
 

 

                        

                                                   Jäsenkirje kevät 2021 

 

Talvi alkaa jäädä taakse ja Kokonjärvelläkin jäiden lähtö on ajankohtaista.  

Tällä jäsenkirjeellä haluamme tiedottaa jäsenistölle lyhyesti, mitä Kokonjärven 

suojeluyhdistyksen toiminnassa on talven aikana tapahtunut. Tämä jäsenkirje on lähetetty 

sähköpostilla niille, jotka ovat antaneet sähköpostitietonsa. Lisäämme jäsenkirjeen myös 

yhdistyksen kotisivuille. 

Kokonjärven Suojeluyhdistyksessä on tällä hetkellä 63 jäsentä, jotka ovat maksaneet 

vuoden 2020 jäsenmaksun. Jäsenluettelo on päivitetty jäsenmaksujen mukaan ja muiden 

kuin maksaneiden jäsenien tiedot on poistettu. Jäsenluettelossa ylläpidetään 

yhteystietoja.  

Päätimme keskittyä talven aikana KSY:n hallitustyöskentelyssä niihin toimenpiteisiin, joilla 

pystytään vaikuttamaan Kokonjärven veden laatuun. Toimenpiteitä tarvitaan erityisesti 

valuma-alueella, mutta myös järvessä. Palautuminen kuormituksen vaikutuksista on 

hidasta.  



Hallitus on kokoontunut säännöllisesti noin 2 kuukauden välein ja mukana on ollut 

muitakin aktiivisia jäseniä. Toimintasuunnitelman eri osa-alueille on nimetty 

vastuuhenkilöt ja näidenkin asioiden parissa työskennellään, vaikka päähuomiona onkin 

ollut saada aikaan aktiivista toimintaa veden laatuun vaikuttavissa asioissa. Jonkinlaisia 

askelmerkkejä siinä toiminnassa onkin jo saatu aikaiseksi. 

 Olemme pitäneet kokouksia ELY-keskuksen ja KVVY:n (Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys) kanssa ja keskustelleet toimenpidemahdollisuuksista alueella.  

Keskusteluissa ovat olleet esillä esimerkiksi laskeutusaltaat, kosteikko, biohiili, 

fosforisiepparit, hapetus, kaksitaso-ojitukset ja rakennekalkin käyttö valuma-alueen 

pelloilla.  

Muualta saatujen tuloksien mukaan rakennekalkilla voidaan vähentää fosforikuormitusta 

järveen jopa 50% ja samalla pellon tuotto kasvaa noin 15%. Rakennekalkin käyttö onkin 

herättänyt eniten kiinnostusta tällä hetkellä nopean vaikutuksensa takia ja toimenpiteenä, 

jossa sekä järvi että alueen maanomistajat hyötyisivät sen käyttämisestä. Rakennekalkin 

vaikutusaika on kymmeniä vuosia. Valitettavasti rakennekalkin käyttöön vesiensuojelun 

edistämiseksi ei ole ympäristöministeriön mukaan mahdollista saada tällä hetkellä 

rahoitusta. 

Kokonjärven fosforipitoisuus on poikkeuksellisen korkea ja valuma-alueisiin tulee 

kiinnittää huomiota. Tarkoituksena on lisätä keskustelua alueen maanomistajien kanssa ja 

löytää toimenpiteitä, jotka tukevat sekä maanomistajan toimintaa että parantaisivat 

järven vedenlaatua. ELY- keskus pystyy tukemaan valuma-alueen järven- 

suojelutoimenpiteitä rahallisesti merkittävällä osuudella. Olemme sopineet, että 

ensimmäiseksi ELY-keskus ottaa yhteyttä maanomistajiin ja kertoo heille 

rahoitusmahdollisuuksistaan. Yhteydenotot on jo aloitettu ja lähiaikoina kuullaan 

varmaan ensimmäisiä asiaan liittyviä kommentteja. 

