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HYVÄ TAMMELAN PYHJÄRVEN-KUIVAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS 
RY:N JÄSEN! 
 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 10.6. klo 17.30 Mustialan Vanhalla 
Opistolla.  
Kokouksessa käsitellään kevätkokousasioita, joten uusia luottamushenkilötehtäviä ei siellä 
jaeta. Kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista asioista.  
 
Vesiensuojeluasiat ovat esillä myös Saaren kansanpuistossa Tammelan 
kesäasukaspäivässä 2.7.2021 klo 13–16 yhdistyksen osastolla. 
 
Yhdistyksemme lähettää Tammelan rantojen asukkaille yli 2000 kappaleen jakelulla neljän 
järven esitteen. Tähän teemaan sopii myös muutama poiminta Pyhäjärven tilasta 
(vedenkorkeuskysymykseen palataan seuraavissa posteissa). Loimijoki-esite tuleekin 
jäsenille kirjekuoressa. 

Pyhäjärvi on Tammelan suurin järvi. Järven valuma-alue on noin 670 km2. Järven itäosaan 
laskee Kuivajärvi. Pyhäjärven luusuasta alkaa Loimijoki. Pinta-alaa järvellä on yli 22 km2, 
mutta suurin syvyys on vain noin viisi metriä. 

Pyhäjärven vesi on savisameaa ja runsaan humuksen määrän vuoksi ruskeaa. Veden pH 
on pääasiassa neutraali, mutta saattaa kesäisin kohota lievästi emäksiseksi. Puskurikyky 
happamoitumista vastaan on maatalousvaltaisille alueille ominaisesti erittäin hyvä. 

 

Veden happipitoisuus on pääosin hyvä tai jopa erinomainen. Kesäaikaista happitilannetta 
auttaa, että Pyhäjärvi ei matalana järvenä juuri pääse kerrostumaan lämpötilan mukaan ja 
koko vesimassa saa siten happitäydennystä ilmakehästä. Myös talven happitilanne on 
viime vuosina pysynyt pääosin hyvällä tasolla, joskin pohjan lähellä on ajoittain todettu 
happivajetta. 
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HYVIÄ UUTISIA PYHÄJÄRVEN LÄNSIRANNALTA 
Viljelijät ovat toteuttaneet Tammelan Riihivalkamassa esimerkillisen ojahankkeen. Uuhikonojan 
peltoalueiden vesitaloutta on parannettu panostaen kuivatuksen lisäksi merkittävästi 
vesiensuojeluun.  
Ojitusyhteisö on kaivuuttanut perinteisen uoman sijasta kahdelle kilometrille kaksitasouomaa. 
Alakuvan mukaisessa kaksitasouomassa veden virtaus pysyy kuivempina aikoina pikku-uomassa , 
mutta runsaiden sateiden aikana laajempi uoma pitää runsaankin vesimäärän hallittuna. Kun vesi 
ei karkaa pelloille, vähenee uoma-eroosio merkittävästi.  
Jatkossa Kuhasuonlahteen tulee Uuhikonojalta laskeutusaltaan kautta valumavesiä tasaisemmin ja 
vähemmin ravintein. Hankkeen vaikutuksia seurataan Syken vetämässä tutkimushankkeessa.   

 
 

 

Uuhikonoja virtaa kakkostien länsipuolella Riihivalkamasta Kuhasuonlahteen. 



Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven Suojeluyhdistys ry   
sivu 3 

JÄSENKIRJE  kevät 2021 
 

 
 
KAISLANLEIKKURI 
 
Yhdistyksen sähkökäyttöinen kaislanleikkuri on edelleen vuokrattavissa. Leikkurin terä on 
120 cm leveä ja suurin leikkuusyvyys on myös 120 cm.  Ilman akkua laite painaa 25 kiloa 

ja se voidaan kiinnittää veneenlaitaan.  
Melutaso on alhaisempi kuin kuivien airojen hankainten aiheuttama kitinä, mutta 
kaislikossa laite värähtelee voimakkaasti, mikä nostaa äänitasoa hieman. Laitteen mukana 
kulkeva akku on 12 volttia ja 20 Ah. Akulle luvataan jopa 6–8 tunnin työaika. 
 

 
Laitetta vuokrataan jäsenille seuraavilla pelisäännöillä. 

• Laite on tarkoitettu veneväylän tai pienen uimapaikan aukaisuun, ei isomman 
alueen kaislanpoistoon 

• Laitteen vuokra on 20 euroa vuorokaudelta.  

• vuokra voidaan maksaa yhdistyksen pankkitilille FI46 5025 1620 0100 15             
tai käteisellä laitteen noudon yhteydessä 

• Laitetta vuokrattaessa tarkastetaan, että kuluvan vuoden jäsenmaksu on maksettu. 

• Laite varataan varaamalla päivä ja sopimalla laitevastaavan kanssa nouto- ja 
palautusajat 

• varaamisen yhteydessä kirjataan yhteystiedot ylös 

• Laitteen kunnosta ja tehdyistä toimenpiteistä kirjataan palaute ”lokikirjaan” 

• lokikirjaan voi kirjata myös muita järvien tilaan liittyviä huomioita 

• Laitteenvuokraaja vastaa huolto- ja korjaustoimenpiteistä, jotka ovat aiheutuneet 
huolimattomasta käsittelystä 

• käytön jälkeen tai pitemmän työpäivän aikana laitteen akku tulee ladata. Laturi on 
vuokrauspaikalla. 

 
Laitevastaavana toimiva kaudella 2019 Raila Oksanen vastaa puhelimeen 040 969 
6974. Laite on Mattolaituripaikan vieressä osoitteessa Forssantie 410 
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TPKSY PYRKII TOIMINNALLAAN 
 

- kokoamaan tilannekuvan alueensa järvistä  
- yhdistämään alueen vesiensuojelutahoja  
- tekemään myös itse konkreettista vesiensuojelutyötä, eikä vain kannustamaan 

muita tekemään 
- pikemmin sovittelemaan kuin kärjistämään näkemyksiä  
- tarjoamaan jäsenilleen tietoa ja työkaluja omille rannoille (kaislanniittokoneen 

vuokraus) 

 
 
Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven Suojeluyhdistys ry:n hallitus 
 
puheenjohtaja 
Jouko Lindroos  
jouko.lindroos(at)hamk.fi 
  

varapuheenjohtaja 
Seppo Vuorio  
seppo56.vuorio(at)gmail.com  
 

jäsen Erja Klemelä 
klemelae(at)gmail.com 

jäsen Matti Salo 
mattikattikarvalakki(at)gmail.com 
 

jäsen Perttu Lilja 
perttu.lilja(at)live.com 
 

jäsen Raila Oksanen 
raila.oksanen(at)surffi.net 
 

sihteeri  
Veli-Jaakko Anttila 

 

Veli-Jaakko.Anttila1(at)hotmail.com 
 
Tietoa Tammelan-Pyhäjärven-suojeluyhdistyksen ja muiden Tammelassa toimivien 
suojeluyhdistysten toiminnasta löytyy nettisivuilta osoitteesta: www.tammelanjarvet.fi 
Facebook-sivut osoitteessa https://www.facebook.com/TPKSY/ 
 

 
Kuvakaappaus Loimijoen pelastusohjelmasta 
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