
PAKKA -hanke
Yleistötilaisuus

Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä
Vanajavesikeskus



Pakka-hanke 2015 -2016

Pannujärvi
Kankaistenjärvi
Myllyoja
Ruununmyllynjoki
Katumajärvi

Yhteishanke; mukana Pannujärven, Kankaistenjärven j a Katumajärven 
suojeluyhdistykset ja osakaskunnat, Hämeenlinnan ka upunki, Hämeen 
ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Myllyojan perkausyh tiö, Hämeen 
kalatalouskeskus ja Vanajavesikeskus.



Pakka-hanke

Hankkeen tavoitteet:

- Selvittää kohdejärvien nykyinen veden laatu
- Selvittää kohdejärviin tulevan ravinnekuormituksen määrää
- Selvittää Pannujärven ja Kankaistenjärven kuormitus historiaa
- Suunnitella järvien valuma-alueille mahdollisia kun nostus- ja 

vesienhoitotoimenpiteitä
- Toteuttaa kunnostustoimenpiteitä



Pakka-hanke

Rahoitus:

Koko hankkeen budjetti n. 50 000 €

Hämeen ELY-keskus 50%
Suojeluyhdistykset; omarahoitus + talkootyö
Osakaskunnat
Hämeenlinnan kaupunki
Vanajavesikeskus
HS Vesi Oy
UPM Kymmene Oyj

”Virkatyötä” : Hämeenlinnan kaupunki, Vanajavesikesku s, Metsäkeskus



Vesinäytteenotto

Vesinäytteenotto kohdejärvistä ja niihin laskevista  tärkeimmistä 
ojista.
-> arvio kuormituksen määrästä kustakin purosta.

Myllyojan veden laadun muutos yläjuoksulta alajuoks ulle.
Näytteenotto virkatyönä ja talkoovoimin. Analyysit:  Ramboll 

Analytics.

Erillinen raportti: 
Heli Jutila (2016): PAKKA-hankkeen vesinäytteenotto  vuonna 2015 ja 

tulosten tulkinta. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja  36.

Tulokset hyödynnetään tilan arvioinnissa ja seurann assa sekä 
suunniteltaessa uusia toimenpiteitä.



Kankaistenjärven kuormitushistoriaa

Selvitettiin piileväanalyysin avulla –pohjakivien p äältä otetut näytteet 
2013
• 5 eri kohdetta; 2 tulo-ojien suilta, 2 niiden vaiku tusalueen ulkopuolelta 

ja 1 Myllyojasta
Tekijänä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdisty s ry

Eri lajit suosivat erilaisia elinolosuhteita, ja ni iden eri lajien runsautta 
selvittämällä voidaan laskea indeksilukuja, jotka k uvaavat vesistön 
laatua pidemmällä aikavälillä.



Kankaistenjärven kuormitushistoriaa

Selvitettiin piileväanalyysin avulla –perifytonnäyt teet otettu 2013
• 5 eri kohdetta; 2 tulo-ojien suilta, 2 niiden vaiku tusalueen ulkopuolelta 

ja 1 Myllyojasta
Tekijänä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdisty s ry

Eri lajit suosivat erilaisia elinolosuhteita, ja ni iden eri lajien runsautta 
selvittämällä voidaan laskea indeksilukuja, jotka k uvaavat vesistön 
laatua pidemmällä aikavälillä.



Kankaistenjärven kuormitushistoriaa



Kankaistenjärven kuormitushistoriaa

Kankaistenjärveen ojien 
kautta tuleva kuormitus 
näkyy enemmän 
humusaineen määränä.
Tulopurojen edustoilla 
lajisto indikoi alhaisempaa 
pH-lukua.

Ihmistoiminnasta tuleva 
ravinnekuormitus näyttää 
olevan suhteellisen 
vähäistä. -> paitsi 
poikkeusolot

Järven pohjan ekosysteemit 
vaikuttavat melko 
luonnontilaisilta.



Pannujärven sedimenttiselvitys

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Näytepisteet:

Sedimentissä hyvin runsaasti orgaanista 
ainesta = humusta.
Muutos n. 12 cm syvyydessä –muutos 
kuormituksessa.



Pannujärven sedimenttiselvitys

Rantanäytepisteissä tumman pintaliejun kerros 
ohuempi.

Pintasedimentin fosforipitoisuus n. 1,4 g/kg. 10 cm  
siivussa sedimenttiä koko järven pinta-alalle 
laskettuna fosforia n. 2500 kg. (Vert. Vesimassassa  n. 
42 kg.)

Sedimentin fosfori sitoutuneena rauta- ja 
humusaineeseen tehokkaasti. Liukoisen fosforin 
osuus nousee hapettomissa oloissa helposti.

Typpipitoisuus korkea –humus.
Ei rikkivedyn hajua.



Pannujärven sedimenttiselvitys

Pannujärvessä sedimentaationopeus arvioitiin (Cs-13 7 
ajoitus) olevan 95g/m2/v. 0,4 cm/v.

Pintasedimentin korkea vesipitoisuus – nopeus 
todennäköisesti ollut aiemmin pienempi.

Suurin muutos tapahtunut 1970-80 lukujen taitteessa .

Piilevätuloksissa järven tilassa 
tapahtunut muutos näkyi vain 
vähän.

Rehevyyttä ilmentävien lajien 
osuus oli suurimmillaan 1980-
luvun näytteessä.



Myllyojan varren KEMERA -suunnittelu

Metsäkeskus/Olli Lukanniemi

- 700 ha valuma-alue
- Pohjapadot ja laskeutusaltaat ->
Vähentävät veden kuljettamaa 
kiintoainesta ja ravinteita

Suunnitelmassa useita kohteita.

Kohteiden toteutus myöhemmin 
KEMERA-hankkeena
(Metsäkeskus)



Myllyojan varren KEMERA -suunnittelu



Myllyojan varren KEMERA -suunnittelu



Myllyojan varren kalataloudellinen 
kunnostussuunnittelu

Selvityksen laati Hämeen kalatalouskeskus/Janne Ruo kolainen 

Ehdotukset toimenpiteiksi, joilla Myllyojan taimene n elinolosuhteet 
paranevat. Siirin patoallas, Joutsiniementien alapuo lelta uoman 
laajennus, Tierumpujen vaneripadon muutos pohjapado ksi.



Hankkeen aikana tehdyt hoito - ja 
kunnostustyöt

Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimien ja päivitys 
(Kankaistenjärvi, Katumajärvi)

Myllyojan taimenten kutusoratalkoot

Katumajärven vesikasvien niitot

Ruununmyllynjoen suun isosorsimon poisto

Pannujärven COOLOX-laitteet
- Viilentää ja hapettaa alusvettä ja sedimenttiä tal vella –

hapettomuuden haitat vähenevät – aloitus helmikuussa  
2016



Hankkeen aikana tehdyt hoito - ja 
kunnostustyöt

COOLOX-laitteiden asennus 
9.2.2916

Kutusoraa taimenille 7.9.2015



Kiitos!


