
Järvemme joutsenperhe kolmen vuoden takaa, kuva Reijo Parikka. 

 Tiedote kesällä 2018

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry

Arvoisat Kankaistenjärven Suojeluyhdistys ry:n  jäsenet

Nykyisen jäsenistön säilyttäminen ja vielä puuttuvien asukkaiden saaminen jäseniksi on 
suojeluyhdistyksen toiminnan perusedellytys.
Henkilöjäseniä yhdistyksessämme on nyt 100 ja yksi kannattajajäsen. 

Jäsenmaksu
Vuoden 2018 jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 20 € ja kannattajajäseneltä 200 € 
vuodessa. 

Vuoden 2018 jäsenmaksu pyydetään maksamaan 15.6. mennessä Kankaistenjärven 
suojeluyhdistyksen tilille FI27 5680 0020 2954 87 (viestikenttään maksajan 
sähköpostiosoite).



 Vuosikokous

Vuosikokous on tiistaina 3.7.2018 klo 18 Ruununmyllyn koululla ( puukoulu ), 
Ruunnunmyllyntie  32. 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokousmateriaalit luettavissa 
kotisivuilla.
Kokouksessa  ympäristöasiantuntija Lauri Sillantie luennoi jätevesien käsittelystä ja vastaa 
kysymyksiin. Tervetuloa!

Veden korkeus Kankaistenjärvessä

Viime vuoden  toukokuussa Myllyojan padolle asennettiin automaattinen mittari, jonka ilmoittamat 
vedenkorkeuden tiedot ovat nähtävissä internetissä osoitteessa 
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/Vedenkorkeus/image/bigimage/W3502700.htm 

Viime vuoden alun viikottaiset  tiedot on myös tallennettu tilastoon, niin että vertailua veden 
korkeudesta voidaan tehdä koko vuodelta. Viime vuosi oli tavanomaista sateisempi, mikä näkyy myös 
veden korkeudessa. 

Padon toimintaperiaate selviää myös taulukon käyrästä. Kun vedenpinta on korkealla virtaama on suuri. 
Pinnan laskiessa virtaama heikkenee eli veden pinnan lasku hidastuu. Virtaamalle on laskettu seuraavia 
arvoja:

Pinnan korkeus merenpinnasta m (N60)                 Virtaama l/s                 Virtaama m2/vrk
    111,80                              680                                        58.752
    111,76                              470                                        40.608
    111,72                              280                                        24.192
    111,68                              140                                        12.096
    111,64                                50                                          4.320
    111,60                                20                                          1.728
    111,56                                10                                             864

Koska Kankaistenjärven pinta-ala on 272,6 ha, niin 1 cm:n muutos pinnan korkeudessa vastaa 
vesimäärältään 27.260 m3.

Hangasmäen jätevesipumppaamon toiminta

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n pumppaamoinsinööri Juha Sipponen  kertoi seuraavaa. 
Vanha avoallaaspumppamo vaihtui  syyskuussa 2017 suljetun kierron paineen korotusasemaksi.
Työ oli sujunut suunnitelmien mukaan hyvin ja uusi pumppaamo lähti toimimaan 
moitteettomasti. Pumppaamon etävalvontaa on parannettu lisäämällä akkuja mahdollisten 
sähkövikojen varalta, mikä mahdollistaa yhteyden valvomoon sähkökatkojen aikana.

http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/Vedenkorkeus/image/bigimage/W3502700.htm%20


KESTÄVÄN KEHITYKSEN KANKAISTENJÄRVI  v.2016-2017 loppuraportti

Hankkeen tavoitteena on ollut saada reaaliaikaista tietoa järviveden laadun muutoksista. Laajat 
avohakkuut Kankaistenjärven lähellä ojitetulla suolla vuonna 2011 kuormittivat järveä voimakkaasti.

 Komulahdenoja on ollut toinen järveä kuormittava järveen laskeva oja, jonka varrella on mm. peltoa, ja 
johon on laskenut rikkoutuneesta jätevesiputkesta vuotanut saaste. 
Faktatiedon kerääminen on ollut välttämätöntä, jotta hoito- ja parannustoimenpiteet voidaan kohdentaa 
oikein.

