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Vanajavesi

Sinun, minun ja meidän  
yhteinen Vanajavetemme
Hämeenlinna/ HaTTUla
Tia Yliskylä    

Aijai, Martti Pura huokaa Ka-
tinalan rannassa. Selvästi sini-
levää. Vihreänsinertävä ranta-
vesi kielii keljusta tilanteesta.

Pura on paininut sinilevää ja 
kaikkia muitakin Vanajaveden 
tilaa huonontavia kiusankap-
paleita vastaan jo vuosikausia. 
Hän oli mukana perustamassa 
Vanajavesikeskusta, joka aloitti 
toimintansa vuonna 2010.

Nyt Pura on Vanajavesikes-
kusta ylläpitävän säätiön halli-
tuksen puheenjohtaja.

Tavoite on selkeä: Vanajave-
den veden laatua parannetaan 
huomattavasti. 

– Toivon, että vielä minun 
elinaikanani Vanajavesi saa-
taisiin niin hyvään kuntoon 
kuin se oli minun syntyessäni, 
Martti Pura, 64, sanoo.

Järvien tila on nyt 
tyydyttävä tai välttävä
Tällä hetkellä Hämeenlinnan 
seudun vesien tila on huo-
lestuttava. Valtaosa järvistä ja 
joista on tyydyttävässä tai vält-
tävässä tilassa. Rehevöitymi-

sestä, umpeenkasvusta ja sini-
levähaitoista kärsitään monin 
paikoin. 

Pura penää kärsivällisyyttä.
– Jos tautia [veden kuormi-

tusta] on lisätty vuosikausia, 
se ei parhaillakaan lääkkeillä 
parane viidessä vuodessa.

Hän korostaa myös, että 
hyvistä aikeista huolimatta ei 
pidä hötkyillä. Vanajavesikes-
kuksen vesiensuojelutoimen-
piteiden takana on vankkaa 
tutkimustietoa.

– Virheitä ei pidä tehdä. Ei 
kannata lähteä kovalla innos-
tuksella ruoppaamaan haital-
lisia aineksia järvien pohjista 
ennen kuin tiedetään mitä 
tehdään. Pahimmillaan haital-
liset aineet lähtevät uudestaan 
liikkeelle.

Pura kiitteleekin Vanajavesi-
keskuksen käytössä olevaa asi-
antuntijatietoa, jonka ansiosta 

nyt voidaan keskittyä oikeisiin 
käytännön toimenpiteisiin ve-
den laadun parantamiseksi.

Syyllisiä ei etsitä, vaan 
ratkaisuja
Puran mukaan Vanajavesikes-
kuksen tavoitteena on aina ol-
lut avoimuus ja kaikkien kan-
salaisten aktivoiminen. Kes-
keistä on ongelmien ratkaisu 
syyllisten etsimisen sijaan.

Nyt kelpaa hymyillä, sillä 
pitkäjänteisen vesiensuojelun 
tulevaisuus näyttää valoisalta.

– Tämä on kiinnostanut 
kaikkia, ja yhteistyökumppa-
neita on ollut helppo löytää. 
Kukaan ei ole vähätellyt ve-
siensuojelun tarpeellisuutta.

Vanajavesikeskuksen takana 
onkin hyvin laaja yhteistyö: 
mukana on kansalaisjärjestöjä, 
tutkimus- ja oppilaitoksia, yri-
tyksiä, viranomaisia, etujärjes-
töjä sekä kaikki alueen kunnat.

Lisäksi toimintaa tukee iso 
joukko innostuneita ihmi-
siä. He ovat alueen asukkaita 
tai muutoin vesiensuojelusta 
huolta pitäviä kansalaisia.

Toiminnan rahoitus on tur-
vattu seuraavan kolmen vuo-

den ajaksi, mutta uusia yhteis-
työkumppaneita etsitään koko 
ajan pitkäaikaiseen vesien laa-
dun parantamistyöhön.

– Vanajavesikeskuksen toi-
minta vaatii jatkuvuutta. Tämä 
ei ole hanke, vaan elämäntapa.

Vanajavesi- 
keskuksen  
tavoitteet

 ✖  Vanajanselkä on hyvässä 
tilassa 15 vuoden kuluttua 
ja myös muiden sen valuma-
alueella olevien järvien ja 
jokien tila on parantunut.

 ✖  muut ympäristö- ja kulttuuri-
arvot ovat vahvistuneet.

 ✖  Vesiin liittyvä virkistyskäyttö 
ja matkailu on voimistunut.

 ✖  Tieto ja osaaminen on  
lisääntynyt.

 ✖  Yhteistyö eri toimijoiden 
kesken ja yli hallinnollisten 
rajojen on lisääntynyt.

 ✖  Hämeen hienoista vesistä on  
tullut alueen asujille ja yrittä-
jille myönteistä imagoa.

Vanajavesikeskuksen perustajiin kuuluva martti Pura kiittää ideasta matti Puotilaa ja Juhani Honkaa. –He ajoivat asiaa kaikkein tarmokkaimmin.

Tia YliSKYlä

Uusimman vesientilaluoki-
tuksen mukaan Vanajaveden 
tilassa on vielä paljon paran-
nettavaa. 

Järven ekologinen tila on 
Miemalanselältä Lepaan vir-
ralle saakka edelleen välttävä ja 
Vanajanselän osalta tyydyttävä.

Uusimmat luokittelutiedot 
alueen vesien tilasta julkaistaan 
Hämeen ELY-keskuksen verk-
kosivuilla ensi viikolla. 

Vanajavesi sai tismalleen sa-
mat arvosanat viisi vuotta sit-
ten, jolloin edellinen luokittelu 
tehtiin.

Nyt ei pidä tehdä hätäisiä 
johtopäätöksiä, etteikö muka 
Vanajaveden tila olisi kohene-
maan päin. 

Vanajavesikeskuksen ansi-
osta paljon on saatu aikaan 
ja paljon tulee vielä tapahtu-
maan. Vesientilan parantami-
nen on pitkäjänteistä työtä.

Hyvin alkanut parantamis-
urakka antaa aihetta aplodeil-
le: oikeaan suuntaan ollaan 
menossa. Lisäksi yhteistyö-

kumppanit 
varmistavat, 
että vauhti 
ei hyydy. 

Sillä ei-
väthän Va- 
najaveden 

ystävät tyydy välttävään! Tyy-
dyttäväkään ei kelpaa, kun hy-
vään on kerran mahdollisuus.

