
 

 

                                         Jäsentiedote  kevättalvella 2013 

 

Huoli järven tilasta aktivoi Kankaistenjärvellä 

Runsas puolivuotias Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry on nuoresta iästään huolimatta päässyt 

työssään jo hyvään vauhtiin. 

Jäsenhankinta on tuottanut satakunta jäsentä, mutta jäsenhankinta jatkuu edelleen. Uudet 

jäsenet voivat liittyä kotisivun kohdan ” liity jäseneksi”- kautta. Jäsenmaksutulot on pääosin 

käytetty ojanäytteiden vesianalyysikustannuksiin. Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksua, maksa 

se yhdistyksen tilille FI 27 5680 0020 2954 87.  

Ole aktiivinen ja tiedota tärkeästä asiasta eteenpäin ja hanki näin uusia jäseniä, sillä asiahan on 

yhteinen. Jokainen meistä varmaan haluaa säilyttää upean Kankaistenjärvemme edelleen 

puhtaana ja kauniina virkistyskeitaana ja silmänilona. 

Suojeluyhdistyksen sähköposti info(at)kankaistenjarvi.fi mahdollistaa yhteydenpidon esim. 

ympäristössä havaituista muutoksista tiedottamiseen sekä palautteen ja ideoiden antamiseen 

hallitukselle. 

Suojeluyhdistys on saanut valmiiksi yhdistyksen kotisivut ja ne löytyvät osoitteesta 

www.kankaistenjarvi.fi. Sieltä voi seurata, missä mennään ja mitä toimenpiteitä on käynnissä. 

Kotisivuilta löytyvät hallituksen pöytäkirjat ja yhteystiedot sekä vuoden 2012 toimintakertomus ja 

toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 

 

Ensin tutkitaan ja sitten… 

Metsähakkuut ja ojitukset ovat järven suurin yksittäinen kuormittaja. UPM:n kanssa on jo päästy 

Heinämäenojan ojavesien puhdistamissuunnitelmissa niin pitkälle, että kevätauringon paistaessa 

pitäisi jo padot olla rakennettu. Asia on vielä virallista silausta vaille, mutta toiveissa ollaan 

vahvasti. 

Järven tilanteen selvittämiseksi on jo koko syksy tehty veden näkösyvyyden mittauksia ja työ 

jatkuu heti keväällä vielä laajentuen entisestään.   Veden korkeuden seurantaan on saatu ELY- 

keskuksen asentamana virallinen vedenkorkeusasteikko Komulahdenojaan.  Asteikko on jokaisen 

nähtävissä. Käypäs tutkailemassa! 

http://www.kankaistenjarvi.fi/


Kasvillisuutta ja pohjaeliöstöäkin on kartoitettu. Vesinäytteitä on toimitettu tutkittavaksi, jotta 

saataisiin selville, mistä järveä rehevöittävät päästöt ovat peräisin ja mitä ne sisältävät.  

Yhdistys on hakenut Linnaseutu ry:stä hankerahaa järven kunnon perusselvitystä varten. Siihen 

sisältyy ojavesien näytteenotto ja analysointi, koekalastus ja tiedottaminen. Linnaseutu ry:n 

hallitus kannattaa hankerahan myöntämistä. Lopullisen päätöksen tekee ELY- keskus vuoden 2013 

alussa. 

HAMK:n opiskelija tekee myös järven tilasta opinnäytetyön, joka osaltaan antaa uusia tietoja ja 

näkökulmia asiaan. Opiskelija toteuttaa myös asukaskyselyn, johon toivottavasti mahdollisimman 

moni teistä vastaa. Asukaskysely on tiedotteen liitteenä.  

 Jää on hiljentänyt  aallokon ja kaunis lumipeite verhoaa maisemaa, mutta kevään koittaessa 

aktiivinen suojelutyö taas jatkuu... 

 

 

 ELY- keskuksen asentama virallinen vedenkorkeusasteikko, joka sijaitsee Kankaistenjärven 

uimarannan läheisen sillan kupeessa Kontuvuorentiellä. 

Kevättalvisin terveisin suojeluyhdistyksen hallitus 


