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 Tiedote kesällä 2015 

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry  

 
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 !” 
 

 

Vuosikokous 
 
Vuosikokous on torstaina 2.7.2015 klo 18 Kumppanuustalon auditoriossa, Kirjastokatu 1. Yhdistyksen 
tarjoamat kahvit klo 17.30 kahviossa ennen kokousta.  
 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokousmateriaalit luettavissa kotisivuilla. 
 
Kokouksessa  vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Vanajavesikeskuksesta puhuu aiheesta "Ajankohtaista 
Vanajavedellä ja sen valuma-alueella".  
 
Lisäksi puheenjohtaja Jarmo Holma valottaa Myllyojan patohankkeen nykytilaa ja Pekka Honkala kertoo 
PAKKA- hankkeesta.                        



 

Tule mukaan Suojeluyhdistyksen toimintaan ! 
 

Jos olet kiinnostunut suojeluyhdistyksen toiminnasta järvemme parhaaksi ja haluaisit mukaan 
hallituksen työskentelyyn, ota yhteyttä puheenjohtaja Jarmo Holmaan.  
Henkilöjäseniä yhdistyksessämme on nyt 115 ja yksi kannattajajäsen. Nykyisen jäsenistön säilyttäminen 
ja vielä puuttuvien asukkaiden saaminen jäseniksi on suojeluyhdistyksen toiminnan perusedellytys. 
 

Suojeluyhdistyksen tiedotustoiminta 
 
Nykytilasta ja suojeluyhdistyksen toiminnasta on paljon tietoa kotisivuilla www.kankaistenjarvi.fi. Sitä 
kautta voivat myös suojeluyhdistyksen uudet jäsenet ilmoittautua jäsenmaksun maksamalla. 
- vuoden aikana toimitamme talvi-, kesä- ja syystiedotteen 
 

Hämeenlinnan ympäristöpalkinto 2015 
 
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry :lle on myönnetty 4.6.2015 Hämeenlinnan kaupungin 
ympäristöpalkinto 2015. Palkinto luovutetaan elomessuilla 8.8.2015. 
 

Järven tilan seuranta jatkuu … 

 
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. 
 
Ojavesiseurantaa jatketaan yhdessä kuntien ympäristöviranomaisten ja UPM:n kanssa.  
Vapaaehtoisin voimin jatkuu järven vedenkorkeuden ja näkösyvyyden seuranta. Vetoammekin 
 jäsenistöön uusien ja innokkaiden talkootyöläisten löytämiseksi. Muutakin talkootyötä on tehtäväksi. 
Ilmoittautua voi puheenjohtaja Jarmo Holmalle tai hallituksen jäsenille. 

 
Padonrakennusta ja vedenkorkeuden ennallistamista 
 
Patohakemuksen kuulutusmenettely päättyi 20.4.2015. Muistutuksia saivat tehdä ne, joiden oikeutta 
tai  etua asia saattaa koskea. Yhtään muistutusta ei tullut. Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydettiin 
lausunto. Niitä tuli neljä. Hämeenlinnan ja Janakkalan kunnan ympäristöviranomaiset kannattivat  
lausunnoissaan padon rakentamista, samoin ELY -keskuksen ympäristövastuualue. ELY -keskuksen 
kalatalousviranomainen ei varsinaisesti vastustanut padon rakentamista, mutta se oli huolissaan padon 
vaikutuksesta Myllyojan uhanalaisen taimenen elinolosuhteisiin.  
 
Aluehallintoviranomainen pyysi lausuntojen vuoksi selitystä hakijalta. Hakija on Kankaisten 
osakaskunta, koska AVI ei hyväksynyt yhdistystämme hakijaksi. Osakaskunnan kanssa tehdyn 
sopimuksen mukaan yhdistyksemme tekee lupaprosessissa käytännön työn. Saimme tohtori Hannu 
Majurilta kannanoton kalatalousviranomaisen lausuntoon. Lähetimme tämän  selitykseksi 
Aluehallintovirastoon 25.5.2015. Majurin kanta on selvä: padolla ei ole vaikutusta taimenen 
elinolosuhteisiin. 
 
- patolupahakemus on jätetty aluehallintovirastoon 16.10.2014 
- lupahakemukseen on toimitettu pyydetyt täydennykset 17.2.2015 
- nyt odotellaan päätöstä luvan myöntämisestä 
           



Taustaa patoasiassa 
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 korjaamisella pinta palautetaan paremmin vastaamaan pitkäaikaista keskiarvoa. 
 

Suomen Metsäkeskus parantaa Komulahdenojaa         
 

Yksityisten maanomistajien metsistä ja pelloilta tulevaa vettä padotaan ja selkeytetään kolmen altaan 
sekä yhden pintavaluntakentän avulla. Kolmas allas on nyt tehty maaliskuussa 2015. 
Tämän hankkeen kustannukset katetaan valtion Kemera -rahoilla. 
 
 

Suojeluyhdistyksen muuta toimintaa  
 

 
  Suojeluyhdistys osallistuu  

  Hangasmäen kyläjuhlille  25.7.  Kyyrölän savipajalla klo 18 

 alkaen. 

   Tervetuloa kyläläisten yhteiseen kesäjuhlaan ja tuo ystäväsi / naapurisikin tutustumaan  
   suojeluyhdistyksen toimintaan. 
 

 

 
 
        29.8. elokuun viimeisenä lauantaina      
                    elotulet     valaisevat pimenevää loppukesän iltaa 

          .... laiturille, rantakiville piharoihu tai järvelle kelluva  kynttilä.... 
 

 

 
Kuva: Reijo Parikka 



 
 
 

Hallitus 2015 
 
Puh.joht. Jarmo Holma, jarmo.holma(at)pp.inet.fi puh. 0400-272178 
Varapuh.joht.  Pekka Honkala, pekka.honkala(at)gmail.com puh. 044-9161556 
Sihteeri Kirsti Parikka, kirstiparikka(at)suomi24.fi puh. 0400-776112 
Taloudenhoitaja 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 
Matti Nykänen, am.nykaset(at)gmail.com, puh. 040-8295466 
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. 

 
 Kyyrölän savipajalla ja Kankaisten marjatilalla myydään kalamerkkejä,  

kuten viime vuonnakin. 

 

_______________________________________________________________________ 
 
KANKAISTENJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 20 A 13, 13100 HML 
Kotisivu: http://www.kankaistenjarvi.fi 
Pankkiyhteys: FI27 5680 0020 2954 87 
Jäsenmaksu v. 2015: 20 euroa/henkilöjäsen ja 200 euroa/kannattajajäsen 
 

 

 