Vanajavesikeskusta voi vilpit-
tömästi kiittää toimeen tart-
tumisesta, innostamisesta ja 
tiedon tuottamisesta. 

On tärkeää, että vesiensuoje-
lutoimenpiteet perustuvat tut-
kittuun tietoon eivätkä pelk-
kään hyvään tahtoon. Näin 
vältytään virheiltä ja saadaan 
aikaan pysyviä tuloksia. 

Vanajaveden parantamisesta 
täytyy innostua tänään ja tart-
tua toimeen huomenna. 

Sitten uurastetaan sinnik-
käästi vuosia, kunnes veden 
tilan arvosanaksi saadaan hyvä.

Ja silloin taputetaan, vihelle-
tään ja nostetaan malja.

Tia Yliskylä

PÄÄKIRJOITUS

Vanajaveden ystävät  
eivät tyydy välttävään

martti Pura toppuuttelee nopeiden tuloksien odottajia ja penää kärsivällisyyttä.

Jos tautia on  
lisätty vuosikausia, 
se ei parane  
viidessä vuodessa.
Vanajavesisäätiön hallituksen 
puheenjohtaja Martti Pura

Pokka kannustaa  
jatkamaan tarmolla

Hannele Pokka
 ✖  Vanajavesikeskuksen neuvot-
telukunnan puheenjohtaja.

 ✖  Ympäristöministeriön kans-
liapäällikkö. Kansliapäällikkö 
on ministerien apuna mi-
nisteriön toiminnan johta-
misessa, kehittämisessä ja 
valvomisessa.

 ✖  lisäksi Pokka toimii ympäris-
töoikeuden dosenttina lapin 
yliopiston oikeustieteellises-
sä tiedekunnassa. 

 ✖  ennen nykytehtävää hän oli 
lapin läänin maaherrana 
(1994–2008), oikeusmi-
nisterinä (1991–1994) ja 
kansanedustajana (1979–
1994).

HelSinKi
Tia Yliskylä    

Ympäristöministeriön kanslia-
päällikkö Hannele Pokka on 
Vanajavesikeskuksen neuvot-
telukunnan puheenjohtaja.

Hän innostui hankkeesta 
jo sen alkumetreillä vuonna 
2009. 

Ympäristöministeriö oli 
silloin laatinut koko maahan 
vesienhoidon suunnitelmat 
yhteistyössä alueellisten ym-
päristöviranomaisen kanssa. 
Tavoitteena oli saada vesistöt 
hyvään kuntoon. 

– Tiesin, että tehtävä on 
vaativa, eikä se onnistu ilman 
alueellisia toimijoita, kump-
panuuksia. Vanajavesi-hanke 
tuli kuin tilauksesta. Siinä oli 
kumppaneita ja konkreettinen 
hanke, Vanajaveden vesistö. 
Päätin lähteä mukaan nähdäk-
seni, mitä saamme yhdessä ai-
kaan, Pokka kertoo.

Hän kiittelee Vanajavesi-
hanketta onnistuneesta liik-
keelle lähdöstä.

– Vesien tilan parantaminen 
vaatii aikaa, mutta tuloksiakin 
alkaa vähitellen näkyä. Vesi 

puhdistuu, kalat voivat hyvin, 
samoin ihmiset rannoilla.

Mihin tulisi seuraavaksi 
kiinnittää huomiota?

– Vanajavesihanke on jo 
muuttunut säätiöksi. Sillä on 
hyvät suunnitelmat. Pitää vain 
jatkaa ja puskea niitä tarmolla 
eteenpäin, Pokka kannustaa.

Hannele Pokka vieraili Hattulassa Vanajavesi Sävelin -seminaarissa 
elokuussa.

Tia YliSKYlä

Vanajavesikeskus teettää yh-
dessä Hämeen ELY-keskuksen 
kanssa tutkimuksen Vanajave-
den pohjasedimentin pilaan-
tuneisuudesta. 

– Tutkimus tehdään, koska 
aina silloin tällöin Vanajavesi-
keskukselle tulee aloitteita siitä, 
että Vanajaveden rannat kai-
paisivat ruoppausta, erityisesti 
kapeikon alueella Hämeenlin-
nan keskustan tuntumassa, Va-
najavesikeskuksen pääsihteeri 
Sanni Manninen Johansen 
kertoo.

Myös ELY-keskuksen viime 
vuonna laatimassa Vanajave-
den rantojen kunnostustarve-

selvityksessä esitettiin useam-
mankin kohteen ruoppausta.

– Tällaisia pohjasediment-
tiin kajoavia toimenpiteitä ei 
kuitenkaan voida tehdä ennen 
kuin tiedetään, millaisessa 
kunnossa Vanajaveden pohjat 
ovat.

Kaatopaikat ja sahat 
ovat pilanneet maata
Vanajaveden rannoilla on vuo-
sikymmenten saatossa ollut 
paljon maaperää pilaavaa toi-
mintaa, esimerkiksi kaatopaik-
koja ja sahoja. 

Aina silloin tällöin on sattu-

nut onnettomuuksia ja maa-
perä on näistä syistä paikoin 
pilaantunut.

– On syytä olettaa, ettei jär-
ven sedimenttikään ole neit-
seellisessä tilassa. Siksi tutki-
muksiin ryhdytään nyt, jotta 
voidaan jatkossa tietää, missä 
voidaan ruopata ja missä ei.

Lisäksi saadaan tietoa siitä, 
mitä olisi tehtävissä pilaantu-
neissa paikoissa.

Tutkimuksen tekee Koke-
mäenjoen vesistön vesiensuo-
jeluyhdistys.

Se ottaa näytteitä 23 kilo-
metrin matkalta Janakkalan 
Kernaalanjärvestä Hattulan 

Vesuntiin saakka. 
Sedimenttinäytteistä ana-

lysoidaan tärkeimpien haitta-
aineiden pitoisuudet sekä esi-
merkiksi fosforipitoisuudet. 
Jokaisessa pisteessä selvitetään 
myös sedimenttikerroksen 
paksuus. 

Lisäksi Hämeen linnan 
edustalla olevasta pisteestä 
ajoitetaan eri sedimenttiker-
rosten muodostumisaika, jotta 
tunnettaisiin paremmin Va-
najaveden vesistön historiaa.

 Tutkimuksen maastotyöt 
tehdään syys-lokakuun aika-
na ja tulokset saadaan vuoden 
loppuun mennessä.

