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Arvoisat Kankaistenjärven Suojeluyhdistys ry:n  jäsenet 
 
Nykyisen jäsenistön säilyttäminen ja vielä puuttuvien asukkaiden saaminen jäseniksi on 

suojeluyhdistyksen toiminnan perusedellytys. 
Henkilöjäseniä yhdistyksessämme on nyt 123 ja yksi kannattajajäsen.  

 
 
Vuoden 2017 jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 20 € ja kannattajajäseneltä 200 €  
vuodessa.  
 

Vuoden 2017 jäsenmaksu pyydetään maksamaan 31.3. mennessä 
Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen tilille FI27 5680 0020 2954 87. 
 

 

Myllyojan padon säätö saatiin valmiiksi 
Myllyojan patoon oli tehtävä joulukuussa 2016 ELY- keskuksen ehdotuksen mukaisesti pieni korotus 

vanerilevyillä. Korotuksen tavoitteena on saada vettä varastoitumaan järveen aikaisempaa enemmän. Näin vettä 

riittää alajuoksulle myös sateettomina kausina. Padon nyt toteutetun rakenteen toimivuutta pitää seurata joitakin 

vuosia. Jos se todetaan toimivaksi, vanerilevyjen tilalle hitsataan metallilevyt. 

Olemme nyt saaneet patoprojektin päätökseen. Kiitollisuudella toteamme, että ilman Linnaseutu ry:n Leader 

rahoitusta hanke ei olisi toteutunut. Myös Vanajavesikeskus on tukenut hanketta taloudellisesti. Rahaa padon 

lupaprosessiin ja rakentamiseen kului kaikkiaan vähän alle 30.000 euroa.  

 
Aktiivisesti toimiva suojeluyhdistys hakee taloudenhoitajaa ja kotisivuvastaavaa. 
Jos olet kiinnostunut tärkeästä vapaaehtoistyöstä järvemme hyväksi, ota yhteyttä puheenjohtaja 
Jarmo Holmaan puh. 0400-272178 tai jarmo.holma@pp.inet.fi. 



HS-Vesi Oy,  10 -tien siirtoviemärin Hangasmäen 
pumppaamo 
- aseman peruskunnostus saatetaan loppuun keväällä 2017 
 
Elokuussa 2015 sattunut siirtoviemärin pumppurikko käynnisti vaatimukset uuden pumppaamon 
rakentamiseksi. Syksyllä 2016 HS-Vesi Oy teetti ulkopuolisella urakoitsijalla työn, jossa Hangasmäen 
kylälle rakennettiin uusi pumppuasema Hangasmäen kylän jätevesille. Samalla uusittiin noin kilometri 
huonokuntoista siirtoviemäriä.  
Komulahden kohdalla olevan pumppuaseman kunnostus on vielä kesken. HS-Vesi Oy :n tietojen 
mukaan työ saatetaan valmiiksi keväällä 2017.  Lehtitietojen mukaan koko pumppuaseman uudistus 
maksaa n. 300 000 e. Se on huomattava investointi ympäristön hyväksi, sillä siirtoviemärit ja  niiden 
pumppuasemat muodostavat monin paikoin merkittävän uhkan vesistöille. 
 

Mitä Kankaistenjärven seurannassa ja tutkimisessa  
tapahtuu alkaneena vuonna 2017 ?                                             

                                                                                                               
 

Alkanut vuosi 2017 on Kankaistenjärven Suojeluyhdistyksen kuudes toimintavuosi. Meillä on 

meneillään Linnaseudun Leader- hanke, ”Kestävän Kehityksen Kankaistenjärvi” 

Alkamassa on kevään 2017 aikana todennäköisesti uusi järvien yhteishanke, PAKKA 2- hanke. 

Hankkeilla voimme ilmeisesti toteuttaa seuraavia selvitystoimia järvellämme:  
- järviveden happitilanne eri kerroksissa, erityisesti järven syvänteen pohjasta otetaan happinäyte  jään 
alta maaliskuussa 
-  huhtikuussa otetaan järven valuma-alueen ojista ojavesinäytteet 
-  toukokuussa  konsultti kokoaa toimistotyönä 5-vuotisselvityksen järviveden ja ojavesien tuloksista     
   Kankaistenjärvellä 
-  kesäkuukausina seuraamme järven näkösyvyyttä ja sinilevän esiintymistä 
-  alkukesän aikana järvestämme tehdään limoittumisselvitystä. Limanäytteitä voidaan kerätä esim.  
    verkoista, laitureista ja rantakivistä 
-  elokuussa otetaan järvivedestä kesäkauden järvivesinäytteet kolmesta havaintopisteestä 
-  lokakuussa normaalin käytännön mukaan otetaan valuma-alueen ojavesistä noin 15 ojavesinäytettä 
-  uuden padon valmistuttua koko sulan veden ajan seuraamme järven pinnankorkeutta ja Myllyojan 
    virtaamaan lähes viikoittain. 
  

Pohjaeläintutkimuksen kertomaa 
Hankerahoilla on pystytty keräämään lisätietoa myös järven pohjan eläimistöstä. Otimme 
pohjaeläinnäytteet syksyllä 2016. KVVYn laboratorio otti yhteensä 24 näytettä, syvänteestä (17 m), 
välivedestä (5 m) ja rantavyöhykkeeltä Kankaistenrannasta. 
Pohjaeläimet kuvaavat järven ekologista tilaa. Näytteistä määritettiin loppuvuonna pohjaeläinten 
lukumäärä, lajisto ja biomassa. 
Syvänne Sepänkallion edustalla osoittautui hapettomaksi ja runsasravinteiseksi. Niistä olosuhteista 

pohjaeläimet väistyvät.  Välivedessä ja rantavedessä pohjaeläimistö kertoi järven ekologisen tilan 

olevan erinomainen. Syvänteen tilannetta joudumme jatkossa pitämään silmällä. 

Hernesimpukka, vesiperhonen ja päiväkorennot olivat esimerkkejä noin neljästäkymmenestä lajista, 

jotka tuli näytteissä määriteltyä. 

Pohjaeläintutkimuksen tulokset löydät suojeluyhdistyksen kotisivuilta www.kankaistenjarvi.fi 

http://www.kankaistenjarvi.fi/


 

 

 

 

 
Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistyksen tutkija Pekka Westerling pohjaeläintutkimuksen  

näytteenotossa. 

 

 

 

Kankaistenjärvi on mukana suunnittelemassa uutta, monivuotista 
yhteishanketta 
 
Viime syksystä lähtien on Vanajavesikeskuksen johdolla valmisteltu uutta Kanta-Hämeen järvien 
yhteishanketta. Rahoitushakemus Hämeen ELY: n kautta on jätetty syksyllä, Linnaseudun Leader - 
rahastolle ollaan hakemusta jättämässä kevään aikana. Lue kevään tiedotteesta, minkälaisia resursseja 
Kankaistenjärvi voi saada yhteishankkeesta, jota on tarkoitus toteuttaa kolmen vuoden aikana. 

 
Hallitus 2017 

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 
Seppo Alkula, seppo.alkula@gmail.com, puh. 040- 4510616 
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. 2017 : 20 €/henkilöjäsen ja 200 €/kannattajajäsen 
 

 

 


