
Viime talven lumia 

 

 

 Tiedote talvella 2014 
 

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry  

 
Tule mukaan Suojeluyhdistyksen toimintaan ! 
 

Suojeluyhdistyksen ajatuksena on, että yhdistyksen jäsenet ja järven asukkaat ovat ruohonjuuritason 

järvensuojelijoita. Jos havaitset jotakin mielenkiintoista, tavallisuudesta poikkeavaa tai huolestuttavaa, 

ota yhteyttä johonkin hallituksemme jäsenistä ( yhteystiedot tiedotteen lopussa). Välitämme tietoa 

viranomaisille ja katsomme, miten voimme kysymyksiin vastata. 

 
Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntija Heli Jutilaa lainataksemme: 

” Vesiensuojelua emme voi ulkoistaa, se kuuluu meille jokaiselle !” 
 

 

Jäsenmaksu 

Vuoden 2014 jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 20 € ja kannattajajäseneltä 200 €  
vuodessa.  

Vuoden 2014 jäsenmaksu pyydetään maksamaan 15.3. mennessä 
Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen tilille FI27 5680 0020 2954 87.  
Viestiosassa pyydetään mainitsemaan jäsenen sähköposti/ katuosoite ja 

puhelinnumero jäsenrekisterimme tarkistamiseksi. 

 
Henkilöjäseniä yhdistyksessämme on nyt 105 ja yksi kannattajajäsen. Nykyisen 
jäsenistön säilyttäminen ja vielä puuttuvien asukkaiden saaminen jäseniksi on 

suojeluyhdistyksen toiminnan perusedellytys. 

 

 



 

 
Vuoden 2013 tuloksia ja toimintaa  
 
Vuosi 2013 oli yhdistyksemme toinen toimintavuosi.  Jo  syksyllä 2012  aloitimme  ensimmäisen 
"Kankaistenjärven perusselvitysprojektin", jonka  avulla keräsimme perustietoa jossain määrin 
tutkimattomasta järvestämme. Noin 10 000 € hankkeen rahoitus saatiin Linnaseudun Leader- 
rahastosta. Kevään ja syksyn  ojavesinäytteet kertoivat, mistä järveen tulee ravinnekuormaa.  Pitkän 
ajan kuluessa  suurin kuormittaja on Komulahdenoja, joka tuo pohjoisesta Hätilän alueen metsistä ja 
pelloilta kiintoainesta ja ravinteita. Viime vuosina UPM:n tekemät hakkuut Kontuvuoren kupeessa ovat 
tuoneet järveemme ylimääräisen ravinne- ja humuskuorman. Pienemmistä ojista ainoastaan 
Rantalanojan tuoma kuorma on mainittava.  
 
Hankkeemme toinen osa oli koekalastuksen toteuttaminen heinäkuussa 2013. ProAgrian kala-
asiantuntijat tutkivat koeverkoillaan viikonpäivät järveämme. Tulokset osoittivat, että järven kalasto on 
määrältään niukka, mutta lajisto ja kalojen koko- ja ikärakenne on hyvässä kunnossa. 

 

Suojeluyhdistyksen tiedotustoiminta 
 

Suojeluyhdistys lähetti  vuoden 2013 aikana jäsenilleen kolme tiedotetta. Nykytilasta ja 
suojeluyhdistyksen toiminnasta on paljon tietoa kotisivuilla www.kankaistenjarvi.fi. Sitä kautta voivat 
myös suojeluyhdistyksen uudet jäsenet ilmoittautua jäsenmaksun maksamalla. 
 
Yhdistyksen vuosikokous oli 3.7.2013. Tilaisuudessa oli myös tietoisku jätevesihuollosta. 
Kankaistenjärven perusselvitys- projektin kolmas osa oli tiedottamista. Syksyllä työstimme järven 
ensimmäisen  tiedotuslehden, joka julkaistiin joulukuussa. Kankaistenjärvi 2013 – lehdestä löytää 
tarkemmin sen, mitä tähän mennessä järvestä tiedämme. Postitimme lehteä noin 200 kappaletta. Jos 
et ole saanut omaa kappalettasi, ota yhteyttä vaikka sihteerimme Kirsti Parikkaan. 
 
Vuoden aikana pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan UPM:n toimiin siten, että Heinämäenojan 
kuormitusta saataisiin tavalla tai toisella rajoitettua. 
Osallistuimme lisäksi heinäkuussa Hangasmäen kyläyhdistyksen järjestämään kyläjuhlaan Uschanoffin 
savipajalla. 
 

 
Suunnitelmia ja toimintaa alkaneelle vuodelle 2014 
 
” Kankaistenjärvi kuntoon 2013-2014” - järvihanke 
 
Järven tilan seuranta jatkuu … 

 
Lokakuussa 2013 anoimme ja saimme jatkohankkeen ”Kankaistenjärvi kuntoon 2013-2014”. Vuoden 
mittaisen projektin arvo on 12 000 €. 
Ojavesiseurantaa jatketaan keväällä ja syksyllä yhdessä kuntien ympäristöviranomaisten ja UPM:n 
kanssa. Kesällä 2014 Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ottaa järvestämme 
pohjasedimenttinäytteitä. Niiden avulla voidaan analysoida järven historiaa ja rehevöitymisen 
muutoksia lähes 200 vuotta taaksepäin. 
Vapaaehtoisin voimin jatkuu järven vedenkorkeuden ja näkösyvyyden seuranta. 
 