Vanajaveden pohjan pilaantuneisuus tutkitaan
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Hausjärvi 
- elämistä varten

Katso tonttitarjonta www.hausjarvi.fi

SÄÄKSISÄÄTIÖ
www.saaksisaatio.fi 

VANAJAVEDEN SÄÄKSET TARVITSEVAT
UUSIA PESÄPAIKKOJA!

Kanna sinäkin oma kapulasi sääksien pesäkekoon! 

(Ilmoitus Vanajavesi-liite)       koko 82x100pmm 
 
 
 HAKKAPELIITTAPITÄJÄ TAMMELASSA 

asuminenkin on luonnollista!!! 
Peruspalveluiltaan kilpailukykyinen maaseutupitäjä 
Tammela on 145 vuotta täyttänyt itsenäinen kunta. 
Maapinta-alaltaan kunta on Etelä-Suomen suurimpia ja 
vesistöjä sekä rantaviivaa on runsaasti. 3.200 vapaa-
ajanasuntoa ja reilut 5.000 vapaa-ajanasukasta lähes 
tuplaavat yli 6.500 asukkaan kunnan väkiluvun 
juhannuksesta koulujen alkuun. 
Tammela tarjoaa asumiselle vaihtoehtoja asemakaava-
alueilta ja vireissä kylämaisemissa kunnallistekniikalla 
varustettuja tontteja kaikkien makuun.  Lisätietoja 
kotisivuiltamme; www.tammela.fi. 
Tammelassa sijaitsevat Liesjärven ja Torronsuon 
kansallispuistot, Hämeen Luontokeskus, Saaren 
kansanpuisto, jossa on kotiseututalo Lounais-Hämeen Pirtti 
ja yli 85 – vuotias puinen Kaukolanharjun näkötorni, 
Eerikkilän Urheiluopisto, 1500 – luvulta oleva harmaa-
kivikirkko ja entinen Mustialan kuninkaankartano, nykyisin 
Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikkö, 
jonka pihapiirissä ovat vuosittain elokuun ensimmäisessä 
viikon vaihteessa yli 10.000 kävijää kokoavan 
Hakkapeliittatapahtuman tori 1600 – luvun hengessä 
vanhoine työnäytöksineen, kuninkaallisineen ja 
kauppiaineen. Tervetuloa Tammelaan! 
TAMMELAN KUNNANHALLITUS 

 
 

Vesikasvien
NIITTO- ja KERUU-

URAKOINNIT

Tmi Asmo Paloniitty
puh. 040 5747456

www. kaislapojat.com

halliin...
Varaa 
Veneellesi  
turVallinen ja 
huoleton halli-
paikka talVeksi.

sotkanranta

nyt myös luotettaVasti 
huollot ja korjaukset

puh. 0500 843 837   www.sotkanranta.fi 

Tulossa myyntiin
puistoon rajoittuvia
omakotitalotontteja

Kotirinteen
alueelta.

Katso lisää:
www.hattula.fi

Aito lähiruoka, 
maaseutumaisema 
ja puhtaat vesistöt

- siinä tavoitteemme! MTK Häme tukee  
Vanajavesikeskuksen toimintaa ja on  

Vanajavesisäätiön perustajajäsen.

MTK Häme on toimialueensa  
maanviljelijöiden, metsänomistajien ja  

maaseutuyrittäjien etujärjestö.

Teemme työtä Hämeen maaseudun  
hyväksi ja jäsentemme elinkeinojen  

kehittämiseksi. Ota yhteyttä!

Hyödy asiakasomistajana Osuuskauppa Hämeenmaassa

Maksutapaetua 0,5% S-Etukortilla

Ostoista Bonusta jopa 5%

Tammikuussa 2014 alkavat koulutukset:

AMK-tutkinto päätoimisena opiskeluna
•	 Automaatiotekniikka,	insinööri	(AMK),	Valkeakoski	
•	 Kone-	ja	tuotantotekniikka,	insinööri	(AMK),	Riihimäki
•	 Tietotekniikka,	insinööri	(AMK),	Riihimäki

AMK-tutkinto työn ohessa
•	 Hoitotyö,	sairaanhoitaja	(AMK),	Forssa
•	 Liikenneala,	insinööri	(AMK),	Riihimäki
•	 Rakennustekniikka,	insinööri	(AMK),	Hämeenlinna

Ylempi AMK-tutkinto työn ohessa
•	 Sosiaali-	ja	terveysalan	kehittäminen	ja	johtaminen:	
kriisi-	ja	katastrofityö,	Hämeenlinna

Lisätietoa koulutusaloista ja -ohjelmista:
www.hamk.fi/koulutus

Lisätietoa hakemisesta:
hakutoimisto@hamk.fi,	(03)	646	4501	
aikuiskoulutus@hamk.fi,	(03)	646	4504
ylempiamk@hamk.fi,	(03)	646	4504

Syksyn hakuaika 
16.9. – 1.10.2013.

Hae osoitteessa 
www.amkhaku.fi

www.facebook.com/
hamkuas

Kestotilaajalle

200
e/kk

Lue päivän Hämeen Sanomat missä sitten oletkin!

Etu24 Kestotilaajan etuna täydentää  
mukavasti painetun lehden tilaustasi
Tilaa Hämeen Sanomien verkkopalvelusta

Näköislehti iPadille, iPhonelle ja Android-laitteille

Huomisen painetun lehden uutiset verkosta jo tänään

Verkkolehtiarkisto

Yksillä tunnuksilla kaikissa laitteissa

Vanajavesi 33ilmoitusliite



H A U K I A L I S E U V O P

I A S J O K I D A O P R E A

L L A Ä V A N A J A V E S I

K T U R S I V N L A M J U P

T O U V Ä S I M P U K K A L

R J P I V L E L I H M O A T

A L Ä U O I A A E A S M T U

I R L Ä K K S I U K E O E L

R A N T A K T E T S I K U V

Ä P K I O O O K S U I A Ö A

Ä U S A L O L P Y U R I R L

A S P V E N E N T R A I N A

Etsi neljätoista vesistöaiheista sanaa  
ja väritä oheisen sarjakuvan kalat

Sanaruudukon ratkaisut: aalto, hauki, joki, järvi, vanajavesi, lumme, kaislikko, simpuk-
ka, tulva, laituri, jää, rapu, ranta ja vene

Tekijät: Heini Saloinen ja Anne-Mari Velin HAMK/ 
Kestävän kehityksen koulutusohjelma

Ohhoh, mitä vesielämää!

