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Kuivasjärven tilaa kartoitta-
neiden tutkimusten mukaan 
järvi on rehevöitynyt etenkin 
pohjoispäästään. Mittausten 
perusteella järven suurin 
kuormittaja on Vatajanjoen 
osavaluma-alue. Myös Vää-
räjoen osavaluma-alueelta 
ja lähivaluma-alueelta tulee 
huomattavaa kuormitusta.

Veden laatua tutkittiin 
vuosina 2013–2014 erilaisten 
vesianalyysien avulla. Lisäk-
si järven historiatietoja käy-
tettiin osana hanketta, sillä 
Kuivasjärven vettä on tark-
kailtu lähes 60 vuoden ajan.

– Kuivasjärven typpi- ja 
fosforikuormaa pitää vähen-
tää. Järvikortteen esiintymi-
nen on omin silmin nähtä-
vä merkki rehevöitymisestä, 
kertoo biologi Eveliina Asi-
kainen Tampereen ammatti-
korkeakoulusta.

Myös kiintoaine pahen-
taa järven kuormitusta. Si-
tä on tullut metsäojituksista 
ja esimerkiksi Vapon alueil-
ta Vatajanjoen valuma-alu-
eella. Toisaalta säätyypiltään 
erilaiset vuodet, etenkin run-
sassateiset ja vähälumiset 
talvet, edesauttavat Kuivas-
järven ahdinkoa.

– Kuivasjärvi kärsii sekä 
typpi- ja fosforikuormasta 
että kiintoaineksesta. Näiden 
yhdistelmä tuhoaa järveä. 
Kaikkien maankäyttömuoto-
jen osalta tarvitaan toimia ja 
vesiensuojelurakenteita, ku-
vailee Tero Mustonen Kui-
vasjärven kansanliikkeestä.

Tieteellisten tutkimusten 
lisäksi Kuivasjärven tilaa sel-
vitettiin paikallisen tiedon ja 
kulttuuriperintöön liittyvän 
materiaalin avulla.

– Tämä on uusi toimin-
tatapa, ja se on yhtä tärkeä 
kuin tieteelliset tutkimukset.

Paikallista tietoa on han-
kittu esimerkiksi valoku-
vien, saalispäiväkirjojen, 
1800-luvulle ulottuvan läh-
dekirjallisuuden ja henkilö-
haastattelujen avulla. Monet 
haastatelluista ovat synty-
neet 1900-luvun alkupuolis-
kolla, joten heiltä kerätty tie-
to kattaa monta vuosikym-
mentä.

Hankkeen aikana on sel-
vinnyt, että Kuivasjärvi on 
kansanperinteen kannalta 
rikasta seutua. Kulttuuripe-
rintömateriaalia kertyi noin 
200 sivun verran.

Tutkimuksissa kerätyistä 
tiedoista aiotaan koota kir-
ja, joka julkaistaan tulevana 
kesänä.

Ensin valuma-alue, 
sitten itse järvi
Kuivasjärven tilan tutkimuk-
set toteutettiin pääosin Lea-
der-rahoituksella.

– Nyt alkavat sitten työt, 
Mustonen toteaa.

Kunnostustöiden marssi-
järjestys on sellainen, että en-
sin järven valuma-alue täy-
tyy saada kuriin. Uusia ve-
siensuojelurakenteita pitää 
rakentaa, ja osin työt ovat jo 
käynnissä.

Kun Kuivasjärven valu-
ma-alue on kunnossa, siir-
rytään itse järvialtaan kimp-
puun.

– Mitään aiempaa työ-
tä järven hyväksi ei hylätä, 
vaan ne muodostavat nyt 
yhden yhtenäisen kunnos-
tusprojektin.

Kuivasjärvelle on aiem-
min haettu lupaa pohjapa-
don rakentamiseen. Hake-
mus jätettiin Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintoviras-
tolle vuonna 2011. Pohjapa-
toa ei ole rakennettu siksi, et-
tä lupapäätöstä ei olla avista 
tähän päivään mennessä saa-
tu.

– Pelkkä pohjapato ei kui-
tenkaan Kuivasjärveä auta, 
jos valuma-aluetta ei saada 
kuntoon.

Pohjapatoluvalla ei ole 

Kuivasjärven pohjoispää 
on vahvasti rehevöitynyt

”Järvi kärsii sekä typ-
pi- ja fosforikuormasta 
että kiintoaineksesta.”

Biologi Eveliina Asikainen Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Tero Mustonen Kuivasjärven kansanliikkeestä kertoivat tutkimushankkeen tuloksista täydelle 
luokallisessa kuuntelijoita Pohjois-Parkanon koululla.

