
 

 
Myllyojan patolevy 2.2.2016, kuva Reijo Parikka 
 

 

 Tiedote kevättalvella 2016 

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 !” 

 

 

 

Myllyojan pato valmistui 
 

Kankaistenjärven Myllyojan luusuan pato tehtiin valmiiksi Runebergin päivänä 5.2.2016. Rakennustyöt 
aloitettiin maanantaina 1.2.2016. Maansiirto- ja kaivuutyön  tekivät  Mäki- Uuro Oy:n ammattimiehet. 
Patolevyn (10 mm:n teräs) hitsasi ja polttoleikkasi Jorma Järvimäki. Traktorikuljetukset hoiti Pertti 
Heikkilä. Rakennustyön valvoja oli insinööri Paavo Kainulainen. 
 
Padon rakentaminen sujui suunnitelman mukaisesti. Patolevyn yläosa on asennettu patoluvan 
määräämälle korkeudelle. ELY- keskuksen virkamiehet asensivat veloituksetta vedenpinnan 
korkeusmittarin padon lähelle. Patoluvassa määrätään, että veden korkeutta on seurattava 
säännöllisesti kolmen vuoden ajan. ELY- keskus on hyväksynyt ehdottamamme seurantasuunnitelman, 
jossa päävastuullisena on Matti Nykänen. 



 
 
Koska padon kustannuksiin saamamme hankerahan maksaminen viivästyy ELY- keskuksen 
tietokonejärjestelmien keskeneräisyyden vuoksi, joudumme käyttämään 5000 euron tililuottomme 
lähes täysimääräisesti. Tämän vuoksi olisi erittäin suotavaa, että tämän vuoden jäsenmaksut tulisivat 
suojeluyhdistyksen tilille viimeistään eräpäivänä.  
Tulevana kesänä näemme, kuinka padon rakentamisen tarkoitus toteutuu. Tavoitteena on, että veden 
pinta ei enää laske viime kesien haitallisen matalalle tasolle. 
 
Padon valmistumista seurannut sadejakso nosti järven pintaa viikossa noin viidellä sentillä ja virtaus 
Myllyojaan nousi vajaassa viikossa noin metrin levyisestä 4,5 metriä leveäksi vuoksi patoaukon 
kohdalla. 
 
 

Suojeluyhdistyksen jäsenet 
 
Hyvä suojeluyhdistyksen jäsen!  Tarkkaile ympäristöäsi, jospa siellä olisi vielä joku, joka ei ole 

yhdistyksemme jäsen. Pyydä hänet mukaan tärkeään järvensuojelutyöhön. 
 
Nykyisen jäsenistön säilyttäminen ja vielä puuttuvien asukkaiden saaminen 

jäseniksi on suojeluyhdistyksen toiminnan perusedellytys. 

 
Henkilöjäseniä yhdistyksessämme on nyt 126 ja yksi kannattajajäsen.  
 
Vuoden 2016 jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 20 € ja kannattajajäseneltä 200 €  
vuodessa.  

Vuoden 2016 jäsenmaksu pyydetään maksamaan 11.3. mennessä 
Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen tilille FI27 5680 0020 2954 87. 
  

Viestiosaan toivotaan jäsenen sähköposti/ katuosoite ja puhelinnumero 
jäsenrekisterimme tarkistamiseksi. 

 
 
 

 
 



Padon rakennusvaiheita 1. ja 2. helmikuuta 2016,  kuvat Reijo Parikka 
 

  Myllyojan padon työpato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruopattu patolevyn paikka 
 

 

 Patolevy asennettuna  

 

  Suodatinkankaan asennus paikalleen 



 
HS- Veden siirtoviemärikuormitus poistumassa ? 
 