Hämeenlinna
Tia Yliskylä    

Katiskaan on pikkuahvenien 
lisäksi uinut kookas lahna. 

Inga Lamberg ei ole aikai-
semmin nähnyt niin suurta 
kalaa. 

– Siskoni sai kerran mato-
ongella tosi ison kalan, mut-
ta siinä oli  hirveästi piikkejä, 
Peppilotta Mäkelä kertoo.

Eka- ja tokaluokkalaisilla 
on haavit auki sekä kuvain-
nollisesti että kirjaimellisesti, 
kun he ihmettelevät järviveden 
eliöstöä.

Veden matkassa –työpajaan 
osallistuvat koululaiset kerää-
vät planktonhaavilla vesinäyt-
teitä Vanajavedestä. Sen jälkeen 
he saavat tutkia näytteitä oi-
kealla mikroskoopilla.

– Jokaisella lapsella loksah-
taa suu auki, kun he näkevät, 
mitä kaikkea järvivedestä löy-
tyy, kertoo työpajan ohjaajista 
Panu Villanen.

Hurjia juttuja  
mikroskoopissa
Panu Villanen opettaa työk-
seen alakoululaisia, mutta on 
koulutukseltaan myös biologi-
an aineenopettaja.

– Elämä on itsessään pal-
jon ihmeellisempää kuin mitä 
ihminen osaa kuvitella. Hur-
jimmatkin avaruustarinat ovat 
aivan lällyjä luonnonihmeiden 
rinnalla, Villanen innostuu.

Hän kuvailee mikroskoop-
pisen pienten eläinten kirjoa 
niin laajaksi, että joukkoon 
mahtuu kaikenlaista eliötä 
kaunottarista hirviöihin.

– Esimerkiksi sinibakteeril-
la on kaasurakkuloita, joiden 
avulla ne voivat kellua. Ko-
rennon toukalla taas voi koko 
alaleuka lentää silloin kun se 
saalistaa.

Veden matkassa -työpajojen 

tarkoituksena on kertoa vedestä 
ja sen suojelusta alakoululaisille 
konkreettisesti ja kiinnostavasti. 

Järjestäjät ovat huomanneet, 
että nimenomaan eka- ja to-
kaluokkalaiset ovat otollisen 

ikäisiä vesiensuojelun ymmär-
tämiseen.

– Heillä ei ole rajoitteita kä-
sitellä vesiensuojelua. He ovat 
avoimia ajatuksiltaan ja luon-
non lähentäminen tulee juuri 
oikeaan saumaan, tanssija ja ko-
reografi Kati Kotilainen sanoo.

Keväällä kiertue  
maakuntaan
Kotilainen ja muusikko Petri 
Keinonen ohjaavat työpaja-
päivien aluksi Vanajaveteen 
liittyvän musiikki- ja tanssi-
tunnin. Siinä lapset pääsevät 
syvemmälle vesiteemaan lei-
kin, laulun ja tanssin kautta.

Keväällä Keinonen, Kotilai-
nen ja Viestejä Vanajavedel-
lä –hanke julkaisevat Veden 
matkassa –työpajoista tuttuja 
lauluja sekä vesiensuojeluun 
liittyvän tietopaketin cd:nä.

Suunnitelmissa on, että 
Veden matkassa –työpajat le-
viäisivät ensi keväänä koko 
Kanta-Hämeen maakuntaan 
kiertueen muodossa.

– Olemme jo hakeneet jat-
korahoitusta, Vanajavesikes-
kuksen projektipäällikkö Mika 
Soramäki kertoo.

 ✖ Katso video verkkosivuilla osoit-
teessa www.vanajavesi.fi/viesteja-
vanajavedella/materiaalit

Onni-Monnin vinkit 
Vanajaveden suojeluun

Veden matkassa 
-työpajat

 ✖  alakoululaisille tarkoitetut 
työpajat alkoivat kolme vuot-
ta sitten. 

 ✖  Tänä syksynä kaikkiaan 
yhdeksän eri koulun oppilaat 
pääsevät sukeltamaan järvi-
veden salaisuuksiin.

 ✖  Veden matkassa –työpajojen 
järjestäjät ovat Operaatio 
Sammaleinen, Vanajavesi-
keskus, lasten ja nuorten 
kulttuurikeskus aRX ja 
Kymppi-hanke.

Tia YliSKYlä

Koululaiset  
tutustuvat  
järviveden eliöihin 
Veden matkassa –
työpajoissa.

Vanajavesikeskuksen mika Soramäki (vas.) ja marjaana mannila neuvovat koululaisia planktonhaavin käytössä.

missä ne kalan kidukset ovat? Täällä, näyttää mika Soramäki.

VESIRISTIKKO

Älä pese mattoa tai tukkaasi 
järvessä. Pesuaineet kirvelevät 
silmissäni.

Pane likavedet kulkemaan 
sellaisten pömpelien kautta, 
että vesi puhdistuu ihan kun-
nolla. Ei ole sinustakaan kiva 
uida likavesissä.

Pese pyykit fosfaatittomalla 
pyykinpesuaineella. Niistä fos-
faateista tulee vain ihan turhia 
ravinteita vesiin. Muutenkin 
jo monessa paikassa vihertää 
liiaksi.

Jos välttämättä haluat pi-
tää nurmikkoa rantaan asti, 
älä ainakaan levitä apulantoja 
rannan lähelle. Sellainen luon-
nonmukainen vyöhyke olisi 
rannassa minusta kaikkein ki-
voin.

Jos niität rannasta kaislaa ja 
ruokoja, muista viedä ne kui-
valle maalle. Jos jätät ne veteen 
lillumaan, ne vievät vedessä 
hajotessaan vedestä hapen. Tai 
sitten ne kulkeutuvat naapurin 
rantaan ja tulee sanomista.

Älä mekasta vesillä. Minä 
en pysty edes 
laittamaan eviä 
korvilleni sil-
loin, kun joku 
päristää ohi.

Syö särkeä 
– se kasvattaa 
järkeä! Minäkin 

syön!
Ja sitten lopuksi: se-

palus kiinni veneessä! 
Pelastat järven lisäksi 
myös oman henkesi!
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Hämeenlinnassa on yli kahden hehtaarin lampia 
ja järviä noin 350 kpl. Kaikki Hämeenlinnan ve-
det kuuluvat Kokemäenjoen–Saaristomeren–
Selkämeren vesienhoitoalueeseen (VHA3) eli ve-
det päätyvät lopulta Kokemäenjokea myöten Sel-
kämereen.  
 
