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Tiedote syksy 2015 

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry 

 
 Suojeluyhdistyksen yhteyshenkilöt 
 

 Jarmo Holma, jarmo.holma(at)pp.inet.fi puh. 0400-272178 
 Pekka Honkala, pekka.honkala(at)gmail.com puh. 044-9161556 
 Kirsti Parikka, kirstiparikka(at)suomi24.fi puh. 0400-776112 
 
 Syksyn väriloisto on kullannut  maiseman ja kauniit kuulaat syyspäivät järvellämme ovat vaihtuneet 
 syysmyrskyihin. 
 

 2.7. oli suojeluyhdistyksen vuosikokous Kumppanuustalolla. Tilaisuudessa kuulimme 
vesistöasiantuntija Suvi Mäkelän esityksen Vanajaveden ja sen valuma-alueiden ajankohtaisista 
asioista ja Pekka Honkala kertoi Pakka-hankkeesta sekä Jarmo Holma patohankkeesta. 
Yhdistykselle valittiin uusi hallitus ja puheenjohtajana toimii Jarmo Holma, varapuheenjohtajana 
Pekka Honkala, sihteerinä Kirsti Parikka, taloudenhoitajana Juha Kallasmaa  ja hallituksen 
jäseniä ovat Pirkko-Liisa Liira, Kari Muje, Matti Nykänen, Pekka Saares ja Kalervo Salo.  

 Vietimme 25.7. Hangasmäen kyläjuhlia, jossa Suojeluyhdistys oli esillä ja järjesti tietokilpailun. 
Kiitos kaikille mukana olleille. 

 Elomessuilla vastaanotettiin Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto 2015. Saimme 
vuodeksi kauniin taulun ihailtavaksemme  ja tietysti  kunniakirjan palkinnosta. 

 Kesän päätökseksi polttelimme rannoilla 29.8. elotulia. Monet tulet loimusivatkin tyynessä 
elokuun illassa ... taas ensi kesänä uudelleen. 

 Syksyn mittaan ovat  monet  järven suojeluhankkeet edenneet  mukavasti eteenpäin 



 
 

                     " Katsokaa, kun tuli tosi hieno kuva!" 

  Nyt on mahdollisuus saada mielenkiintoiset kuvat kaikkien katseltaviksi, sillä  
  kotisivuille on perustettu kuvagalleria. 
-  galleriaan kootaan kaikenlaisia järven maisemaa ja ympäristöä ym. käsitteleviä kuvia 
-  valokuvia voi  lähettää  Juha Kallasmaalle osoitteella juhakallasmaa@gmail.com 

 
 

Myllyojan patohanke 
Patolupa 
Aluehallintovirasto myönsi meille 28.8.2015 luvan padon rakentamiseen Myllyojan luusuaan.  
Lupa myönnettiin Kankaisten osakaskunnalle, mutta sopimuksen mukaan Kankaistenjärven 
suojeluyhdistys on hoitanut patolupaprosessin, maksanut lupamaksun ( 8040 euroa) ja hoitaa myös 
padon rakentamisen. Valitusaika patolupaan oli yksi kuukausi. Yhtään valitusta ei tullut, joten patolupa 
tuli lainvoimaiseksi 28.9.2015. 
Suunnittelu padon rakentamiseksi on käynnissä. Tarkoitus on, että pato rakennetaan helmikuussa 
2016. Patolupa oli kallis ja padon rakentaminen maksaa arviomme mukaan noin 14 000 euroa. 
Tämän takia olemme hakeneet Leader hankerahoitusta kaikkiaan 15. 428 euroa. Linnaseutu ry:n 
hallitus on käsitellyt hakemuksemme 19.10.2015. Hakemus on lähtenyt Linnaseutu ry:stä puoltavin 
lausunnoin Hämeen ELY- keskuksen käsiteltäväksi. ELY- keskus päättää rahoituspäätöksestä 
joulukuussa 2015. 
 

Pakka-hankkeen  tutkimukset Kankaistenjärvellä 
Kuluneen vuoden aikana kaikki järveämme koskeva vesistöseuranta sekä oja- että järvivedestä, on 
voitu tehdä Vanajavesikeskuksen toimesta. Erityisesti seurannan kohteena ovat olleet Komulahdenoja 
ja Heinämäenoja. 
Pakka-hankkeen toimesta laaditaan ennen vuodenvaihdetta yhteenveto koko kuluneen vuoden 
tuloksista. Nyt lokakuussa vesinäytteiden ottoa haittasi kuivuus eikä kaikkia ojavesinäytteitä kyetty 
ottamaan veden vähyyden takia. 
 
Järvivesinäytteet otettiin elokuussa. Järviveden laadussa ei ole tapahtunut muutoksia. Järvemme on 
edelleen eräs Kanta-Hämeen puhtaimmista. 
Pakka-hankkeen toimesta analysoitiin myös aiemmin otettuja piilevänäytteitä. Myös piilevien tuoma 
informaatio kertoo järvemme hyvästä kunnosta. 
Yhteensä Pakka-hankkeen tuki Kankaistenjärven seurantaan on kuluneena vuonna ollut noin 9000 
euroa. 
 

Jätevesipäästö yllätti 
HS-vesi yllätti meidät kesän päätteeksi. Saimme viranomaisviestin vain pari viikkoa siitä, kun meille oli 
luovutettu kaupungin ympäristöpalkinto.  
Pumppuhäiriö sattui 10-tien siirtoviemärissä Komulahden laaksossa. Vain 400 metrin päässä kaupungin 
uimarannasta valui 80 kuutiota HS-veden jätevettä Komulahdenojaan. Syys- lokakuun aikana 
jätevesipäästön vaikutus on näkynyt Komulahden vesinäytteissä korkeina ravinteina ja kohonneina 
bakteeripitoisuuksina. Juuri saapuneissa viimeisissä lokakuun lopun vesinäytteissä tilanne näyttää 
palanneen normaaliksi. Myöskään kaupungin uimarannan vedessä ei enää ole suolistobakteereita. 
Kankaistenjärven suojeluyhdistys toimitti lokakuun alussa HS- veden hallitukselle ja viranomaisille 
vaatimuksen , jossa yritystä vaaditaan tekemään ennakoivia toimia uusien vuotojen torjumiseksi jo 
ennakolta. Suoja-allas pumppuaseman yhteyteen sekä parempi etävalvontatekniikka voisi pienentää 
järveen kohdistuvaa riskiä jatkossa. Viranomaiset odottavat HS-veden toimia vuoden loppuun 
mennessä. 



 

Uutta hankerahaa vuoden 2016 järviseurantaan 
Linnaseutu Leader- rahaston maaseutukehitysrahaa ollaan saamassa myös järvemme 
vesistötutkimukseen. Saamme noin 13 000 euron apurahan vuoden 2016 vesinäytteisiin oja- ja 
järviveden tutkimiseksi. Myös järven pohjaeläimistöstä sekä verkkojen limottumisesta tehdään selvitys. 
Rahoituksen puute ei onneksi vaikeuta toistaiseksi suojelutyötä. Talkoolaisia hankkeiden 
toteuttamiseksi tarvitaan. 
 
 
 

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: Raatihuoneenkatu 29 A 13, 13100 HML 
Kotisivu: http://www.kankaistenjarvi.fi 
Pankkiyhteys: FI27 5680 0020 2954 87 
Jäsenmaksu v. 2015 : 20 €/henkilöjäsen ja 200 €/kannattajajäsen 
 
 

 
Puukiipijä ruokkii puupinon suojassa poikasiaan. 
Kuva: Reijo Parikka  


