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                         Kutsu  
     Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen vuosikokoukseen ke 3.7.2013 klo 18 

     Ruununmyllyn koululle. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

 

     Kokouksen alussa Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen vastaava jätevesineuvoja 

     Niina Porevuo pitää esityksen vapaa-ajan ja vakinaisten asuntojen vesihuollosta.  

     Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita! Kahvitarjoilu! 

 

 

Mikä on Kankaistenjärven tila? 

 
Kankaistenjärvi on pitkään luokiteltu kunnoltaan erinomaiseksi, mutta tänä vuonna kunto määriteltiin 

vain hyväksi. Asiantuntijat ja varmasti me kaikki järven käyttäjät olemme sitä mieltä, että asiaan on 

puututtava  jo nyt, kun uhat tiedetään ja keinojakin rehevöitymisen estämiseen on löydettävissä. 

 

Mitä selvitystyötä on käynnissä järven tilan seuraamiseksi? 

 

Järviveden vesinäytteiden mukaan järven ravinnepitoisuudet ja happitilanne ovat vielä 

kohtuullisessa tasossa. Talkootyönä on syksystä lähtien tehty näkösyvyyden seurantaa 

neljässä havaintopisteessä, mitattu veden lämpötilaa sekä seurattu veden korkeutta 

Komulahdenojan korkeusmittarilla viikottain. Tunnetusti loppukesäisin huolestuttavan 

alhaalla oleva vedenpinta tilastoidaan ja dokumentoidaan. Tulokset tuovat pohjaa sille, 

jos päätetään esittää järven pinnan palauttamista takavuosien tasolle. 

 

Linnaseudun Leader projekti  "Kankaistenjärven perusselvitysprojekti 2013" 

 
Noin 10 000 €:n projektirahalla voimme kuluvana vuonna toteuttaa laajan 

ojavesinäytteiden kartoituksen, jonka tulosten perusteella voimme sanoa, mistä järven 

kuormitus tulee ja missä suhteessa eri ojat ja joet tuovat järveen vettä ja kuormitusta.  

 



 

 

Toinen tutkimuskohde projektissa on koekalastus, jonka Hämeen Pro Agria tekee 

heinäkuun lopulla yhteistyössä talkoolaisten kanssa. Koekalastuksen tulokset ovat 

mielenkiintoisia kalastajille ja ympäristöasiantuntijoille. Kalojen määrästä, suhteista, 

koosta ja iästä pystytään arvioimaan myös järven tilaa. 

 

Perusselvitystä on myös Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntijan Heli Jutilan 

piakkoin julkaistava Kankaistenjärven kasvillisuuskartoitus. Peruskartoitukseksi on 

luettava myös  järven syvyyskartta , jonka kenttätyöt tehtiin viime kesänä. Virallinen 

kartta saadaan käsiimme lähiaikoina. 

 

Mikä järveä kuormittaa? 

 
Alustavien ojavesitulosten mukaan 2/3 järveen laskevista vesistä tulee Komulahdenojasta. Valtion ja 

yksityisten maanomistajien metsät ja ojitetut suot kuormittavat eniten järveä. Merkittävä kuormitus 

tulee myös pelloilta. Järvellämme on nyt noin 100 loma-asuntoa, joten myös asutus kuormittaa järveä. 

 

1/3 ojavesistä ja kuormituksesta tulee lähivuosina Heinämäenojasta. UPM:n tekemä päätehakkuu on 

laittanut humuksen ja ravinteet liikkeelle. Pienet rakennetut padot eivät riittävästi pysäytä kuormitusta. 

On myös selvästi nähtävissä, että järveen tulee moninkertaisesti ravinteita ja kiintoainesta verrattuna 

Myllyojan poistumaan. 

 

Myönteisenä kerrottavana on käynnistymässä oleva Hämeen Metsäkeskuksen projekti. Valtion 

Kemera-rahoituksella voidaan rakentaa Komulahdenojaan pohjapatoja, laskeutusaltaita ja kosteikkoja, 

jotta kuormitusta metsästä ja pelloilta saadaan rajoitettua. 

Samantapaista rakennustyötä odotamme ja toivomme myös UPM:ltä Heinämäenojalle. 

 

Mitä jokainen järven asukas ja käyttäjä voisi tehdä? 

 
Toivottavasti järven käyttäjät tarkastavat ja  miettivät oman asumisensa vaikutusta järven tilaan. 

Jätevesihuolto ja käymälät olisi hyvä saada määräysten mukaiseen kuntoon. Lisäksi jokainen, jolla 

on uusia havaintoja järven tilasta, hyviä tai huonoja uutisia, voisi välittää terveisensä viranomaisille tai 

suojeluyhdistyksen toimijoille. 

 

Tiedotuksia! 

 
     - Hangasmäen kesäjuhlissa la 27.7. klo 17 Kyyrölän Saven pihalla Kankaistenjärven  

       suojeluyhdistys esittäytyy 

 

    -  Kotisivuilla (www. kankaistenjarvi.fi) voi tutustua opiskelija Tomi Seppälän  

       tekemään opinnäytetyöhön järven tilasta. Kotisivuilla on paljon muutakin tietoa. 

 

    -  Linnaseudun Leader - projektiin kuuluu tiedotusosio, jolla voimme toteuttaa syksyllä 

       Kankaistenjärvi-julkaisun, jossa on enemmän palstatilaa järven asioista kertomiseen. 

 

    -  Kankaistenjärven Suojeluyhdistys tulee julkaisemaan vuosittain 3-4 tiedotetta 

       jäsenilleen ja sidosryhmilleen 

 

    -  seuraava tiedote ilmestyy elokuussa, ilmoitathan muuttuneet osoitetietosi sihteerille 

       tai suojeluyhdistyksen sähköpostiin  info@kankaistenjarvi.fi 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