Kanta-Hämeenlinna 
Kanta-Hämeenlinnassa on 22 järveä ja lampea. 
Veden laatu on erinomainen Kankaistenjärvessä, 
hyvä Alajärvessä ja Ahvenistojärvessä ja tyydyttä-
vä Katumajärvessä sekä useissa muissa järvissä. 
Vanajaveden Miemalanselkä–Lepaanvirta osuus 
on luokiteltu välttäväksi ja Hiidenjoen osuus tyy-
dyttäväksi. Vanajavesi on tehokkaassa yhteis-
tarkkailussa jätevesipäästöjen vuoksi. Myös Ala-
joki–Jokilanjoki on tyydyttävä vesienhoidon luoki-
tuksen mukaan. Parhaat lintuvedet ovat Hattel-
malanjärvi ja Vanajaveden muutamat suojaisat 
lahdelmat. 
 
Hauhon kaupunginosa 
Pääosa Hauhon kaupunginosan 74 järven pinta-
alasta on selkävesiä, jotka ovat vedenlaadultaan 
hyviä. Iso-Roineen, Vähä-Roineen ja Pyhäjärven 
ekologinen tila on hyvä. Hauhonselkä on laadul-
taan tyydyttävä kuten myös Ilmoilanselkä. Joista 
Alvettulanjoki on luokitettu hyväksi. Lintuvesikoh-
teita ovat mm. Natura 2000 -ohjelmaan kuuluva 
Jokijärvi ja veden laadultaan välttävä Kenkijärvi. 
Hyvälaatuisen Kukkian Natura- ja rantojensuoje-
luohjelma-alueita ulottuu Hauhonkin puolelle. 

 
Kalvolan kaupunginosa 
Kalvolan kaupunginosassa on 65 järveä ja lam-
pea, joista useimmat ovat matalia ja ruskeaveti-
siä. Pääosa vesistä kulkee Oikolanjoen, Tarpian-
joen tai Renkajoen reittiä. Kalvolan eteläosassa 
sijaitsevat kirkasvetiset järvet kuten Kotkajärvi ja 
Renkajärvi. Länsiosassa on reheviä ja sameita 
järviä. Pohjoisessa ja savialueilla sijaitsevat re-
hevimmät järvet kuten Äimäjärvi ja Vanajanselkä. 
Luonnontilaisen kasvillisuuden ja maiseman puo-
lesta arvokkaita lintu- ja pienvesikohteita on 
kymmenkunta. Oikolanjoen tila on välttävä osin 
sinne johdettavien jätevesienkin takia. Muulin- ja 
Uurtaanjärvi sekä Vanajanselän Kriipin lintu-
luodot ovat Kalvolan arvokkaimpia lintuvesiä. 
 
Lammin kaupunginosa 
Lammin kaupunginosassa on 133 järveä (yli 10 
ha), joista osa on varsin suuria, kuten Kuohi- ja 
Nerosjärvi sekä Pääjärvi. Vesien tila on ollut erin-
omainen Kuohijärvessä, hyvä Neros- ja Pääjärves-
sä sekä Tevännissä ja tyydyttävä Kataloisten- ja 
Mommilanjärvessä. Ormajärvi on kasvistollisesti 
ja linnustollisesti arvokas. Suomenjoki, Ormijoki 
ja Evojoki ovat Lammin merkittävimpiä jokia. 
Evon alueella on suuri joukko järviä ja lampia, 
pääosin Natura-alueella. Ormajärveä ja Ormijo-
kea sekä Alista Rautjärveä sekä Evojokea velvoi-
tetarkkaillaan jätevedenpuhdistamojen päästö-
jen vuoksi.  

Rengon kaupunginosa 
Rengossa on noin 80 järveä ja lampea. Pitkäjär-
vi–Rietajärvi -linjan länsipuolelta vedet purkautu-
vat Loimijoen suuntaan. Rengon kaakkois- ja ete-
läosien vedet kerää Kaartjoen reitti, joka purkaa 
vetensä Haapajärveen. Sinne purkaa myös kun-
nan keskiosan vesiä johtava Renkajoen reitti. Hy-
välaatuinen Alajärvi lähijärvineen laskee vetensä 
Vanajaveteen vähän pohjoisempana. Hyvälaatui-
sia ovat myös Valajärvi, Vaimaroinen ja Pursun-
järvi. Muiden järvien tila on enintään tyydyttävä. 
Parhaat lintuvedet ovat Naturaan kuuluvat Kyynä-
röinen sekä Korvenalustan- ja Paloniitunjärvet. 
Lisäksi linnustollista arvoa on mm. Haapajärven 
Sakalahdella ja Pitkäjärvellä. 
 
Tuuloksen kaupunginosa 
Tuuloksessa on 40 yli kahden hehtaarin järveä tai 
lampea ja rantaviivaa noin 140 km. Tuuloksen 
pohjoisosan järvet laskevat Kuohijärven ja Kukki-
an kautta, kunnan keskiosan vedet Pyhäjärven 
kautta ja Jänis- ja Jylisjärvi taas Eteläistenjoen 
kautta Hauhon reittiin. Suolijärvi, Hauhon Pyhä-
järvi, Oksjärvi sekä Iso- ja Vähä-Humalajärvi ovat 
laadultaan hyviä. Pannujärvi on alkujaan harju- ja 
pohjavesialueen karu pikkujärvi, jonka tila on ny-
kyisin luokitettu tyydyttäväksi. Suolijärven ala-
puoliset rehevät Tuuloslammit ja Lehee ovat laa-
dultaan tyydyttäviä. Luontaisesti eutrofisia järviä 
ovat Teuronjärvi ja Oksjärvi. 
 
Teksti ja kuvat: Heli Jutila 18.3.2010 
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Vanha rantamaisema ei enää palaa
Vesikasvitutkija Pertti Uotila pitää isosorsimon runsastumista Vanajaveden kasvillisuuden suurimpana muutoksena.
Hämeenlinna
Tia Yliskylä    

Sen näkee jo yhdellä silmäyk-
sellä: isosorsimo on puskenut 
itsensä rantojen kuninkaaksi. 
Sen tieltä ovat saaneet väistyä 
muun muassa järvikorte ja 
sarat.

