
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry

Toimintasuunnitelma  vuosille 2020- 2021  

Visio 

Yhdistys aloittaa kymmenenne toimintavuotensa. Yhdistys toimii järven loma-asukkaiden, 
kyläläisten, järveä virkistykseen käyttävien ja myös viranomaisten yhdyssiteenä.
Yhdistys toimii järven vahtina ja pulestapuhujana.

Suojeluyhdistyksen toimintaa vuonna 2020 ja suunnitelmaa alkavalle vuodelle 2021

Jäven suojeluyhdistyksen toimesta on otettu ojavesinäytteitä huhtikuussa ja marraskuussa. 
Suomen ympäristökeskuksen ja Hämeen ELY- keskuksen toimesta on järveltä Kivikarin syvänteestä
otettu järvivesinäytteet (happi ja ravintaat ) sekä maaliskuussa että heinäkuussa ja elokuussa.
Veden laatu on ollut maakuntamme parhaita. Viranomaisnäytteet otetaan joka 6. vuosi.

Suojeluyhdistyksen toimesta otetaan jatkossakin ojavesinäytteet sekä keväällä että syksyllä noin 12 
näytepaikasta.  Järvivesinäytteitä otetaan syvänteestä maaliskuussa ja elokuussa.
Jatkossa hanketoiminnan mahdollisuus vaikuttaa näytetyön laajuuteen. Hämeenlinnan kaupungin 
uimavalvonta ottaa kesäisin sinilevä- ja bakteerinäytteitä kauounginrannan uimapaikalta.

Järven talkoolkaisten toimesta on tehty näkösyvyyshavaintoja sulan veden aikana. Tulokset 
taltioidaan. Työ luetaan talkootyöksi.

Jäsenistö ja jäsenhankinta

Yhdistyksellä on ollut n 60 jäsentä. Jäsenhankintaa haluttaisiin tehostaa. Koronan jälkeen olojen 
normalisoituessa toivotaan , että yhdistys voisi järjestää enemmän järveen liittyvää toimintaa myös 
jäsenille.  Yhdistyksen varainhankinnasta jäsenmaksut muodostavat vain osan.

Järven kunnostushankkeet

Pakka-hankkeen toimesta on suunniteltu vesiensuojelullinen lisäallaspari Komulahdenojaan. Aallas 
on suunniteltu Simo Kallioportin maalle. 
Kemera-rahoituksilla v 2015 rakennetut 3 laskeutusallasta on toiminnassa. Ylin allas on perattu 
2018, kaksi alinta allasta odottaa ruoppausta lähivuosina.

Jäsensuojeluyhdistys on tukenut v 2020  Tyynelänlahden ranta-asukkaiden niitohanketta. Kesäkuun 
lopussa niitettiin Tyynelänlahdella ja Kaupungin uimarannan edustalla järvisätkilauttoja. Niittotyö 
kesti yhden päivän.

Kaupungin uimarannan raputunut ja rikottu nuotiopaikka on kunnostettu v 2020 aikana. Nyt 
nuotiopaikalla on betonirengas, grilliverkko ja teline sekä situinpenkit.
Järvensuojeluyhdistys osallistui hankkeen kuluihin.

Järven asukkailta ja kyläläisiltä odotettaan jatkossakkin aloitteita kunnostuskohteiksi.



Rantojen siistimistyöhön ja rantaryönän poistoon kaivataan talkoolaisia.
Hämeenlinnan VPK on vuosittain puhdistanut sukeltamalla yleisen uimarannan pohjaa 
uimarannalla.

Järven vedenlaadun tarkkailuun toivotaan edelleen vapaaehtoistyötä.

Järven vedenpinnan säätely, Myllyojan padon hoito

Vuonna 2016 rakennettu pohjapato Kankaistenjärven luusuassa toimii varsin hyvin.
Padolla on Pakka-hankkeen varoin hankittu jatkuvatoiminen vedenkorkeusmittari.
Vedenkorkeudet raportoidaan lisäksi Hämeen ELY- keskukseen.
Kuluvana vuonna ei lapolla ole jouduttu tekemään lisäjuoksutuksia.
Padolla toimii myös yksi ojavesinäytepiste. Padon virtaama on luettavissa vedenkorkeuden mukaan.

Kankaistenjärven hanketoiminta

Vanajavesikeskuksen hallinnoima järvien kolmivuotinen yhteishanke on päättynyt syksyllä 2019.
Huhtikuussa Kankaistenjärven suojeluyhdistys sai Hämeen ELY-keskuksen apurahan, mikä on 
tarkoitettu järvenkunnostukseen ja seurantaan. Ojavesinäytteiden tekoon saadaan tukea tästä 
hankkeesta.
Alkavana vuonna 2021 seurataan, onko tarjolla yhteishanketta.
Uusi Leader-ohjelmakausi on alkamassa huhtikuussa 2021. 
Yhdistyksen hallitus harkitsee tulevana vuonna mahdollisuuksia hanketoimintaan.
Toiminta mitoitetaan olemassa oleviin taloudellisiin resursseihin.

Avustukset

Knkaistenjärvi onsaanut vuosittain 500-1000 euron apurahan suojlelutyöhän Vanjavesisäätiöltä.
Hallitus on päättänyt apurahan käytöstä.
UPM on pyynnöstä tukenut Kankaistenjärven suojeluyhdistystaä 1000 euron määrällä. Tuki on 
käytetty Heinämäenojan seurantaan.
Hämeenlinnan kaupungin avustusta ei ole saatu.

Myllyojan hoito

Kankaistenjärvi laskee vetensä Myllyojaan. Myllyojaa kutsutaan Myllyjoeksi ennen Katumajärveä. 
Myllyoja  saa Kankaistenjärven jäälkeen lisävettä Hätilän kartanon ja Katisten metsäalueilta.
Myllyoja saa ajoittain lisäkuormitusta siirtoviemäririkoista. Myllyojan varrella on runsaasti asutusta
ja maa- ja metsätaloutta. 
Tammikuussa 2021 valmistuu Proagria hämeen laatima Myllyojan hoitosuunnitelma. Tavoite on 
helmikuussa 2021 tehdä maastokäynti yhdessä maanomsitajien, viranomaisten ja suojeluyhdistysten
edustajien kanssa.

Muut järven suojeluyhdistyksen sidosryhmät

Edelläolevien tahojen lisäksi suojeluyhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä kalatalousalueen 
Hämeenlinnan terveysvalvonnan, Hämeen ELY- keskuksen ja Vanajavesisäätiön kanssa.
Myös Kankaisten ja Mäskälän Osakaskunnat ovat osallistuneet järvensuojelutyöhön.



Yhdistyksen tiedotustoiminta

Yhdistys pyrkii lähestymään jäseniään tiedotteella 2-3 kertaa vuodessa.
Lisäksi yhdistys ylläpitää omia verkkosivuja.
Tiedotustoimintaa on tarve lisätä. 
Yleiselle uimarannalle ja Knkaisten marjatilalle ollaan hankkimassa infotaulu . Taulun on tarkoitus 
kertoa perustietoa järvestä ja sen suojelutyöstä.


