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 Tiedote keväällä 2014 

Kankaistenjärven suojeluyhdistys  

 
Suojeluyhdistyksen yhteyshenkilöt 

 Pekka Honkala, pekka.honkala(at)gmail.com puh. 044-9161556 
 Kirsti Parikka, kirstiparikka(at)suomi24.fi puh. 0400-776112 
 Jarmo Holma, jarmo.holma(at)pp.inet.fi puh. 0400-272178 
 
 Suojeluyhdistys ehdottaa, että aloittaisimme uuden perinteen järvemme rannoilla. 
Elokuun viimeisenä lauantai-iltana, joka tänä vuonna on 30.8. kaikki halukkaat voisivat sytyttää 
rantaansa tai laiturille tai vaikkapa vedessä kelluvan kynttilän                                                        
valaisemaan pimenevää elokuun iltaa klo 20-22. 
 

 

     KUTSU 
      Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry:n 

      sääntömääräinen vuosikokous on   2.7.2014  klo 18 Ruununmyllyn koululla, 

      jossa käsitellään sääntöjen edellyttämät vuosikokousasiat. 

      Tilaisuudessa vesistöasiantuntija, tekniikan tohtori Hannu Majuri pitää  

      esityksen  Myllyojan patohankkeesta. 

      Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kokoukseen.  

      Kahvitarjoilu. 



 

Myllyojan patohanke 
Sitten edellisen tiedotteen, patoasia on muuttunut ja edennyt siten, että maaliskuussa 

2014 Hämeen ELY- keskus teki lupaharkinnan. Siinä todettiin, että hanke vaatii Etelä-

Suomen Aluehallintoviraston luvan. 

Olemme nyt laatimassa kyseistä lupahakemusta, joka jätettäneen viranomaisille 

kesäkuussa. 

Mutkia matkaan tuli sikälikin, että lupaprosessi maksaa noin 8000 € ja luvan käsittely 

ilman valituksia vie aikaa yli puoli vuotta. Hyvällä onnella meillä voi olla korjattu pato jo 

kevättalvella 2015. Näin ollen jo kesällä 2015 voitaisiin seurata padon vaikutuksia. 

Tule vuosikokoukseen kuulemaan alustusta suunnitellusta padosta! 

 

 
Katselmus ojalla syksyllä 2013.  Kuva Rauno Kattelus 

 

 

UPM:n rakennustoimet Heinämäenojalla 
Parin vuoden selvitystyön tuloksena saimme UPM:n rakentamaan vesirakenteita 

Heinämäenojalla.  

Taustalla ovat vuonna 2011 tehdyt laajat avohakkuut ja niitä seuranneet metsän 

uudistustoimet. 

Vesiensuojeluun ei hakkaaja ollut kiinnittänyt huomiota, jonka vuoksi Kankaistenjärvi 

sai kolmena vuonna merkittävän humus- ja ravinnekuorman Heinämäestä. Tänä talvena 

UPM on rakentanut neljä pohjapatoa, joilla pidätellään veden voimaa, kiintoainesta ja 

siinä olevia ravinteita. Ajan kuluessa ja uuden taimikon kehittyessä kuormitus pienenee 

joka tapauksessa. 

Heinämäenojalla on lähivuosina myös UPM:n rahoittamaa ojavesiseurantaa. 



 

 

Komulahdenoja on  järven suurin kuormittaja 
Luontaisesti Komulahdenoja on suurin veden tuoja Kankaistenjärveen. Vuosien ja 

vuosikymmenten aikana sieltä on tullut myös merkittävä määrä humusta ja ravinteita. 

Nyt myös Komulahdenojan ja Rantalanojan kuormitukseen ollaan puuttumassa.  

Valtion metsänparannusrahoilla, ns. Kemera-ohjelmalla rahoitetaan tänä kesänä laaja 

rakennushanke, jossa Komulahdenojan varteen rakennetaan kolme laskeutusallasta. 

Lisäksi rakennetaan yksi pintavalutuskenttä.  

 

Rantalanojalle puolestaan saadaan neljä pohjapatoa.  

Maanrakennustyöt urakoi Mäki-Uuro Oy juhannuksen aikoihin. 

Olemme laatimassa lisäksi ojavesitarkkailua, jolla voitaisiin mitata rakennelmien tehoa. 

Kaikki rakennelmat tehdään yksityismetsiin. 

 

 

 

Muuta järviseurantaa 
Jäiden lähdöstä syksyyn suojeluyhdistys seuraa talkootyönä näkösyvyyttä, veden 

korkeutta ja veden lämpötilaa. Myös sinilevän esiintymisestä tehdään havaintoja. 

 

Kankaistenjärvellä tehdään heinäkuussa Pohjasedimenttitutkimus. Eri puolilta järveä 

kerättävissä näytteissä otetaan kairalla ja näyteputkella pala kerrostunutta järvenpohjaa. 

Siitä pyritään määrittelemään ikä, maalaji, ravinteet ja kasvilajit. Menetelmällä voidaan 

saada tietoa 100 vuotta taaksepäin.  

Nyt järvellämme ensimmäistä kertaa tehtävä kairaus ja analysointi toteutetaan 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen toimesta. Rahoitus saadaan 

Linnaseudun Leader- varoista. 

 

Jos sinä järven ranta-asukkaana , kalastajana tai vaikka uimarina havaitset kesän 

aikana jotain erikoista, ota yhteyttä hallituksen jäseniin.  

Pyrimme löytämään asiantuntijat, jotka voivat kertoa havainnoista meille lisää. 

 

 

 

 

Suojeluyhdistyksen  toimintaa ym. tiedotuksia 

 
- vuosikokous heinäkuun 2. päivänä klo 18 Ruununmyllyn koululla 
 
- Suojeluyhdistys osallistuu Hangasmäen kyläjuhlille  26. heinäkuuta  klo 17 alkaen Uschanoffin 
savipajalla, kertomalla toiminnastaan ja jäsenhankinnalla.  
Muuten kyläjuhlien ohjelmassa on musiikkia, laulua, dreijauskilpailu, herkkuja ja mukavaa yhdessäoloa! 
Kaikki ovat tervetulleita! 

 
- Kankaistenjärven kalamerkkien myyntipaikat ovat  Mika Kämärillä Kankaisten marjatilalla ja Kyyrölän 
Savipajalla, Hangasmäentie 6. Se on avoinna joka päivä 10-18 elokuun loppuun asti. Siellä on myös 
savimyymälä ja savenvalantaa tilauksesta. 
 
- Halutaan vuokrata kesällä 2014 loma-asunto/ kesämökki Kankaistenjärveltä kahden viikon tai 
pidemmäksi ajaksi. Tied. Tiina Ushanoff p. 050-5257396 tai myynti@kyyrolansavi.fi 
 



 
 

Aktiivisia toimijoita tarvitaan! 
 
 

Tule mukaan Suojeluyhdistyksen toimintaan!  
 
Kattava jäsenkunta on suojeluyhdistyksemme elinehto! 
Ovatko kaikki aikuiset perheenjäsenesi jo jäseniä? Liittyminen onnistuu helposti mm. 
kotisivujen ko. kohdan kautta tai ottamalla yhteyttä yhdistyksen hallituksen jäseniin. 
 
 
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 
 
 
 

      Heinämäenojan uusia asukkaita toukokuussa 2014. Kuva Reijo Parikka 

 

 