– Luulin 1960-lopulla, että 
isosorsimo olisi jo valloittanut 
kaikki ne paikat, joissa se pys-
tyy kasvamaan. Mutta 30 vuot-
ta myöhemmin tehty kartoitus 
osoitti, että se oli onnistunut 
vieläkin runsastumaan, kasvi-
tutkija, professori Pertti Uoti-
la kertoo.

Hän havaitsi tänä kesänä 
kulkiessaan Vanajaveden ran-
toja, että sitkeä isosorsimo 
kasvaa nyt aivan äärimmäisis-
säkin rantakivikoissa.

Kasvi tuotiin 1800-luvun 
lopulla Herniäisten kartanoon, 
joka oli maanviljelyskoetila. 
Isosorsimosta suunniteltiin 
uutta rehukasvia, mutta se ei 
maistunut karjalle. Sitten kasvi 
ryhtyi leviämään ja on nyt val-
takasvi koko Vanajavedellä.

Isosorsimo on levinnyt 
hurjaa vauhtia
Pertti Uotila pitää isosorsimon 
leviämistä yhtenä Vanajaveden 
vesikasvillisuuden suurimmis-
ta muutoksista.

– Vanajaveden rannat ovat 
muuttuneet huomattavasti vii-
meisten 40 vuoden aikana.

Helsingin yliopiston kas-
vimuseon johtajan virasta 
eläkkeellä oleva Pertti Uotila 
tuntee Vanajaveden vesikasvit 
harvinaisen hyvin.

Hän meloi jo 1960-luvun lo-
pulla kanootilla Vanajanselän 
ja kapeikon ympäri ja kartoitti 
alueen vesikasvillisuutta. Ai-
neistosta syntyi hänen lisensi-
aattityönsä vuonna 1971.

Vuosituhannen vaihteessa 
hän oli mukana tutkimusryh-

mässä, joka selvitti, miten Va-
najaveden säännöstelyä tulisi 
muuttaa. Samassa yhteydessä 
Vanajaveden vesikasvien kar-
toitus uusittiin suurelta osin.

Uotila huomasi, että ahven-
vidasta kertyi puolet vähem-
män havaintoja kuin 1960-lu-
vun lopulla. Toisaalta leveäos-
mankäämilöytöjen määrä yli 
kaksinkertaistui.

Vain muutos  
on pysyvää
Tänä kesänä Uotila kävi taas 
Vanajaveden rannoilla. Vaikka 
hän pitääkin uusinta selvitys-
tään pintapuolisena, yksi joh-
topäätös on kiistaton.

– Vain muutos on pysyvää.
Pienet pohjakasvit ja loput-

kin karun ja puhtaan veden 
kasvit näyttävät kadonneen. 
Tilalle on tullut reheville vesille 
tyypillisiä kasveja. Myös järvi-
ruokokasvustot ovat tihenty-
neet entisestään.

– Sen sekaan ei täällä kan-
nattaisi kanootilla yrittää, 
vaikka muualla se onnistuu.

Kasvustojen tiheys kielii 
ennen kaikkea ravinteiden li-
sääntymisestä vedessä.

Säännöstely toi kuusen 
rantamaisemaan
Toinen merkittävä vesikasvil-
lisuuden muuttaja on Vanaja-
veden vedenkorkeuden sään-
nöstely. 

Ennen vuotta 1960 veden-
korkeus vaihteli luontaisesti 
vuodenaikojen mukaan. Ke-

väisin vesi tulvi rannoille.
Silloin rantalehdoissa kasvoi 

vain lehtipuita, koska esimer-
kiksi lepät, koivu ja kynäjalava 
sietävät hyvin tulvaa, mutta 
kuusi ei.

Vedensäännöstelyn myötä 
kuusi on tullut osaksi ranta-
maisemaa. Lisäksi maan ja 
veden välinen raja on jyrken-

tynyt.
Kun kevättulva aikaisemmin 

puhdisti rantoja ja repi isosor-
simoa rannoilta, saa valtakasvi 
nyt rauhassa jatkaa runsas-
tumistaan. Samalla se kuivaa 
rantaa, koska huonosti maatu-
va isosorsimo sedimentoituu 
paikalleen.

Vanajavedestä on löydet-

ty noin 60 eri vesikasvilajia. 
Niistä esimerkiksi isolimaska, 
ristilimaska ja karvalehti olivat 
aikoinaan harvinaisia, mutta 
nyt niitä on paljon.

Veden rehevöitymisen 
vuoksi karvalehti ja kiehkura-
ärviä ovat runsastuneet, jois-
sakin paikoissa jopa massakas-
vustoiksi.

– Ne ovat kiusallisia, koska 
paikoin ne täyttävät koko ve-
sipatjan ja tekevät uimisesta ja 
veneilystä hankalaa.

Toinen vesiruttolaji  
tulossa Suomeen
Mitä jatkossa tapahtuu Vanaja-
veden kasvillisuudessa? Pertti 

minulla ei ole varsinaista tutkimushanketta meneillään Vanajavedestä, mutta kuljen silti sen rantoja. lehijärveäkin haluaisin kartoittaa uudestaan, kasvitutkija Pertti Uotila pohtii.

 
Toinen vesiruttolaji 
on tulossa  
Suomeen  
ennemmin tai  
myöhemmin.
Kasvitutkija Pertti Uotila

Hämeenlinna
Tia Yliskylä    

Lammin biologisen aseman 
professoria Lauri Arvolaa hy-
myilyttää. Alkuvuodesta Koi-
ransuolenojalle rakennetut 
pohjapatoaltaat ovat toimineet 
paremmin kuin osattiin odot-
taa.

– Meille oli suuri yllätys, 
miten hyvin systeemi toimii. 
Kun lumet sulivat, pääsimme 
kiintoaineksen osalta jopa 50 
prosentin pidättyvyyteen, Ar-
vola iloitsee.

Kuluneen kesän aikana mit-
taustulokset ovat olleet saman-
tyyppiset.

– Silloin kun vettä satoi 
yli 50 milliä vuorokaudes-
sa, altaista pois lähtevä vesi 
oli kuulemma silminnähden 
huomattavan kirkasta, Arvola 
kertoo.

Patoaltaiden toiminta pe-
rustuu veden virtausnopeu-
den hidastamiseen.

