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                      Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry 

 
JÄSENTIEDOTE kesä 2016 
Hulauden vesistöalueen kunnostushanketta viedään eteenpäin. Turuntien ja radan välisen kanava-alueen kuivu-
mista odotellessa on selvitelty uuden rahoituksen hankkimismahdollisuuksia ja käynnistetty pohjapadon toteutta-
mista Näppilänsalmen sillalle kevätkuopan poistamiseksi. Myös Heinälahden ilmastusta väliajalla on pohdittu 
ELY:n kanssa. Syksyllä tarkastetaan kanava-alueen pohjatutkimuksilla, onko alueen maaperässä tapahtunut toivot-
tua lujuuden paranemista. 

Kaislanniittoa tehdään taas tänä kesänä. Niittoa tehdään yhteisillä alueilla yhdistyksen varoilla, mutta myös yksi-
tyiset voivat teettää omalla kustannuksellaan niittoja. Kiinnostuksesta kannattaa ilmoittaa heti Markku Sivulalle 
mieluiten sähköpostilla markku.sivula@kotiposti.net, puh. 040 543 8494 (nimi, puhelinnumero, niittopaikan 
osoite, laskutustiedot ja ohjeet niittoalueesta ja niittojätteen läjitysalueesta). 

Tapaamisessa ELY-keskuksen kanssa kesäkuussa keskusteltiin rahoituslähteiden lisäksi myös mahdollisuuksista 
vähentää kuormitusta. ELY-keskuksen ojavesien kemikalisointihanke, jossa kunnostusyhdistys lupautui talkoilla 
asentamaan kemikalisointiasemat, ei ikävä kyllä toteutunut suunnitellussa laajuudessa. Suunnitelmista poiketen 
hankkeessa toteutettiin Hulausjärvelle lopulta vain yksi testiasema, sillä alueella esiintyvät viitasammakot rajoitti-
vat asemien sijoittamista. Kemikalisointikokeilun tulokset löytyvät raportista ”Fosforit veks vesistöistä” (KVVY, 
Satu Heino, 16.12.2015, http://urly.fi/DMT). Raportin perusteella Hulausjärven osalta tutkimus jäi osin aikataulu-
syistä tuloksettomaksi, mutta Mantereenjärven Matajanlahteen laskevan ojan varteen asennetusta rautahydrok-
sidiraepuskuriasemasta saatiin tuloksia. 

Vuosikokouksessa päätettiin jatkaa kunnostushankkeen ajan korotetun 40 euron jäsenmaksun keräämistä. Alla 
olevalla tilisiirrolla voit maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi. Varat käytetään kunnostushankkeen seuraavien 
vaiheiden edistämiseen ja pienempiin kunnostustoimiin kuten kaislanniittoon. Varainkeruuta laajan kunnostus-
hankkeen omarahoitusosuuden keräämiseksi jatketaan, kun jatko on selvä ja rahantarve olemassa. Lisätietoja yh-
distyksen kotisivuilla www.hulaus.fi.   
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         Eräpäivä 
Förfallodag 15.08.2016 

Euro 40,00 
Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen  
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron  
perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren  
för betalningsförmedling och endast till det  
kontonummer som betalaren angivit. 

  

RIKALAN ”VENETSIALAISET”  
Elokuun viimeisenä lauantaina talkoillaan jälleen historiallista kanavaa näkyviin Rikalanjärven päästä. Tervetu-
loa mukaan talkoisiin la 27.8. alkaen klo 10!   
Ota mukaan omat työkalut (vesuri, raivaussaha, moottorisaha, puutarhasakset, tms.), hanskat ja iloinen mieli. 
Yhdistys tarjoaa talkookahvit ja talkoovakuutuksen.  

mailto:markku.sivula@kotiposti.net
http://urly.fi/DMT
http://www.hulaus.fi/
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Toimintasuunnitelma 2016 
 
Kunnostushankkeen edistäminen ja seuranta sekä rahoituksen hankinta 

x Suunnitellaan jatkotoimenpiteitä sekä selvitetään rahoitusmahdollisuuksia yhteistyössä ELY-keskuksen ja 
kunnan edustajien kanssa. 