 

 



 
 
 
Padonrakennusta ja vedenkorkeuden ennallistamista 
 
Suojeluyhdistykseen  on tullut  paljon palautetta siitä, että Kankaistenjärven pinta laskee liian alas 
etenkin loppukesällä. Viime syksyn aikana kokosimme hankerahan turvin tietoa pinnankorkeuden 
historiasta. Maastokatselmuksessa lokakuussa 2013 yhdessä vesiviranomaisten kanssa saatoimme 
todeta, että 1990-luvun alussa rakennettu kivipato on kulunut ja menettänyt patovaikutuksensa. 
Tiedämme nyt, että Myllyojan padon peruskunnostuksella saisimme järven pinnan korkeusvaihtelua 
pienemmäksi. Padon rakentamisella pinta myös palautetaan paremmin vastaamaan pitkäaikaista 
keskiarvoa. 
Patosuunnitelma on hyväksytty Osakaskunnan ja suojeluyhdistyksen kokouksessa ja on jätetty Hämeen 
ELY- keskukseen lupaharkintaa varten. Pato on tarkoitus rakentaa hankeavustuksilla vuoden 2014 
loppuun mennessä. Tiedotamme asiasta myöhemmin keväällä lisää. 
 
UPM:n hakkuiden vaikutusten seurantaa Heinämäenojalla 

 
Järven ranta-asukkaat ovat havainneet, että Heinämäenojan alueella oleva n 20 ha hakkuualue tuo 
kiintoainesta ja ravinteita järveen. Ojavesinäytteillä on pyritty selvittämään kuormitusta ja olemme 
vaatineet, että hakkuun suorittaja UPM ryhtyisi alueellaan toimiin kuormituksen rajaamiseksi. 
Viime vuoden debatin jälkeen näyttää siltä, että metsäyritys on kuluvana talvena rakentamassa 
Heinämäenojalle uusia selkeytysaltaita ja pohjapatoja. UPM on myös luvannut osallistua 
vesinäytekustannuksiin. Kevään tiedotteessa kerromme asiasta lisää. 
 
Suomen Metsäkeskus parantaa Komulahdenojaa kesällä 2014 

 
Vastaavanlainen rakennushanke on alkamassa tulevana kesänä myös Komulahdenojalla. Yksityisten 
maanomistajien metsistä ja pelloilta tulevaa vettä padotaan ja selkeytetään kolmen altaan sekä yhden 
pintavalukentän avulla. Hankkeen osana tehdään myös Rantalanojaan kolme pohjapatoa. Tämän 
hankkeen kustannukset katetaan valtion Kemera- rahoilla.  
 
Suojeluyhdistyksen muuta toimintaa  

 

- vuosikokous heinäkuussa  
- suojeluyhdistys osallistuu Hangasmäen kyläjuhlille  26. heinäkuuta  Uschanoffin savipajalla 
- suunnitteilla elokuussa mukavaa yhdessäoloa Joutsiniemessä ...  elotulien valaistessa pimenevää  
   loppukesän iltaa 
- vuoden aikana toimitamme talvi-, kevät- ja syystiedotteen 
 
 
Hämeen ELY- keskuksen tekemän monivuotisen järviseurannan mukaan Kankaistenjärven tila 
määritettiin vuonna 2013 ensimmäistä kertaa hyväksi. Aina aiemmin laatuluokka on ollut erinomainen.  
Järviseuranta osaltaan vahvistaa järven asukkaiden havaintoja. Tavoitteena tulee olla, että nyt tehtävät 
parannukset ja järven kunnostus- ja suojelutoimet kääntävät järvemme tilan parempaan suuntaan. 
 
 
 

 

 

 



 
Hallitus 2014 

 
Puh.joht. Rauno Kattelus, rauno.kattelus(at)pp.armas.fi puh. 044-3225811 
Varapuh.joht.  Pekka Honkala, pekka.honkala(at)gmail.com puh. 044-9161556 
Sihteeri Kirsti Parikka, kirstiparikka(at)suomi24.fi puh. 0400-776112 
Taloudenhoitaja Jarmo Holma, jarmo.holma(at)pp.inet.fi puh. 0400-272178 
Kotisivut Juha Kallasmaa, juhakallasmaa(at)gmail.com puh. 050-5745499 
Jäsensihteeri ja leikekirjan kokoaja Risto Saari, risto.saari(at)hameenlinna.fi, puh. 0400-474416 
Kari Muje, kamuje(at)hotmail.com, puh. 044-0887531 
Pekka Saares, pekka.saares(at)welho.com, puh. 0400-655131 
Kalervo Salo, salokalervo9(at)gmail.com, puh. 050-5346275 
 
Suojeluyhdistyksen toiminnantarkastaja on Sven Lindsten ja varatoiminnantarkastaja Kimmo Temonen. 

 
 
 

            Kevät koittaa...              
                                                                                                                                                     Kuvat: Reijo Parikka 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 
KANKAISTENJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY 
Postiosoite: Sibeliuksenkatu 11 A 10, 13100 HML 
Kotisivu: http://www.kankaistenjarvi.fi 
Pankkiyhteys: FI27 5680 0020 2954 87 
Jäsenmaksu v. 2014 : 20 €/henkilöjäsen ja 200 €/kannattajajäsen 
 



 

 