ELY-keskus tarvitsee toiminnalleen projektisuunnitelman Kokonjärven 

Suojeluyhdistykseltä. KSY on perustanut erillisen projektiryhmän tukemaan tätä tavoitetta  

ja nimennyt projektille vetäjän sekä 3 henkilöä tukemaan projektisuunnitelman 

valmistumista. Pidemmällä aikavälillä pyrimme saamaan projektiryhmään lisää eri 

sidosryhmiä, toivottavasti saamme mukaan alueen maanomistajia sekä ELY:n ja KVVY:n 

lisäksi muitakin elinkeinoelämän sidosryhmiä. Ensimmäisen alustavan 

projektisuunnitelman tavoiteaikatauluksi asetettiin kesän 2021 loppupuoli. Toivottavasti 

jo seuraavassa vuosikokouksessa olisi jo jonkinlainen versio olemassa. 

Projektisuunnitelman tekemisen tueksi on tutustuttu esimerkiksi Loimijoen 

pelastusohjelmaan ja otettu yhteyttä Nuutajärven Suojeluyhdistykseen. Projektiryhmän 

ohjausryhmänä toimii KSY:n hallitus. 

Kokonjärven Suojeluyhdistys on nyt liitetty KVVY:n vesistökunnostusverkostoon, jolla 

pyritään ylläpitämään ja kehittämään paikallisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja 

saamme tietoa KVVY:n ajankohtaisista asioista. 

Mittaaminen ja havainnot on tärkeä osa saada tietoa järven tilasta. Aikaisempien 

mittauksien lisäksi olemme nyt saaneet uuden mittauspisteen Välkkilänojalle ja tänä 



vuonna siellä tehdään kolme mittausta eri ajankohtina KVVY:n toimesta. Kokonjärvi 

kuuluu ELY-keskuksen seurantaohjelmaan, jossa mittaukset tehdään kolmen vuoden 

välein. 

ELY-keskus on valmistelemassa uutta Pirkanmaan vesiensuojelun toimenpideohjelmaa 

vuosille 2022-2027, johon voi ottaa kantaa 14.5.2021 mennessä.  Pirkanmaalla on vain 

muutama luokitukseltaan huonokuntoinen järvi, kuten Kokonjärvi on. Kokonjärven 

Suojeluyhdistys on päättänyt ottaa toimenpideohjelmaan kantaa siten, että 

huonokuntoisille järville annettaisiin normaalia suurempi rahoitusosuus toimenpiteille, 

järvellä tulisi olla jatkuva  vuosittainen seurantamittaus kuormitukselle, rakennekalkki 

tulisi saada  rahoitettavien toimenpiteiden joukkoon huonokuntoisilla järvillä sekä 

vesistönsuojeluun liittyvät ELY:n rahoittamat pilotointihankkeet toteutettaisiin 

luokitukseltaan huonokuntoisilla järvillä. 

 Jokainen voi vaikuttaa järven tilaan myös omalla panoksellaan. Kun lumpeet ja kaislat on 

niitetty rannasta, niin vesi pääsee paremmin virtaamaan ja vaihtumaan. Veden laadun 

eron huomaa välittömästi ja kasvit ei jää kuormittamaan vesistöä hajotessaan, kun ne on 

kerätty pois vedestä niiton jälkeen; KSY:n kaislaleikkuria voi vuokrata hintaan 50 eur/vrk 

varamaalla leikkurin Juha Sulkoselta puh. 0400-647693. Yhteishankintaa, kaluston 

siirtokustannusten alentamiseksi, kaislanleikkuusta ja ruoppausmahdollisuudesta ei 

järjestetä tänä vuonna, mutta pyritään aktivoimaan suojeluyhdistyksen oman 

kaislaleikkurin käyttöä. Kaislanleikkuuta voi tehdä myös talkootyönä, jos haluat osallistua 

talkoisiin vapaaehtoisena voit ilmoittautua jättämällä yhteystietosi sähköpostilla 

osoitteessa kokon.suojelu@gmail.com tai ottamalla yhteyttä Juha Lahti puh. 040-5110087 

tai Tomi Laaksonen puh. 040-9200474 

Kokonjärven suojeluyhdistys muistuttaa, että toukokuun aikana olisi hyvä välttää veneilyä 

Kokonjärven Välkkilänojan puoleisessa päässä lintujen pesintärauhan mahdollistamiseksi. 

Kokonjärven suojeluyhdistyksen sivuilta voit seurata ajankohtaisia asioita 
Kokonjärven Suojeluyhdistys (kokonjarvi.com) 

 

Keväisin terveisin, 

Juha Lahti 

Kokonjärven Suojeluyhdistys Ry:n puheenjohtaja 
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