistä kesäjuhlaa
vietämme heinäkuun viimeisenä lauantaina, ja silloin ilmestyy Renkajärven oma
seinäkalenteri jo 13. kerran.
Hyvää kesää kaikille, nautitaan upeasta
vesistöstämme ja monimuotoisesta luonnosta sen ympärillä!

Tuija Engbom
Renkajärven suojeluyhdistyksen
puheenjohtaja

WWW.RENKAJARVI.FI
FACEBOOK-RYHMÄ “RENKAJÄRVELÄISET”
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Vesirutot
rannalle

Kuvat: Pentti Mansukoski

Nämä vesirutot on kuvattu Renkajärven rantavedessä kesällä 2020 – ennen niiden poistamista.
Tässä vesiruttokasvusto on vielä hyvin niukkaa. Uhkana on tämän vieraslajin voimakas leviäminen.

Professori Pertti Uotila kartoitti Renkajärven vesikasvit perusteellisesti vuonna
2010. Vesirutto oli silloin ”erittäin harvi
nainen, erittäin niukka”. Pertti kommentoi
sitä näin: ”Monen järven ongelmakasviksi
äitynyt, alun perin pohjoisamerikkalainen
vesirutto on onneksi harvinainen Renkajärvessä. Löysin sitä vain kolmesta paikasta,
ja kaikissa sitä oli niukasti.”
Viime syyskuun alussa soudin ELY:n
hydrobiologi Heini-Marja Hulkon
kanssa Renkajärven rantoja vieraslajeja
etsien – ensisijaisesti etsimme isosorsimoa
ja vesiruttoa. Ensin mainittua ei onneksi
löytynyt, jälkimmäistä kyllä. Vaikka emme
ehtineet kartoittaa vielä koko järveä,
löysimme 29 vesiruttoesiintymää. Kasvia
löytyi joka puolelta järveä. Kartta havaittujen esiintymien sijainnista löytyy suojelu
yhdistyksen nettisivulta (www.renkajarvi.
fi/aineistoja). Esiintymät ovat vielä varsin

pieniä. Mutta kymmenen vuoden aikana on
tapahtunut iso muutos.
Ongelma on nyt vesiruton uhkaava
leviäminen. Vaikka karu Renkajärvi
ei olekaan vesirutolle houkuttelevin
kasvuympäristö, on jo nyt selvää, että se
viihtyy turhankin hyvin matalissa ranta
vesissämme, ja että se on leviämässä.
Vesirutto on haitalliseksi luokiteltu
vieraslaji. Vesiruton suuret kasvustot
haittaavat kaikkea vesien käyttöä, esimer
kiksi kalastamista, veneilyä ja uimista.
Vesiruton massaesiintymät voivat myös
aiheuttaa muutoksia järven ekosysteemissä
ja vesirutto voi syrjäyttää herkempiä
vesikasveja. Laajojen, massamaisten
kasvustojen aiheuttamat happipitoisuuden
ja pH:n vaihtelut voivat olla rajuja ja
vaikuttaa negatiivisesti kaloihin, rapuihin ja
eläinplanktoniin.

NÄIN POISTAT VESIRUTTOA
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Vesiruttoa ei saa niittää
Vesirutto leviää pienistäkin kasvin pätkistä.
Se tulisikin poistaa esimerkiksi haravalla tai
käsin irrottaen – sillä on vain pienet juuret
ja varovasti irrottamalla sen voi saada ylös
juurineen. Kaikki kasvin osat on vietävä
rannalle. Maalle nostetun kasvin voi hyvin
kompostoida tai jopa levittää sellaisenaan
”kukkapenkkiin”, sillä se ei Suomessa tee
siemeniä.
Pienet vesiruttoesiintymät saa pysymään
kurissa poistamalla kasvustot säännöllisesti.
Vesirutto on aina kirkkaan vihreä, sen
löytää hyvin jäiden lähdöstä myöhäiseen
syksyyn. Kasvi on helppo tunnistaa –
varresta kasvaa aina kolme noin sentin
mittaista, pitkulaista lehteä. Tunnistusinfoa
ja kuvia löytyy paljon netistä (hakusanoilla
kanadanvesirutto tai vesirutto).
Löysimme vesiruttoa 30-130 sentin
syvyisistä rantavesistä; Renkajärvessä se
näyttäisi viihtyvän parhaiten vajaan metrin
syvyydessä. Mataliin rantoihin uintia ja
laitureita varten kaivetut syvennykset
sekä äkkisyvän reunat näyttäisivät olevan
vesiruton lempipaikkoja.