Kun purossa vilkkaana vir-
taava vesi joutuu leveään ja 

syvään altaaseen, sen virtaus-
nopeus hidastuu. Silloin osa 
veden mukana kulkeutuneesta 
karkeasta kiintoaineksesta pai-
nuu pohjaan eikä pääse järveä 
kuormittamaan.

Liukoisten ravinteiden osal-
ta ei ole vielä tarkkoja tuloksia, 
mutta Lauri Arvola pitää to-
dennäköisenä, että altaat pi-
dättävät niitäkin.

– Mielenkiintoista on näh-
dä, mikä on vesikasvillisuu-
den rooli, sitten kun se kasvaa. 
Kasvillisuus tulee varmaankin 
pidättämään osan ravinteista.

Tarkat mittarit  
osoittavat: se toimii
Pääjärvi on siitä poikkeuksel-
linen alue, että järveen laske-
van veden laatua on mitattu 
järjestelmällisesti 1990-luvulta 
lähtien. 

Jatkuvasti toimivat auto-
maattiset mittalaitteet ra-
portoivat muun muassa ve-
den nitraattipitoisuudesta ja 
sameudesta. Lisäksi Pääjärves-

tä otetaan viikoittain vesinäyt-
teitä.

Tarkka mittausjärjestelmä 
osoittaa, että pohjapatoaltaat 
ovat tehokkaita karkean kiin-
toaineksen poistamisessa.

– Esimerkiksi voimakkaan 
virtaaman aikana karkeaa ai-
nesta kulkee niin paljon, että jo 
näin yksinkertaisella menetel-
mällä siitä saadaan iso osa pois. 
Se on huikea määrä, joka jää 
menemättä järveen.

Jatkorahoitusta  
aiotaan hakea
Altaita täytyy tyhjentää sään-
nöllisin välein, jottei niiden 
puhdistusteho heikkene.

– Suuri kysymys onkin, et-
tä miten se tehdään, Arvola 
myöntää.

Hänen mukaansa altaihin 
kertyvää ainesta voidaan myö-

hemmin käyttää maanparan-
nusaineena.

Vanajavesikeskuksen rahoit-
tama Koiransuolenojan pohja-
patoallashanke maksoi vajaat 

20 000 euroa. 
Tuloksia seurataan aina-

kin tämän syksyn ajan, mutta 
hankkeelle on tarkoitus hakea 
jatkorahoitusta.

Pohjapatoaltaat puolittavat karkean kiintoaineksen määrän
lammin Koiransuolenojan patoaltaiden hyvät tulokset yllättivät tutkijat.

lammin Koiransuolenojalle rakennetut pohjapatoaltaat hidastavat veden virtausnopeutta.

 
Se on huikea  
määrä, joka jää 
menemättä  
järveen.
Professori Lauri Arvola

miKa SORamäKi
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Hämeenlinna
Tia Yliskylä    

Mika Soramäellä on vauhti 
päällä. Keittiössä sihisee, pori-
see ja tuoksuu hyvältä.

Aamulla alulle pantu ka-
lakeitto kiusoittelee kurnivia 
vatsoja viekoittelevalla tuok-
sullaan. Soramäki sekoittaa 
rennosti soppaa ja samalla 
annostelee smetanaa ja mätiä 
perunalastun päälle.

Perunalastun? Siis sipsin?
– Tämä on maailman hel-

pon alkupala! Sipsin päälle pu-
nasipulia, smetanaa, mätiä ja 
tilliä. Kaksi minuuttia ja se on 
valmis, Soramäki intoilee.

Ja kas kas! Mies on aivan oi-
keassa. 

Sipsi ei maistukaan sipsille, 
vaan salonkikelpoiselle cock-
tail-palalle, kun päällä on fiinit 
lisukkeet. Tätä voisi kokeilla 
kotonakin?

– Totta kai! Helppoa kuin 
mikä, Soramäki kannustaa.

Kalakeitto ilman  
pippuria – herkullista
Kalaruokien taitaja valmistaa 
ystävilleen, Kukkolan nelihen-
kiselle perheelle, mainion kala-
aterian. 

Kalakeitossa on Vanajave-
den kuhan ja ahvenen kaverina 
reilusti voita ja kermaa, mutta 
kumma kyllä ei pippuria. Mik-
sei pippuria?

– Kuha ja ahven ovat herkän 
makuisia kaloja. En halua, että 
niiden aito maku peittyy pip-
purin alle, Soramäki sanoo.

Eikä keitto totta puhuen 
pippuria kaipaakaan. Eikä mi-
tään muutakaan. 

Fenkoli, kerma, voi ja fisut 
muodostavat sellaisen ma-

kuelämyksen, että tekisi mieli 
nuolla keittokulho tyhjäksi. 
Vaan eihän sitä kylässä kehtaa.

Kalamies syö kalaa  
tänään ja huomenna
Mika Soramäki on Vanajavesi-
keskuksen projektipäällikkö ja 
intohimoinen kalamies. Mo-
nille hän on tuttu myös Erätu-
lilla-tv-ohjelmasta.

Soramäen perheessä syö-
dään pääsääntöisesti kalaa. Vä-
lillä lautasella vierailee hirvi tai 
possu, mutta useimmiten itse 
pyydetty kala.

– Kesällä käyn kalassa joka 
päivä. Työkaudella pari kertaa 
viikossa.

Talviverkot Soramäellä on 
Vanajavedellä ja Roineella. 

Vaikka kieli ja mieli ovat vielä 
kalakeiton aromeista onnellisia, 

hellitään päivällisvieraita seu-
raavaksi savustetuilla ahvenilla, 
sienikastikkeella ja uunijuurek-
silla. 

– Tätä voisi olla kotonakin, 
Leevi Kukkola vinkkaa savuah-
venia äidilleen. 

Minna Kukkola myöntää, 
että kalaruokia tulee tehtyä liian 
harvoin. Ja silloinkin lohesta. 

– Minulle parhain makuelä-
mys oli alkupalasipsi, koska en 

ollut aikaisemmin maistanut 
mätiä, Minna sanoo.

Ari  ja Olli Kukkola fanitta-
vat kalakeittoa.

–Se oli tavallaan yksinkertais-
ta, mutta niin hyvää, Ari kehuu.

Soramäki on kehuista mielis-
sään. Ei ylpisty, muttei sentään 
vähättelekään. 

Ja hyvä niin. Rakkaudella 
tehtyä ruokaa kelpaa tarjoilla 
rinta rottingilla.

