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Kaivinkoneet kovassa käytössä 
 
PAKKA-hankkeissa uusia selvityksiä 
 
Hae avustusta 31.3.2019 mennessä 
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Freshabit –hankkeessa talvella kaivinkonetöitä kolmessa kohteessa 
Valtakunnallinen Freshabit LIFE IP-hanke on nyt puolivälissä: kuusivuotista hanketta on 
vielä kolme vuotta jäljellä. Vanajavesikeskuksen Hämeessä ja Pirkanmaalla koordinoima 
hanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja ensimmäisillä kunnostuskohteilla toteutuk-
set ovat valmistumassa alkuvuoden 2019 aikana. 
Hattelmalanjärven lintuvesikunnostustyöt aloitettiin joulukuussa, jolloin lintutornin lähis-
töllä sijaitseva niemeke erotettiin saarekkeeksi kaivamalla avovesiuoma luhdalle. Hattel-
malanjärvelle on tarkoitus kaivaa kuluvana talvena kaksi samantyyppistä uomaa lisää, 
lintujen pesimärauhaa pyritään parantamaan vaikeuttamalla supikoiran pääsyä pesimä-
alueille. 
Juuri ennen vuodenvaihdetta valmistui myös Lammin Ormajärven valuma-alueen laajin 
vesiensuojelurakenteiden kompleksi. Kolmen Kyynäröjärveen laskevan ojan vedet oh-
jattiin kulkemaan noin kahden hehtaarin alueella kampakosteikkojen, mutkittelevien uo-
mien ja laskeutusaltaiden kautta. Kyynäröjärven alueen valmistuttua yli 5000 ha:n alu-
eelta kerääntyvät vedet kulkevat hankkeessa rakennettujen altaiden kautta Ormajär-
veen.  
Tykölänjärven lintuvesikunnostukset saatiin valmiiksi syksyllä 2018 ja nyt alkuvuonna 
järven luusuan pato uusitaan. Ansionjärven kunnostussuunnitelma valmistuu alku-
vuonna ja lintuvesikunnostukselle laaditaan vesilupahakemus. Vesilupaa haetaan myös 
Kukkia-järveen laskevan Rautajärven kosteikkoalueen rakentamista varten.   
 
PAKKA-hankkeissa altaiden huoltoa ja uusia selvityksiä 
Joulun alla Kankaistenjärven pohjoispäähän laskevan Komulahdenojan varrella ole-
vasta laskeutusaltaasta tyhjennettiin altaaseen kertynyt sedimentti. Samassa yhtey-
dessä paranneltiin altaan yhteydessä olevaa patorakennelmaa. 
Katumajärven itärannan Niemelänojan varrella olevaa laskeutusallasta tyhjennettiin 
helmikuussa. Altaasta saatiin pois sedimenttiä n. 600 m3, joka oli kertynyt vuoden 2004 
tehdyn edellisen perkaamisen jälkeen. Yhteistyökumppanina ollut Tawast Golf tyhjen-
nytti läheisellä väylällä sijainneen toisen altaan omana työnään. 
PAKKA-järvien valuma-alueiden kunnostuskohteita on etsitty ja suunniteltu Pro Hauhon-
selän, Kankaistenjärven ja Viralan seudun vesiensuojeluyhdistyksen alueilla. Maan-
omistajilta on tullut hyviä kohde-ehdotuksia, joita kosteikkosuunnittelija Elina Sorvali on 
käynyt tutkimassa. Myllyojan Velssin alueelle valmistunut suunnitelma on jo ete-
nemässä kohti toteutumista. 
Vesistösuunnittelu-PAKKA –hankkeessa on vuoden aikana saatu useita uusia selvityk-
siä valmiiksi mm. kaloihin ja lintuihin liittyen. Käy tutustumassa aineistoon Vanajavesi-
keskuksen sivuilla www.vanajavesi.fi/vanajavesikeskus > toimintalinjat > vesien suojelu 
> kunnostushankkeita > PAKKA-hankkeen sivut. 
 
Vanajavesikeskuksen vesienhoitoavustusten hakuaika on 15.2.-31.3.2019 
Vanajavesikeskus myöntää vuonna 2019 maksimissaan 20 000 € avustuksia omaehtoi-
seen ja yleishyödylliseen vesienhoitotyöhön. Avustuksia myönnetään Vanajavesikes-
kuksen toimialueella toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille 
yhdistyksille, toimikunnille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa pa-
rantavasti. Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 % hankkeen arvioidusta kokonais-
kustannuksista. Laitehankinnoissa tukiprosentti on enintään 40 %. Lisätietoja avustus-
hausta löytyy Vanajavesikeskuksen etusivulta. 
 
Pisaroita-kirjan voi ostaa nyt huippuedullisesti! 
Pisaroita-kirjan ale on alkanut ja jäljellä olevaa varastoa myydään nyt hintaan 20 €/kpl 
(norm. hinta 39 €/kpl). Vähintään 10 kappaleen tilauksissa kirjan hinta on 15 €/kpl. Hinnat 
ovat samat myös englanninkielisessä versiossa Droplets. Oivallinen tilaisuus ostaa aja-
ton teos omaksi tai antaa lahjaksi! 
Myyntipaikat: Suomalainen kirjakauppa (Kauppakeskus Goodman, Hämeenlinna), K-
Supermarket Hattula Parolassa sekä Vanajavesikeskus. 
 
Lisätietoja: www.vanajavesi.fi  

Pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi 

Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@vanajavesi.fi 

Projektipäällikkö Tavastia Blueways -hanke Mika Soramäki, mika.soramaki@vanajavesi.fi 

Ympäristökoordinaattori Tavastia Blueways -hanke Heidi Kontio, heidi.kontio@vanajavesi.fi  

FRESHABIT-hankekoordinaattori Eeva Einola, eeva.einola@vanajavesi.fi 

Toimistonhoitaja Päivi Lautala, paivi.lautala@vanajavesi.fi 

Avustushaussa suosittuja kun-
nostusteemoja ovat olleet mm. 
vesikasvillisuuden niitot. 
 

Hattelmalanjärven ensimmäi-
nen lintujen pesimäsaareke 
kaivettiin joulukuussa. 
 

Avantouintikausi on nyt parhaimmil-
laan. Käy lukemassa avantouinnin 
terveyshyödyistä ja katso lista hä-
mäläisistä avantouintipaikoista Va-
najavesikeskuksen sivuilta. 
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