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PAKKA-hankkeen alkusysäys:

Pannujärven, Kankaistenjärven, Myllyojan ja Katumajärven 

vesiensuojelu- ja selvityshanke (PAKKA-hanke) 2015-2016

Pannujärvi

Kankaistenjärvi

Myllyoja

Ruununmyllynjoki

Katumajärvi

Yhteishanke 2015-16; mukana Pannujärven, Kankaistenjärven ja 

Katumajärven suojeluyhdistykset ja osakaskunnat, Hämeenlinnan 

kaupunki, Hämeen ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Myllyojan 

perkausyhtiö, Hämeen kalatalouskeskus ja Vanajavesikeskus.



Hanke päättyi – eläköön hanke!

PAKKA-hankkeen päätyttyä sovittiin, että lähdetään 
suunnittelemaan uutta hanketta – ja että selvitetään onko 
Hml-seudulla muita mukaan haluavia suojeluyhdistyksiä.

Uusia pakkalaisia vanhojen lisäksi ilmoittautui:

Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys (Suojärvi, Viralanjärvi, 
Kuotolanjärvi) - Janakkala

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys (Hattula ja Hml)

Pro Hauhonselkä



Pakka- II hankkeiden vesistökohteet



Pakka- II hankkeiden vesistökohteet



Vesistösuunnittelu-PAKKA
Ei investointeja! Suunnittelua, selvityksiä, vesinäytteiden 

analysointia, tiedottamista

* Leader-rahoitus Linnaseutu ry n. 82% tukiosuus

Vesistökunnostus-PAKKA
Rakentamista ja muita hankintoja. Esim. kosteikkorakentaminen, 

niitot jne.

• Hämeen ELY-keskuksen vesienhoitoavustus max 50% tukiosuus

Yritetään elää kuin olisi yksi kokonaisuus, vaikka vaatii kahden 

hankkeen hallinnoinnin!

Pakka- II -hanke muotoutui kahdeksi



PAKKA-hankkeiden 2017-2019 budjetit

Vesistösuunnittelu-PAKKA

• Yhteensä  169 955 €, josta talkootyön osuus 13 140 €

• Linnaseutu Leader 82%, 139 571€

• Muut rahoittajat: Vanajavesikeskus, Hämeenlinnan kaupunki, HS 

Vesi Oy, Suojeluyhdistykset, UPM Kymmene Oyj, Mäskälän

osakaskunta

Vesistökunnostus-PAKKA

• Yhteensä 83 950€, josta talkootyön osuus 4 980€

• Hämeen ELY-keskus 41 975€

• Muut rahoittajat: VVK, Hml, suojeluyhdistykset, HS Vesi, UPM, 

Mäskälän ok, Tawast Golf



Vesistösuunnittelu-PAKKA



Vesistösuunnittelu-PAKKA



Vesistökunnostus-PAKKA



Vesistökunnostus-PAKKA



Talkootyöt hankkeessa
Molempiin hankkeisiin on budjetoitu talkootyötä 

omarahoitusosuudeksi.

Talkootyö tulee kirjata talkootyölomakkeisiin. Omakätinen 

allekirjoitus. HUOM! Talkootyöt kannattaa kirjata mahdollisimman 

oikea-aikaisesti jotta määrän seuranta ja allekirjoitusten saaminen 

on mahdollista!

Huom! Molemmille hankkeille oma kirjanpito –talkootyön hinta on 

molemmissa sama.

Päiväkirjat täytettynä Suville sitä mukaa kun niitä syntyy. Myös 

skannattuna käy.

Hinta: 15€/ henkilötyötunti, 15€ +30€/h jos henkilöllä on käytössä (iso) 

kone. Esim. kaivuri, traktori, mönkijä. Ei raivaussaha tms.

Pro Hauhonselän osuus (per hankeaika=kolme vuotta):

Suunnittelu-PAKKA: 250 h (vastaa 3750 €)

Kunnostus-PAKKA: 50h (vastaa 750 €)



Rahoitus hankkeessa

Vanajavesikeskus (VVK) toimii hankkeen hallinnoijana

- Hankkeiden rahaliikenne kulkee VVKn kautta

- VVKlla on oma hankekirjanpito molemmille hankkeille erikseen.

- VVK ja suojeluyhdistykset sopivat rahamaksuosuuden 

maksuaikataulusta keskenään. Kummallekin hankkeelle tulee 

tehdä oma maksusiirto, jotta saadaan viitetietoihin maininta 

molemmista hankkeista.

- Tilaukset, sopimukset ym. byrokratia VVK nimissä

- Urakoinnin ja konsulttien laskut VVKlle -> VVK maksaa ne pois ja 

hakee tukirahan jälkikäteen ELYstä (KEHA-keskuksen 

maksatushakemus) ja Leader-rahoittajalta (Maaseuturahoituksen 

HYRRÄ-järjestelmän kautta).

- VVKn kassavarainnon kannalta töitä pitää jaksottaa koko 

hankeajalle, jotta saamme omat käteisvaramme riittämään!



Muuta huomioitavaa

Suunnittelu-PAKKA –hankkeen toimijat piti kilpailuttaa (tai perustella 

valinnat) jo hanketta haettaessa.

Kunnostus-PAKKA – urakoitsijat ym. selvitetään hankkeen aikana.

Suunnittelukohteiden paperien valmistuttua niistä tulee kysyä 

lausunto ELY-keskuksesta (vesilain mukaisen luvan tarve) ja arvio 

myös Museovirastosta.

Lisäksi tehdään vesirakennusilmoitus ennen töiden toteutusta 

(koneelliset niitot tai altaiden kaivamiset vesistöjen rannoille).

Hankkeiden etenemistä ohjaa ja seuraa projektiryhmä, joka 

kokoontuu tarpeen mukaan säännöllisesti.

Hankkeiden yhteyshenkilö Vanajavesikeskuksessa: Suvi Mäkelä, 

suvi.makela@vanajavesi.fi, 050 449 3303

mailto:suvi.makela@vanajavesi.fi


Kiitos – ja mielenkiintoista hanke-elämää!