Seurantajakson aikana otettiin järvivesinäytteitä ja useita ojavesinäytteitä.
Näiden lisäksi tehtiin limottumistutkimusta. Kaikki tutkimustulokset ovat nettisivuilla; järventutkimus-
linkin alla.

Kankaistenjärven suojeluyhdistys on mukana laajassa Leader PAKKA -hankkeessa, jossa tehdään 
kaikista Kankaistenjärveä koskevista tutkimustuloksista yhteenveto kuuden vuoden ajalta. Tämän 
yhteenvedon on tarkoitus valmistua v. 2018.

                                       

                                                                                                              

Vanajavesikeskuksen PAKKA-hanke 2017-2019

Yhdistyksemme kuuluu siihen yhdeksän järven ja joen ryhmään, jolla toteutetaan 
Vanajavesikeskuksen hallinnoima PAKKA-hanke. Tämän hankkeen resurssein toteutetaan 
vuonna 2018 seuraavaa:

1. Kevään ja kesän 2017 aikana tehdyn linnustoselvityksen loppuraportti kotisivuillamme. 
2. Otetaan kesän 2018 ojavesi- ja järvivesinäytteet.
3. Vuosien 2012-2017 aikana saadut tulokset järvivesi- ja ojavesinäytteistä analysoi konsultti. 
Yhteenvetoon otetaan mukaan myös 1970-luvulta jatkunut järviveden seuranta. Yhteenveto 
valmistuu kesäkuussa 2018.
4. Järviryhmälle laaditaan yhteinen asukaskyselylomake. Toteutus vuoden 2018 aikana.
5. Komulahdenojan saostusaltaita kunnostetaan.



Kesällä 2018 tapahtuu...

 Limoitustutkimusta jatketaan kesän ajan kolmessa kohdassa, kuten viime kesänäkin.

 Näkösyvyyttä mitataan koko kesän ajan viidessä pisteetteessä eri puolilla järveä.

 Villiminkit tekevät tuhojaan linnustolle, joten niiden pyydystämiseen toivotaan aktiivisuutta.

 Kalamerkkejä myyvät Kankaisten marjatila ( Kankaisten kylätie 58, puh. 03-6536666) ja 
Kyyrölän savipaja ( Hangasmäentie 6, puh. 050-5257396)

Hangasmäen kesäjuhlia vietetään la 28.7.2018 alkaen klo 18, Hangasmäen kentällä 
( Hangasrinteen ja Hangasmäentien risteyksessä). Juhlilla on monenlaista mukavaa kesäistä 
ohjelmaa.   Suojeluyhdistyskin  on mukana juhlilla. Tervetuloa!

 Elotulet loimuavat taas rannoilla elokuun viimeisenä lauantaina 25.8. illan pimetessä!

Suojeluyhdistyksen hallitus 

Puh.joht. Jarmo Holma, jarmo.holma(at) pp.inet.fi puh. 0400-272178
Varapuh.joht. Matti Nykänen, am.nykaset(at)gmail.com, puh. 040-8295466
Sihteeri Kirsti Parikka, kirstiparikka(at)suomi24.fi puh. 0400-776112
Taloudenhoitaja  Rauha Kallasmaa, rauhakallasmaa(at)gmail.com puh. 050-5751450
Jäsensihteeri,  leikekirjan kokoaja ja kotisivujen hoitaja Inka Honkala, inka.honkala(at)gmail.com, 
puh. 040-8211083
Kari Muje, kamuje(at)hotmail.com, puh. 044-0887531
Jarkko Lehtinen, jarkko.lehtinen(at)jiforest.fi, puh. 0400-875127
Seppo Alkula, seppo.alkula@gmail.com, puh. 040-4510616

  Suojeluyhdistyksen kuvagalleria
-  galleriaan kootaan kaikenlaisia järven maisemaa ja ympäristöä ym. käsitteleviä kuvia
-  kiitoksia jo lähetetyistä  kauniista kuvista
-  valokuvia voi  edelleen lähettää  Inka Honkalalle osoitteella inka.honkala@gmail.com

_______________________________________________________________________
KANKAISTENJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 29 A 13, 13100 HML
Kotisivu: http://www.kankaistenjarvi.fi
Pankkiyhteys: FI27 5680 0020 2954 87
Jäsenmaksu v. 2018 : 20 €/henkilöjäsen ja 200 €/kannattajajäsen
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