Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry
KUTSU SÄÄNTÖJEN MUKAISEEN VUOSIKOKOUKSEEN
Tervetuloa Hulauden vesialueen kunnostusyhdistyksen vuosikokoukseen
lauantaina 16.6.2018 klo 16:00 Mattilan koululla
Kokouksessa käsitellään vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä valitaan hallitus vuodelle 2018.
Samalla tiedotetaan tulevista säännöstelymuutoksista ja kunnostushankkeen tilanteesta.
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Vesistönkunnostushanke odottelee lisärahoitusta, maan lujuuden kehittymistä Turuntien ja radan välisellä
osuudella ja suunnitelmien päivityksiä. Työryhmät ovat olleet tauolla.
Järjestettiin yleisötilaisuus Mattilan koululla vuosikokouksen yhteydessä 15.7.2017. Lisäksi on tiedotettu
FB-sivuilla, kotisivuilla www.hulaus.fi ja Pilkkeessä. Yleisötilaisuudessa esiteltiin ilmastuslaitteita, jotka
voisivat helpottaa Heinälahden happitilannetta.
Vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti pyydettiin tarjous ilmastuslaitteista. Laitteita tarvitaan 2-3 kpl.
Päätöstä hankinnasta ei ole vielä tehty.
Jatkettiin hoitokalastusta mm. Weke-hoitokalastuskatiskoilla ja omatoimista niittoa.
Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyn kehittämistyön (PIRSKE) etenemistä on seurattu. Pyhäjärven
ja Näsijärven säännöstelyehtoja ollaan muuttamassa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Pirkanmaan
ELY-keskus ja Näsijärven säännöstely-yhtiö ovat esittäneet esiselvityksessä kaksi eri vaihtoehtoa
Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien tarkistamiseksi. Tavoitteena on muuttaa nykyisiä talviaikaisia
lupaehtoja, jotta säännöstely voidaan toteuttaa joustavammin erilaisia vesitilanteita huomioon ottaen.
Yhdistys on lausunut esiselvityksestä näkemyksensä ja todennut, että esiselvityksessä esitetty kevätkuopan
poistaminen on hyvä lähtökohta, mutta lisäksi pitäisi nostaa säännöstelyn alarajoja ja toteuttaa pohjapato
Näppilänsalmeen. Maanviljelyn kannalta vaihtoehto VE1, joka sisältää toukotyömutkan, on
suositeltavampi. Esiselvitys on valmistunut 9.2.2018 ja parhaillaan laaditaan lisäselvityksiä
luontovaikutuksista sekä maatalouden vettymishaitoista. Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesien_kaytto/Saannostely/Saannostellyt_jarvet_ja_joet/
Pyhajarven_ja_Nasijarven_saannostelylupi(41684)

Postimaksujen säästämiseksi alla jäsenmaksulasku. Kaislanniitosta kiinnostuneet lukaiskaapa myös kääntöpuoli!
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Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry
Kaislanniittokysely
Hei,
Hulausjärven kunnostustoimenpiteenä tapahtuvaa koneellista kaislanniittoa on tarkoitus jatkaa. Nyt kartoitetaan
ranta-asukkaiden kiinnostus omakustanteiseen oman rannan kaislanniittoon. Yhteisten alueiden niittojen
kustannukset maksaa kunnostusyhdistys. Kunnostusyhdistys maksaa koko laskun urakan tekijälle ja laskuttaa
asukkaita kuhunkin rantaan käytetyn ajan mukaan.
Niitetty kaisla läjitetään asukkaan omalle rannalle asukkaan ohjeen mukaisesti. Läjityspaikan tulee olla
mahdollisimman lähellä rantaviivaa. Kone nostaa enintään 2m korkeuteen eikä ulotu kovin pitkälle. Kaislan siirto
rannalta eteenpäin jää asukkaan vastuulle.
Pari yritystä on ilmaissut kiinnostuksensa niittotyöhön. Hintataso on noin 200 eur/h (sis. Truxor niittokoneen ja
apuveneen kuljettajineen). Myös kaluston liikkuminen rannasta toiseen on laskutettavaa aikaa. Tuntihinnan lisäksi
kiinteitä kustannuksia projektille tulee noin 800 eur, jolla katetaan kaluston siirrot, paikkojen läpikäynti
etukäteen, jne. Eli mitä enemmän niittotyön tilaajia, sitä halvempi hinta per ranta. Vinkkaa tästä siis
naapurillesikin! Kaikki hinnat sis. ALV.
Työn eteneminen on paljolti riippuvainen kaislikon tiheydestä, mutta tekijä arvioi, että kaikista tiheinkin kaislikko
kaatuu ja kerätään rannalle 250 neliömetrin tuntivauhdilla ja kevyen kaislikon tapauksessa vauhti voi kasvaa jopa
kaksinkertaiseksi. Arviolta niitto maksaa siis 0,5-1 eur/m2, sis. niiton ja kaislan noston rannalle.

Niittoajankohta on elo-syyskuu 2018. Ilmoita kiinnostuksesi projektiin ja seuraavat tiedot sähköpostilla
osoitteeseen tuomo.lumme@gmail.com 30.6.2018 mennessä:
 Nimi
 Matkapuhelinnumero
 Sähköposti
 Laskutusosoite
 Niittopaikan osoite
 Arvio niitettävästä alasta (m2)
 Ohjeet niittoalueesta
 Niittojätteen läjitysalue
Mikäli mahdollista, ilmoita niitettävän rannan sijainti merkitsemällä se Kansalaisen karttapaikaan allaolevan
ohjeen mukaisesti:
1) Klikkaa https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
2) Valitse sivulta vasemmasta yläkulmasta pisara-symboli ”Lisää oma merkintä kartalle”
3) Etsi kartalta rantasi sijainti, klikkaa hiirtä kartalla oikealla kohdalla
4) Kirjoita aukeavaan ruutuun otsikko-kenttään oma nimesi ja paina ”Hyväksy”
5) Paina ”Jaa karttalinkki”, ”kopioi leikepöydälle”, ja liitä linkki sähköpostiin
Kaislanniittoterveisin,
Tuomo Lumme
050-5832275