Viime vuoden elokuussa saimme aikamoisen kuormituspiikin Komulahdenojaan ja 
Kankaistenjärveen. Heikosti toimiva pumppuasema Kankaistenjärven kohdalla 10-tien  
reunalla on aiheuttanut lähes jokavuotisia ongelmia. 
Viime elokuun lopussa saatu 80 m3 jätevesipäästö näkyi ojassa ja järven pohjoispäädyssä pari 
kuukautta. Onneksemme yleinen uimaranta todettiin kaikissa vesinäytteissä puhtaaksi bakteereista. 
Kankaistenjärven Suojeluyhdistyksen hallitus lähetti lokakuussa ”HS Vedelle” vaatimuskirjeen, 
jossa esitettiin korjaavia toimenpiteitä pumppuasemalle. 
 
Tammikuun alussa saimme” HS- Veden” johdon kirjeen viranomaisille. Kirjeessä luvattiin, että 
vuoden 2016 aikana aralla alueella oleva Komulahden pumppuasema peruskorjataan. 
Näin uskomme, että järveemme kohdistunut pysyvä uhka nyt poistuu ! 
 

PAKKA- hanke päättymässä 
 
Syksyllä 2014 laitettiin alulle kolmen järven ja Myllyojan yhteishanke. PAKKA- hankkeeksi 
nimetyllä hankkeella on puolentoista vuoden ajan pystytty tekemään järviseurantaa, perustutkimusta 
ja pieniä kunnostushankkeita Kankaistenjärvellä, Katumajärvellä ja Pannujärvellä. Myös Myllyoja on 
saanut osansa tutkimusresursseista. 
Kankaistenjärvi pystyi pyörittämään yhden vuoden ojavesien ja järviveden näytteenottoa. Kesällä 2015 
saimme järviveden vuositutkimuksen rahoituksen PAKKA- hankkeelta. 
Kankaistenjärvellä vuonna 2013 otetut piileväanalyysit pystyttiin teettämään Kokemäenjoen 
Vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa. Ojavesianalyysit ja järvivesinäytteet PAKKA- hanke teetti 
Ramboll Oy:n laboratoriossa Lahdessa. 
Näytteenotosta vastasi Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntija Heli Jutila. 
 
Kaikkien viime vuonna tehtyjen analyysien mukaan järvemme osoittautui parhaaksi PAKKA -hankkeen 
järveksi. Veden laatu hipoo erinomaisen rajaa. Parhaimmillaan näkösyvyys järvessämme on ollut 10 
metriä. 
Suojeluyhdistyksemme ja Kankaisten osakaskunnan panos hankkeeseen rahana ja talkootyönä oli noin 
3500 euroa. Myös UPM tuki PAKKA- hanketta 2000 euron summalla. 
Kankaistenjärven saama resurssihyöty PAKKA- hankkeesta on ollut yli 11 000 euroa. 
 

Kankaistenjärven hoito - ja kunnostussuunnitelma 2016- 2020 valmistumassa 
 
Suojeluyhdistyksen työryhmä Jarmo Holma, Pekka Honkala ja Kari Muje on valmistellut viime vuoden 
ajan järven hoito- ja kunnostussuunnitelmaa. Suunnitelmaa voisi pitää myös yhdistyksen pitkän 
aikavälin toimintasuunnitelmana. 
 
Suunnitelmassa on koottuna tulokset ja selostukset yhdistyksen alkuvuosien toimista ja tutkimuksista 
sekä nyt näköpiirissä olevien tulevien vuosien toimenpiteiden aikataulutus. Suunnitelma tulee 
hallituksen käsittelyyn tänä keväänä ja yleiskokouksen käsittelyyn seuraavassa vuosikokouksessa. 
 
