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Hyvät yhdistyksen jäsenet, hyvät Kankaistenjärven käyttäjät ! 

 

Miten yhdistys toimii ? 

 

Suojeluyhdistyksemme perustettiin keväällä 2012. Näin kymmenen vuotta käytännönläheistä 

järvensuojelutyötä on pian täyttymässä. 

 

Yhdistyksen alkuvuodet kuluivat omien Linnaseudun Leader-hankkeiden  toteuttamisessa. 

Merkittävin ponnistus oli uuden pohjapadon rakentaminen Myllyojan luusuaan. Pato tehtiin 

helmikuussa 2016. 

Vuodesta 2015 lähtien merkittävää hanketukea saatiin Vanajavesikeskuksen Pakka-hankkeesta. 

Viiden vuoden ajan mukana olleet maakunnan järvet saivat tukea järven seurantaan ja 

perusselvityksiin Vanajavesikeskukselta. 

Hämeen ELY-keskuksen ja Linnaseudun Leader- rahaston tukema Pakka- hanke päättyi syksyllä 

2019. 

Viimeiset kaksi vuotta olemme saaneet edelleen hanketukea Hämeen ELY-keskukselta, UPM ltä ja 

Vanajavesikeskuksesta. 

 

Mitä tutkitaan kuluvana vuonna ? 

 

Tänä vuonna järven perusseurantaan kuuluu ojavesinäytekierros keväällä huhtikuussa ja syksyllä 

marraskuussa.  Järvivettä seurataan Kivikarin syvänteestä elokuussa. Järvivesinäyte käsittää 

happitilan seurannan sekä liuenneet ravinteet. 

 

Yhä edelleen oma järvemme on yksi maakuntamme parhaista. Lähtökohta järven tilalle on se, että 

Kankaistenjärvi on kirkasvetinen latvavesi Salpausselän kainalossa. Olemme saaneet kuormitusta 

noin sadasta (100 ) loma-asunnosta  sekä maa- ja metsätaloudesta.  Järvi kestää kuitenkin varsin 

hyvin nykyisenlaista peruskuormaa. 

 

Kunnostustoimia tarvitaan Kankaistenjärvellä lähivuosina 

 

Viime vuonna Tyynelänlahdella niitettiin varsin laajana esiitynyt järvisätkinlautta. Tänä vuonna ei 

sätkin menestynyt eikä niittoa tarvittu. 

Pohjoispäässä, kaupungin uimarannan takana olevat laskeutusaltaat on tavoite ruopata kahden 

seuraavan vuoden aikana. 

Peruskunnostusta on myös suunnitelmissa Komulahdenojalla. Pakka-hanke suunnitteli Kallioportin 

maalle ison, uuden laskeutusaltaan. Altaan kaivu odottaa noin 8000 euron hankerahoitusta. 

 

Mikäli järvisätkintä tai muuta vesikasvia esiintyy haitaksi, on ryhdyttävä niittoon. 

Järvensuojeluyhdistys voi tarvittaessa toimia niitoissa operaattorina. 

 

 

Hämeenlinnan kaupunki seuraa uimavettä 

 

Kaupunki on toimittanut omalle uimarannalleen bajamajat ja jäteastiat. 

Uimakauden aikana uimavettä seurataan parin viikon välein. Vesinäytteestä tutkitaan 

suolistobakteerit ja sinilevän esiintyminen. 



 

Yhdistyksemme omat vesitarkkailijat ovat koko yhdistyksen toiminta-ajan tehneet 

näkösyvyyshavaintoja. Samassa yhteydessä voidaan tehdä myös sinilevähavainto. 

Olemme kovasti kiitollisia, mikäli jäsenet ilmoittavat omista havainnoistaan yhdistykselle. 

Jäsenet voisivat tehdä myös aloitteita uusista kunnostuskohteista tai selvitystarpeista. 

 

 

 

Järven vedenpinnan korkeus 

 

Aluehallintokeskus on patoluvassa määrittänyt Kankaistenjärven keskimääräiseksi 

vedenkorkeudeksi 111,64 m (N60). 

 

Veden korkeutta padolla voi seurata netissä osoitteessa 

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

 

 

 

 

 

 

Kuva otettu 15.4. 

 

Vedenpinnan korkeus oli 111,79 m ja virtaama n. 34.000 m3/vrk. Vesi virtaa padon yli koko luusuan 

leveydeltä. 

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


 

Kuva otettu 11.7. 

 

Vedenpinnan korkeus oli 111,58 m ja virtaama n. 950 m3/vrk. Vesi virtaa vain n. 18 cm leveästä 

kolmionmuotoisesta aukosta. 

 

Padolla on pyritty nostamaan vedenpinta normaalille pitkäaikaiselle tasolle. Veden ollessa korkealla 

pato laskee aluksi vettä runsaasti. Pinnan alentuessa virtaama vähenee. Kesällä vedenpinta laskee 

kuitenkin helteen ja tuulen aiheuttaman haihtumisen vaikutuksesta voimakkaasti. Virtaaman 

vähetessä lähes olemattomaksi vettä juoksutetaan lappojen avulla Myllyojan kuivumisen 

estämiseksi. 

 

 

 

Talous 

 

Yhdistyksen toimintaan ovat myöntaneet avustusta Vanajavesisäätiö, Ely-keskus ja UPM. 

Jäsenmaksunsa oli viime vuonna maksanut 52 jäsentä. Jäsenmaksun kertymä on tärkeä yhdistyksen 

toiminnan rahoituksessa. 

 

 

Jäsenmaksun maksaminen kuluvalta vuodelta 2021 

 

Pyydämme maksamaan yhdistyksen hallituksen vahvistaman 

jäsenmaksun, 20 euroa henkilöjäseneltä. 

Yhdistyksen pankkitili on  Osuuspankki 

FI 27 5680 0020 2954 87 

 



Viestikenttään olisi hyvä kirjoittaa voimassa oleva sähköpostiosoite ja se, keiden jäsenmaksu 

maksetaan,, 

 

Mikäli haluat tiedotteen postissa, laita siitä erillinen tieto yhdistykselle. 

 

 

Kokouskutsu 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetäåän perjantaina 30. heinäkuuta klo 18. alkaen 

Kankaistenjärvellä, Hämeenlinnan Ladun majalla, Joutsituvalla. 

Os Joutsiniementie  298 , 

Ajo-ohje: Käänny 10-tieltä Kankailla Marjatilan risteyksestä, 

Kankaisten kylätieltä kääntyy tie Joutsiniementielle. 

 

 

 

Yhdistyksen verkkosivut: http://kankaistenjarvi.fi 

Lisätiedot ja kysymykset: Pekka Honkala, 044 916 1556, pekka.honkala@gmail.com  

 

http://kankaistenjarvi.fi/
mailto:pekka.honkala@gmail.com

