
VESIJÄRVI

Meillä on

Ainutlaatuinen Vesijärvi tarjoaa virkistys- 
mahdollisuuksia yli 150 000 päijäthämäläiselle
ja kasvavalle joukolle vapaa-ajan asukkaita. 
Vain pitämällä huolta järvestämme voimme 
nauttia siitä.

jotain yhteistä.

PÄIJÄT-HÄMEEN VESIJÄRVISÄÄTIÖ

Askonkatu 9 C, 15100 Lahti
www.puhdasvesijarvi.fi

info@vesijarvi.fi

Ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen
p. 040 514 8513

heikki.makinen@vesijarvi.fi
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DNA
Fazer 

Hartwall
Kemppi

L-Fashion Group
Lahden Järvimatkailu

Lahden Teollisuusseura
Lahti Aqua

Lahti Energia
Mainostoimisto Ilme

Mediatalo ESA
Päijät-Hämeen Osuuspankki

Koiviston AutoPäijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö perustettiin vuonna 2007 
edistämään Vesijärven ja Lahden seudun muiden järvien 
hoitoa. Säätiön perustivat Asikkalan kunta, Hollolan kun-
ta, Lahden kaupunki, Esan Kirjapaino Oy, Kemppi Oy ja 
Lahden Teollisuusseura ry.

Vesien hoitotyötä ohjaa Vesijärven hoito-ohjelma, jonka 
vuotuinen perusrahoitus on noin miljoona euroa. Hoi-
to-ohjelmaan kuuluvat järvissä ja niiden ympärillä tehtävät 
kunnostustoimenpiteet, järvien tilan ja kuormituksen 
seuranta, tutkimus sekä viestintä.

Lahden seudun ympäristöpalvelut hallinnoi rahoituksesta 
kolmasosaa ja Vesijärvisäätiö kahta kolmasosaa. Säätiön 
rahoituksesta 70 % tulee kunnilta ja 30 % yrityksiltä, 
yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi EU-rahoitusta 
haetaan aktiivisesti. 

Asikkala Hollola Lahti

Seuraa meitä Facebookissa
www.facebook.com/vesijarvi

VESIJÄRVI VAATII
JATKUVAA HUOLENPITOA

Vesijärvi syntyi noin 10 700 vuotta sitten. 10 600 vuotta 
myöhemmin, yhdessä vuosisadassa, onnistuimme melkein 
pilaamaan Suomen vanhimman suuren järven. Ymmärrys 
järven hoitotarpeista syntyi vasta 1970-luvulla, jolloin 
aloitettiin järven elvyttäminen.

40 vuotta myöhemmin saamme taas nauttia puhtaasta 
vedestä. Ilmaista se ei kuitenkaan ole. Järven kunnossapito 
maksaa vuosittain miljoona euroa. Kun summan jakaa jär-
ven ympärillä asuvien kesken,  se on vain 10 euroa asukasta 
kohden.  Se ei ole suuri käyttömaksu puhtaasta järvestä – ja 
sen säilyttämisestä myös jälkipolville.

Varoja kerätään jatkuvasti myös muun muassa kampanjoil-
la, kummitoiminnalla, talkootöillä ja yritysyhteistyöllä.

Vesijärvi sijaitsee Lahden, Hollolan 
ja Asikkalan alueella ensimmäisen ja 
toisen Salpausselän välissä. Vesijärvi 
laskee Päijänteeseen Vääksynjoen ja 
Vääksyn kanavan kautta.

VESIJÄRVI-FAKTOJA
Suomen 44. suurin järvi
Pinta-ala 109 km2

Keskisyvyys 6 m, suurin syvyys 42 m
Valuma-alue 515 km2

Rantaviivan pituus 181 km
Veden laatuluokitus tyydyttävä

HOITOTOIMENPITEITÄ

Vesijärven eri puolille on rakennettu yli 40 kosteikkoa, 
joilla vähennetään järveen tulevaa ravinnekuormaa. Järven 
virkistyskäyttöarvoa on parannettu niittämällä vuosittain 
yli 40 hehtaaria ruovikoita.

Enonselälle sijoitetuilla yhdeksällä hapettimella on pienen-
netty ratkaisevasti happivajetta. Järven eliöstön elinolot 
ovat parantuneet, ja sinileväongelmat ovat poistuneet.

Hoitokalastuksella ja petokalojen istutuksilla Vesijärvestä 
on tullut yksi Suomen parhaita kuhajärviä.

Hoitotoimenpiteiden ansiosta vesi on entistä kirkkaampaa. 
Myös pienjärvien tila on parantunut yksilöllisten hoitotoi-
mien seurauksena. 

Oletko sinä jo mukana?
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KAJAANSELKÄ
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