Nyt on aika toimia!
Vesiruton leviämistä voi olennaisesti
hidastaa ja kenties estääkin, kun sitä
pidetään silmällä ja kun asukkaat ja
mökkiläiset poistavat havaitsemansa kasvit.
Jatkamme Heini-Marjan kanssa Renkajärven vesiruttoesiintymien kartoitusta ensi
syyskuun alussa. Silloin tarkoituksemme
on kiertää ne rannat, jotka jäivät viime
syyskuussa kartoittamatta.
Suvi Mäkelä
Vesistöasiantuntija
Vanajavesikeskus

Lisätietoa: vieraslajit.fi ja jarviwiki.fi
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1.
Saastamoisenoja
2.-5. Sitturinoja
6.
Ruokosuonoja
7.-8. Sälinoja
9.-10. Pajustonoja
11.
Valkeakivenlahdenoja
12.
Isosuon laskuoja
13.-14. Kadonneensuon oja

RENKAJÄRVEN
VALUMA-ALUEEN
LASKEUTUSALTAAT
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Jätteet sinne, minne jätteet kuuluvat
Kesämökin jätehuollon saa yksinkertaisilla
ratkaisuilla taloudelliseksi ja ekologiseksi.
Mökillä syntyvän jätteen määrää voi
vähentää suunnittelemalla mökin ruoka- ja
käyttötavaraostokset huolellisesti. Kaikkien
asuinkiinteistöjen, vapaa-ajan kiinteistöt
mukaan lukien, on liityttävä kunnan
jätehuoltojärjestelmään. Kiinteistön haltija
vastaa itse jäteastian hankkimisesta ja
huolehtii, että jätehuollon järjestäjän
asiakasrekisterissä olevat tiedot ovat oikein.
Jäteastiana voi käyttää kiinteistökohtaista
jäteastiaa tai ns. kimppa-astiaa eli kahden
tai useamman kiinteistön yhteistä astiaa.
Mikäli jätteitä syntyy vähän, on kimppaastia edullisin vaihtoehto. Kimpan voivat
perustaa esimerkiksi tiekunnan osakkaat tai
muuten lähekkäin olevat kiinteistöt.

Kompostoimalla saat ravinteikasta
multaa kukkapenkkiin ja kasvimaalle sekä
säästät kustannuksissa.
Keittiö- eli biojätteen ympärivuotiseen
kompostointiin tarvitaan lämpöeristetty
kompostori. Taaja-asutusalueen ulko
puolella keittiöjätettä saa kompostoida
myös eristämättömässä kompostorissa.
Keittiökompostorin tulee aina olla haitta
eläimiltä suojattu. Mökillä syntyvän
biojätteen voi kompostoida esimerkiksi
kompostoivassa käymälässä (valmistajan
ohjeistuksen mukaan).

Älä tyhjennytä tyhjää roskista
Jos kiinteistö on käyttämättä pitkään,
jäteastian tyhjennykset on mahdollista
keskeyttää määräajaksi. Esimerkiksi, jos
mökki on käytössä vain kesällä, tyhjennykset kannattaa sopia vain sille ajalle.
Vastaavasti pidemmän mökkikauden aikana
vakituisen asunnon astiatyhjennykset
voidaan keskeyttää. Vapaa-ajan asuntojen
osalta tyhjennyksen keskeytys voidaan sopia
korkeintaan 11 kuukauden ajaksi kalenteri
vuodessa, mikäli kiinteistöä ei käytetä kyseisenä aikana. Jäteastioiden tyhjennysväleistä
voi sopia Kiertokapulan asiakaspalvelun
kanssa tai Asiakasnetissä osoitteessa
https://asiakasnetti.kiertokapula.fi/.