Kunnostushankkeen tutkimustuloksista julkaistaan kesällä kirja.

niina MarTikainen
YLä-saTakunTa

Kihniön kunta ostaa tam-
mikuun alusta lähtien Par-
kanon kaupungilta raken-
nusvalvontaviranomaisen 
työtä. Laaditun sopimuk-
sen mukaan ostopalvelu 
koskee rakennustarkas-
tajan tehtäviä, jotka ovat 
kuuluneet Kihniön kunnan 
teknisen johtajan toimival-
taan. Nämä tehtävät hoitaa 
siis tästedes Parkanon kau-
pungin rakennustarkastaja 
Vesa Pihlaja.

Pihlaja hoitaa Kihniön 
kunnan rakennusvalvon-
nan tehtäviä 20 prosenttia 
kuukausittaisesta työajas-
taan. Kihniön kunta myös 
maksaa hänen palkkauk-
sestaan tämän 20 prosentin 
mukaisesti.

Sopimus on voimassa 
kesäkuun loppuun asti ja 
siitä eteenpäin toistaiseksi 
voimassaolevana.

Rakennus-
valvontaa 
myydään 
Kihniöön

karvia

Poliisilla oli kiirettä Karvi-
assa perjantain ja lauantain 
välisenä yönä. Ensin käy-
tiin noin puolenyön aikaan 
hakemassa epäilty ratti-
juoppo, joka päätyi Poriin. 
Epäilty on noin 40-vuoti-
as mies.

Pari tuntia myöhemmin 
poliisi sai murtoilmoituk-
sen Karvian Nesteelle. Pai-
kalta poistunut auto näh-
tiin ja poliisi lähti epäillyn 
murtautujan perään kohti 
Parkanoa. Takaa-ajossa 
nopeudet nousivat niin 
paljon, että asiasta kirjat-
tiin myös törkeä liikenne-
turvallisuuden vaaranta-
minen.

Takaa-ajettu suistui pie-
nen tien osuudella ojaan ja 
autoa kuljettanut mies pa-
keni metsään. Poliisikoira 
jäljitti pakenijan metsästä ja 
hänet toimitettiin tutkin-
taan varten Tampereen po-
liisiasemalle.

Pakenijan autosta löy-
tyivät Nesteen huoltoase-
malta anastetut vähäiset 
tupakat ja kaljat.

Autolla paenneen mie-
hen kanssa Karviassa oli 
rikoskumppani. Tämä pa-
keni Nesteeltä juosten ja 
anasti kulkuneuvokseen 
pikku Iveco-kuorma-au-
ton, jonka lavalla oli ”jää-
auto”.

Tekijäkumppanien 
epäillään syyllistyneen 
Karviassa myös apteekki-
murron yritykseen ja en-
nen Karviaan tuloaan Par-
kanossa varkauteen rauta-
kaupassa. Tekijät ovat Par-
kanon ja Tampereen suun-
nalla asuvia nuoria miehiä.

Rattijuoppo 
ja murto-
varkaat 
työllistivät 
poliisia 
Karviassa

vielä kovin hoppu, sillä Kui-
vasjärven kunnostushank-
keen arvellaan jatkuvan vuo-
teen 2025 asti.

Talkootöillä on 
merkitystä
Nyt tehdyssä selvityksessä 
on Kuivasjärven kansanliik-
keen lisäksi ollut mukana 
Suomen Metsäkeskus, Met-
sähallitus, ely-keskus, Va-
po, Itä-Suomen yliopisto  ja 
Tampereen ammattikorkea-
koulu.

Etenkin kyläläisten ja tal-
kootyöläisten panos järven 
hyväksi on ollut merkittävä. 
Oleellinen osa Kuivasjärven 
kunnostusta on ollut talkoil-
la tehdyt kasvillisuuden niit-
totyöt.

Puolitoista vuotta kes-
täneiden tutkimusten aika-

na vapaaehtoistyötä tehtiin 
noin 800 tunnin edestä.

– Yksityiset maanomista-
jat ja viljelijät nähdään kun-
nostustoimissa avainkump-
paneina. Jatkossa tavoitteena 
on tarjota täysin vapaaehtoi-
suuteen pohjautuen ilmaisia 
kunnostustöitä maanomis-
tajien kanssa niillä alueilla, 
missä vesiensuojelurakentei-
ta tarvitaan. Näin kaikki voi-
vat vaikuttaa vesistön tilan 
parantumiseen hyödyntäen 
yhteiskunnan tarjoamaa tu-
kea, Mustonen kertoo.

Kunnostushankkeen ede-
tessä talkoovoimaa kaiva-
taan siis yhä enemmän. 

Kannustimena on toive 
siitä, että nuoremmat polvet 
vielä joskus näkisivät Kui-
vasjärven paremmassa kun-
nossa.