 

  Suojeluyhdistyksen kuvagalleria 

-  galleriaan kootaan kaikenlaisia järven maisemaa ja ympäristöä ym. käsitteleviä kuvia 
-  kiitoksia jo lähetetyistä  kauniista kuvista 
-  valokuvia voi  edelleen lähettää  Juha Kallasmaalle osoitteella juhakallasmaa@gmail.com 
 



 

Arvio Kankaistenjärven kuormituksesta vuoden 2015 tulosten valossa 
 
Ojavesiseurannan valossa näyttää siltä, että Komulahdenoja on järvemme suurin kuormittaja. 
Ainakin ¾ kuormituksesta tulee Komulahdenojasta. Sen jälkeen, kun siirtoviemärin 
kuormituspiikit poistuvat ja KEMERA- hankkeen järjestämät kolme laskeutusallasta saadaan 
toimimaan, uskotaan myös Komulahdenojan kuormituksen pienenevän. Kaikesta huolimatta 
ojavesiseurantaa ja aktiivia otetta kuormituksen vähentämiseksi ei ole syytä lopettaa. 
UPM n laajasta päätehakkuusta Heinämäenojalla on nyt 5 vuotta. Uudistusalue on jo heinikoitunut ja 
uuden puusukupolven kasvu on alussa. Näin Heinämäenojan kuormituksen uskotaan edelleen 
vähenevän. 
Ainoastaan uudet, laajat hakkuut tai jokin odottamaton tekijä voi muuttaa järven vähenevän 
kuormituksen suunnan. 
 
Komulahdenojan laskeutusaltaat keväällä 2015 
 

 
 
 

 
 



 

”Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi” projekti mahdollistaa 
järviseurantaa jatkossakin 
 
Järven vedenlaadun seuranta vaatii varoja. Anottaessa Linnaseudun Leader- rahastolta varoja 
patorakentamisen rahoitukseen, anoimme myös rahoitusta vuosien 2016- 2017 järviseurantaan. 
Uusi vesistöhanke on arvoltaan noin 15 000 euroa. Rahoituksella tehdään järvi- ja ojavesiseurantaa 
tämän ja ensi vuoden aikana. Lisäksi saamme rahoituksen järven pohjaeläintutkimukseen. Tämän 
vuoden aikana selvitämme myös verkkojen limoittumiseen liittyviä tekijöitä. 
Myös KEMERA- rahoituksen teettämiä laskeutusaltaita seurataan. 
Kankaistenjärven Suojeluyhdistys on tyytyväinen saamaansa rahoitukseen ja kiittää Linnaseudun 
Leader- rahastoa ja Hämeen ELY- keskusta myönnetystä rahasta. 
 
 

 
Kankaisten osakaskunta tiedottaa 
 
 Uusi kalastuslaki ja -asetus tuli voimaan 1.1.2016. Siihen kannattaa tutustua. 
 Laki rajoittaa verkkojen määrän 8 kpl/ pyyntikunta. 
 Osakaskunnan kokousta ei ole vielä pidetty, mutta viime vuoden tiedot pysynevät ennallaan. 
 Kalastajille myydään lupa 12 yksikköön ( a. 4 euroa), joka oikeuttaa neljän verkon pitämiseen. 
 Uudet merkit otetaan käyttöön vappuna. 
 
  Osakaskunnan esimies on Pertti Heikkilä puh. 050-5621019. 
  Koulutuksen saaneina ja ELY-keskuksen hyväksyminä kalastuksenvalvojina toimivat Antero Pesonen, 
  Kimmo Temonen ja Pertti Heikkilä ja lisäksi kalastuksenvalvojana toimii Reijo Parikka. 
 
  Kalastusmerkkejä myyvät Kankaisten marjatila ( Kankaisten kylätie 58 puh. 03-6536666)  ja  
  Kyyrölän savipaja ( Hangasmäentie 6 puh. 050-5257396) 

 

 

 
Hallitus 2016 

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 Pirkko-Liisa Liira, pliirat(at)jippii.fi, puh. 045-8907270 
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. 

_______________________________________________________________________ 
KANKAISTENJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 29 A 13, 13100 HML 
Kotisivu: http://www.kankaistenjarvi.fi 
Pankkiyhteys: FI27 5680 0020 2954 87 
Jäsenmaksu v. 2016 : 20 €/henkilöjäsen ja 200 €/kannattajajäsen 
 



 

 