Jätteet oikeisiin osoitteisiin
Lajittelu on meidän jokaisen velvollisuus.
Tämä tarkoittaa asumisessa syntyvän
jätteen osalta keräyspaperia, kartonki-,
lasi-, metalli- ja muovipakkauksia sekä
bio- ja sekajätettä. Pakkausjätteitä ja paperia
vastaanotetaan Rinki-ekopisteillä kautta
maan. Lähimmän pisteen löydät kätevästi
netistä www.kierratys.info -sivustolta. Sekatai kuivajäte kuuluu kiinteistön omaan
jäteastiaan tai kimppa-astiaan. Jos biojäte
kompostoidaan kiinteistöllä, kuivajäteastian
tyhjennysväliksi voi vaihtaa jopa 8 viikkoa.

Kaisa Haapaniemi
Kiertokapula

Lisätietoja:
www.kiertokapula.fi
Kuntakohtaiset jäteastioiden tyhjennyshinnat: https://www.kiertokapula.fi/kiinteiston-jatehuolto/jatehuolto-kunnassasi/
Kiertokapulan asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@kiertokapula.fi, puh. 075 753 0010
Kiertokapulan jäteneuvonta: neuvonta@kiertokapula.fi, puh. 075 753 0010
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RIMMINLAMMILLA KAIVETTIIN

Kuva: Markku Kuivalahti

Rimminlammilla kävi kaivinkone
Renkajärven ja Rimminlammin välistä
Heposalmea ruopattiin viime marras
kuun alussa. Ruoppauksen tavoitteena
on parantaa veden vaihtuvuutta
Rimminlammissa, jolloin myös lammen
veden laadun odotetaan paranevan.
Samassa yhteydessä ruopattiin muu
tamia yksityisiä rantoja lammen
rannalla. Rimminlammin rannat ovat
paikoin järviruo’on valtaamat. Asukkaat
toivovat ruoppauksen nostavan ranto
jensa virkistyskäyttöarvoa esimerkiksi
uimiseen. Kauneus on toki katsojan
silmissä, mutta monen mielestä
maisema paranee liiallisen kasvil
lisuuden vähentyessä.
Ruoppaustöistä vastasi Suomen
Rantahuollon Mikko Ranttila kelluvalla
kaivinkoneellaan. Työt hoituivat nope
asti ja Mikon kanssa oli helppo sopia
asioista.

Ruoppaus toi esiin myös palan
lammen historiaa, kun paikoin ruop
paustyötä hankaloitti kaivinkoneen
kauhan mukana noussut puutavara.
Lammen rannalla on aikojen saatossa
sijainnut useampi saha.
Ruoppausmassat läjitettiin lammen
ranta-alueille. Massojen sijoittelussa
pyrittiin huolehtimaan siitä, että massat
eivät pääsisi valumaan sateiden tai
aallokon vaikutuksesta takaisin vesis
töön. Ruoppauksen jälkeen oli vielä
kova työ irronneen kasvillisuuden
keräämisessä asianmukaisesti pois
rantavesistä. Odotellaan kesää, niin
päästään nauttimaan ruoppauksen
tuloksista!
Mikko Tiainen
Rimminlammin ranta-asukas
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Muista Renkajärven moottorivenerajoitus!
• Polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttö on kielletty vesilintujen
pesimäaikana vuosittain 1.4.-30.6.
• Muuna aikana saa käyttää moottoreita, joiden teho on enintään 5 hv.
• Sähköperämoottoreiden käyttö on aina sallittua. Maksiminopeus on 8 km/h.
• Vesiskoottereiden käyttö on kokonaan kielletty.