o Näppilänsalmen talviaikaisen pohjapadon suunnittelu 
o Heinälahden ilmastus 
o Vesien johtamiseksi tarvittavien rakenteiden jatkosuunnittelu (Rikalan kanava) 

x Perustetaan pohjapatotyöryhmä, jonka tehtävänä pohjapadon on rahoitusmahdollisuuksien selvittämi-
nen, padon suunnitteluttaminen, talkoo-osuudet toteutuksessa ja padon ylläpito jatkossa. 

x Tehdään talkootyönä soveltuvia osuuksia kunnostushankkeesta, kuten puuston raivausta 
x Hoidetaan muinaismuistoalueen kasvillisuutta laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti ja tehdään opaste-

kyltti omatoimirahalla 
x Tiedotetaan kunnostushankkeesta alueen asukkaille ja vesistön käyttäjille 
x Jatketaan omarahoitusosuuden keruuta ja haetaan uusi rahankeräyslupa omarahoitusosuuden kerää-

miseksi. 
x Jatketaan niittoa ja tehokalastusta sekä mahdollisesti rouhitaan kelluvalehtisiä kasveja. 

Jäsentoiminta 

x Kannustetaan jäseniä tehokalastukseen, järven tilan seurantaan ja tutustumaan järvialueeseen järjestä-
mällä järvellä tapahtumia 

 
Yhteenveto vuonna 2015 tehdyistä toimista (Toimintakertomus) 
 

x Turuntien (mt 190) ja radan välisellä osuudella odotellaan kuivatuksen vaikutusta maan lujuuden kehitty-
miseen. Yhdistys on maksanut osuutensa ko. osuuden urakan ensimmäisestä osuudesta 10 829,84 €. 

x Turuntien ja Rautatien välisellä osuudella on tehty kairauksia maan kantavuuden selvittämiseksi. 
x Rautatien alta on etsitty perimätiedon mukaan siellä olevaa alitusputkea maatutkalla. Maatutkalla saatiin 

esille muutamia mahdollisia, joskin epävarmoja kohtia, joissa putki voisi sijaita. Etsintää jatkettiin kaiva-
malla kaivinkoneella Turuntien puoleinen huoltotie auki potentiaalisten putkilöydösten kohdalta. Putkea 
ei löytynyt, joten lienee niin, ettei sitä enää ole tai ainakaan se ei ulotu koko rata-alueen ali. 

x Lisäksi kanavan laskuojia on korjattu ja Turuntien viereinen oja avattu. 
x Kunnostusyhdistys on istuttanut puita rakennustöiden takia menetetyn puuston muodostaman näkösuo-

jan korvaamiseksi Turuntien ja rautatien väliselle osuudelle. 
x Rikalan kanavaa on raivattu talkoilla näkyviin laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti Rikalanjärven 

päästä. 
x Yhdistys haki loppuvuodesta 2015 ELYstä avustusta Näppilänsalmen pohjapadon suunnitteluun. Ely kui-

tenkin totesi, että vastoin aiempaa tietoa tarvitaan vesilain mukainen tarkastelu ja lupa, vaikka pato on 
kiinni vain tammi-huhtikuussa eikä vaikuta keskiveden korkeuteen. Ilman kyseistä lupaa Ely ei myönnä 
rahoitusta suunnitteluun tai toteutukseen, joten yhdistys veti hakemuksensa pois. 

x Aktivoitiin jäsenistöä vastaamaan säännöstelyä koskevaan kyselyyn sekä osallistumaan sitä käsitteleviin 
tilaisuuksiin. 

x Järjestettiin yleisötilaisuus Mattilan koululla kevätkokouksen yhteydessä 25.4.2015. Lisäksi hankkeesta on 
tiedotettu FB-sivuilla, kotisivuilla www.hulaus.fi ja Pilkkeessä. 

x Jatkettiin hoitokalastusta mm. Weke-hoitokalastuskatiskoilla. Katiskoja voit edelleen kysyä osakaskunnilta 
(Hulauden osakaskunta ja Rikalan-Ylämäen osakaskunta). 

x Seurattiin vesistön laatua omatoimisesti. 
 


