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Harmaavesisuodattimien suosion kasvu lisää tarvetta

Biolan käyttää kesämökkien Harmaavesisuodattimissaan vesisammalta biologisena suodatinmateriaalina. Viime
vuosina vapaa-ajan asuntoihin asennettujen Harmaavesisuodattimien määrä on kasvanut ja näin myös
vesisammaleen tarve on aikaisempaa suurempi. Rehevöityneiden järvien ongelmakasvi kierrätetään hyötykäyttöön
suodattimissa ja samalla suojellaan vesistöjä jätevesiltä.

Järvet, jotka sijaitsevat maatalousalueella tai ojitettujen metsien läheisyydessä ovat todennäköisimpiä vesisammaleen
esiintymispaikkoja. Mikäli järvi tai lampi on lisäksi matala ja heikkovirtauksinen, siinä usein kasvaa sammalta. Tänä vuonna
vesisammaleen paras korjuuaika on jo käsillä. Kylmänä kesänä kukinta saattaa alkaa vasta elokuussa.

– Harmaavesisuodattimissa käytettävällä lampisirppisammaleella (Warnstorfia trichophylla) on tänä kesänä ollut hyvä tilanne.
Aurinkoinen alkukesä lämmitti matalat järvet nopeasti ja vesisammal on jo noussut pintaan kukkimaan. Paras korjuuaika on
tyypillisesti heinä-elokuussa, kertoo Biolan Oy:n hankintapäällikkö Mikko Leed.

Vesisammalella erinomainen puhdistuskyky

Markkinoilla olevissa  mökkipuhdistamoissa käytetään erilaisia suodatinaineita.  Biolan Oy:n käyttämä lampisirppisammal
soveltuu ominaisuuksiensa puolesta erinomaisesti jätevesien puhdistukseen koska se on kehittynyt elämään nimenomaan
runsasravinteisessa, rehevöityneessä järvessä.  Vesisammaleen käytön puolesta puhuu myös se, että korjuulla autetaan
rehevöitynyttä järveä voimaan paremmin.

– Sen lisäksi, että otamme ongelmakasvin hyötykäyttöön, autamme vesilintuja. Vesisammal on nopeakasvuinen ja valtaa alaa
linnuilta. Sammalen poistolla saadaan järveen lisää vesitilavuutta ja veden kierto helpottuu. Eikä kannata unohtaa mökkiläisten
kesäsoutelua, joka saattaa loppua veneen airojen juuttuessa sammaleeseen, Leed toteaa.

Mökkiläiset ovat kiitettävästi heränneet suojelemaan omia kotivesiään. Vapaa-ajan asuntoihin on viime vuosina asennettu
ahkerasti  Harmaavesisuodattimia jäteveden puhdistukseen. Suodattimessa oleva vesisammalsuodin suositellaan vaihdettavan
kerran vuodessa, joten sammalen tarve lisääntyy vuosi vuodelta. Nyt etsitäänkin esiintymispaikkoja, joista sammalta voidaan tulla
keräämään.

Vinkkaa sammaloituneesta järvestä Biolanille

Mikäli omassa rannassa havaitsee suuria ja järven käyttöä haittaavia sammalesiintymiä, kannattaa ryhtyä toimiin.
Nostomahdollisuus selvitetään yhteistyössä alueellisen ELY-keskuksen kanssa. Vesisammaleen keruulle ei tarvita erityislupaa,
mutta ilmoitus on tehtävä.

– Vesisammalta ei kerätä Natura-alueella eikä lintujen pesimäaikaan. Mikäli vesisammalta on yhdessä kohteessa riittävästi ja
korjuuedellytykset ovat muuten kunnossa, huolehtii Biolan sammalen korjuun kustannuksista. Meihin kannattaa olla yhteydessä,
jolloin voimme selvittää tilanteen, Mikko Leed kehottaa. 

Biolan kartoittaa parhaillaan vesisammalesiintymiä ympäri Suomea. Mikäli vesisammalta löytyy mökkijärvestäsi runsaita määriä,
ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@biolan.fi  tai Biolan Oy:n keskukseen puh. 02 5491600 