Kuva: Eeva Järvelä

Rimmilän kyläyhdistyksen
tapahtumia kesällä 2021

Koron
avarau
k

sella

Perjantaina 7.5.

Juhannuspäivänä 26.6.

Tienvarsien siivoustalkoot klo 18

Lentopallo-ottelu mökkiläiset
vastaan kanta-asukkaat klo 14

Lauantaina 8.5.

Lauantaina 10.7.

Vuosikokous kylämajalla klo 14

Lasten kesäkisat klo 12

Juhannusaattona 25.6.

Sunnuntaina 25.7.

Lipunnosto Rimminkaaressa klo 18

Taiston muistokisat mölkyssä
Kaikki tapahtumat Rimmilän kyläyhdistyksen majalla ja kentällä Renkajärventie 1336.
Rimmilän kylä sijaitsee Hämeenlinnan länsilaidalla entisen Kalvolan alueella.
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Renkajärven kalastusyhdistyksellä piti
olla aktiivinen 50-vuotisjuhlavuosi, mutta
toiminta jäi koronan jalkoihin. Onneksi
kalastus ei kärsinyt ja järvellä oli ajoittain
useitakin uisteluveneitä. Kuha tarttui
vieheeseen ja siikaverkot toivat saalista.
Istutukset tuottavat tulosta!
Pyrimme pitämään vuoden 2021
kalakokouksen, siis yhdistyksen vuosi
kokouksen, 29. toukokuuta, mikäli korona
virusepidemia sallii kokoontumisen.

Pyydämmekin renkajärveläisiä
seuraamaan www.renkajarvi.fi -nettisivuja,
joilla kerromme vuosikokouksen toteutu
misesta. Olemme hallituksessa päättäneet
Hämeen Kalatalouskeskuksen suosituksen
mukaisesti pitää voimassa edellisen vuoden
kalastusohjeet ja säädökset. Vuosikokouk
sessa tehdään henkilövalinnat ja muistel
laan kalastustoiminnan 50-vuotista
historiaa.

ISTUTUKSET TUOTTAVAT TULOSTA

Kuva: Harri Luurila

Kalastuksenhoitomaksu, joka on samalla kalastusyhdistyksen jäsenmaksu, on
15 € / ruokakunta. Se maksetaan 30.6.2021 mennessä yhdistyksen tilille
FI24 4260 0010 0561 55.
Kireitä siimoja!
Renkajärven kalastusyhdistyksen hallitus
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Renkajärven oma seinäkalenteri jo 13.
kerran! Kympillä 13 kuukautta – elokuun
alusta vuoden 2022 elokuun loppuun!
Kalenterimme on ainutlaatuinen.
Sen kuvitus on Renkajärveltä, renkajärveläisten kuvaamana: kaikki kuvat
ovat vuosittaisen kuvakisamme satoa.
Kalenterin voit tilata myös ennakkoon
sähköpostitse osoitteesta mansu@me.com.
Varmista, että saat omasi! Oiva tuliainen!

Muista jäsenmaksu!
Henkilöjäsen 10 e, yritys ja yhteisö 50 e. Samaa kiinteistöä käyttävä mökki- tai
perhekunta 30 e. Perhekunnan maksulla voi ilmoittaa jäseniksi jopa 10 henkilöä.
Maksu yhdistyksen pankkitilille FI64 4108 0010 3712 46.
Kirjoita viestikenttään yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja perhe- tai mökkikunnan henkilöiden lukumäärä!

Renkajärven kesäjuhlat lauantaina 31.7. kello 17
Rimmin urheilukentällä – jos koronatilanne sallii

KESÄJUHLILLA NÄHDÄÄN!

Kuvat: Pentti Mansukoski

Suunnittelu ja taitto elfhill.fi

Renkajärvi-kalenteri ilmestyy taas kesällä!
Myynnissä lauantaina 31.7.