Vanha rantamaisema ei enää palaa
Vesikasvitutkija Pertti Uotila pitää isosorsimon runsastumista Vanajaveden kasvillisuuden suurimpana muutoksena.

Uotila sanoo, että kokonaan 
uusiakin vesikasveja voi il-
maantua.

– Toinen vesiruttolaji on tu-
lossa Suomeen ennemmin tai 
myöhemmin. Se on levinnyt 
jo Ruotsiin ja näyttää syrjäyt-
tävän sata vuotta aikaisemmin 
levinnyttä kanadanvesiruttoa, 
Uotila kertoo.

minulla ei ole varsinaista tutkimushanketta meneillään Vanajavedestä, mutta kuljen silti sen rantoja. lehijärveäkin haluaisin kartoittaa uudestaan, kasvitutkija Pertti Uotila pohtii.

Tia YliSKYlä

Lammin  
Koiransuolenojan  
pohjapadot

 ✖  Jokivarteen tehtiin tammi-
kuussa 2013 neljän altaan 
ketju, joka hidastaa veden 
virtausnopeutta ennen Pää-
järveä.

 ✖  altaiden pohjaa on sy-
vennetty ja pohjassa on 
luonnonkivistä rakennettuja 
patoja.

 ✖  Kun purossa virtaava vesi 
saapuu altaaseen, virtausno-
peus hidastuu.

 ✖  Veden mukana tuleva karkea 
kiintoaines painuu pohjaan, 
jolloin Pääjärveen päätyvä 
vesi on aikaisempaa puh-
taampaa.

 ✖  Pohjapatoaltaan koon 
tulisi olla vähintään kaksi 
prosenttia valuma-alueen 
pinta-alasta.

Pohjapatoaltaat puolittavat karkean kiintoaineksen määrän
lammin Koiransuolenojan patoaltaiden hyvät tulokset yllättivät tutkijat.

Nam, mikä kala-ateria!

Olli Kukkola fanittaa kuhasta, ahvenesta ja fenkolista valmistettua 
kalakeittoa.

mika Soramäen kalakeitossa ei ole ollenkaan pippuria. eikä soppa 
sitä kaipaakaan!

mika Soramäki (keskellä) kokkasi kala-aterian ystävilleen ari (vas.), 
minna ja leevi Kukkolalle. Kuvasta puuttuu Olli Kukkola.

 
Kesällä käyn  
kalassa joka päivä.
Kalamies Mika Soramäki

Mätisipsit
 ✖ Perinteisiä sipsejä

 ✖ Siian tai muikun mätiä

 ✖ Punasipulia

 ✖ Smetanaa

 ✖ Tilliä 
 
laita sipsin päälle hyppysellinen 
silputtua punasipulia ja teelu-
sikallinen smetanaa. asettele 
smetanan päälle ripaus mätiä ja 
hyppysellinen silputtua tilliä. 

Fenkolikuhakeitto
 ✖ 1 sipuli 

 ✖ 2 valkosipulin kynttä

 ✖ Öljyä 

 ✖ Purjoa

 ✖ 1 fenkoli

 ✖ 4 perunaa

 ✖ muita juureksia

 ✖ 2 rkl valkoviinietikkaa

 ✖ 1 prk ranskankermaa

 ✖ 2 dl kuohukermaa

 ✖ 2–3 dl kuivaa valkoviiniä

 ✖ 8 dl kalalientä

 ✖ Persiljaa ja basilikaa

 ✖ Kuhaa, ahventa tai siikaa 
 
Kuumenna kattilassa öljy ja lisää 
joukkoon pilkotut juurekset. 
Kuullota hetki ja nakkaa sekaan 
pilkotut sipulit, valkosipulit, purjo  
sekä fenkoli ja kuullota vielä hetki. 

Kaada joukkoon etikka ja anna 
kiehahtaa. lisää joukkoon kala-
liemi, kerma ja viini. anna kiehua 
hiljalleen niin kauan, että perunat 
ja muut juurekset ovat lähes 
kypsiä. lisää ranskankerma ja ka-
lapalat. Kun kala on kypsää, lisää 
vielä silputtu persilja ja basilika ja 
maista suola. 
 

Kalan savustaminen 
Kun savustat kalaa, voit todeta sen 
kypsyyden ottamalla kiinni sen 
selkäevästä. kala on kypsä, kun 
sen selkäevä irtoaa helposti sitä 

vetämällä.   
   Yksinkertainen tapa suolata 
savukala tasaisesti on upottaa se 
suolaveteen savustuksen jälkeen. 
Kiehauta vettä ja kaada se laake-
aan astiaan. Veden määrä riippuu 
tietysti astian koosta. liuota kar-
keaa merisuolaa kuumaan veteen 
noin 1 dl/1 l vettä. Tämän jälkeen 
laita kalat suolakylpyyn muuta-
maksi minuutiksi.  
   Opit aika pian oikean ajan kul-
lekin kalan koolle. Suola imeytyy 
näin erittäin tasaisesti eikä kuivata 
kalaa savustusvaiheessa.

Hämeenlinna 

Runsaat kolme vuotta sitten 
käynnistynyt Vanajavesikes-
kus–hanke vakiintuu pysyväk-
si Vanajavesisäätiöksi. 

Ensi vuoden alusta Va-
najavesikeskuksen toiminnot 
siirtyvät vaiheittain Hämeen 
liiton alaisuudesta Vanajavesi-
säätiön alaisuuteen. 

Säätiön hallitus on ottanut 
ohjat ja suuntaa toimintaa. 

– Tätä työtä ei todellakaan 
tehdä yksin: vaikuttavuus tu-
lee yhteisestä verkostostamme. 

Siksi yhteistyöstä kuntien ja 
monien tärkeiden kumppanei-
den kanssa on sovittu vuosille 
2014–2017, Vanajavesikeskuk-
sen pääsihteeri Sanni Manni-
nen Johansen kertoo. 

Muutakin kuin  
luonnontiedettä
Tutkimushankkeet ja opin-
näytetyöt ovat tuottaneet 
uutta tietoa Vanajaveden alu-
eesta.

Tänä vuonna on esimer-
kiksi selvitetty, mistä alueen 

suurimmat ravinnevirrat saa-
puvat.

– Tänä vuonna olemme 
halunneet viestiä sitä, että ve-
sienhoito ei ole pelkkää luon-
nontiedettä. Järvet ja joet kun 
ovat monella tavalla osa sekä 
arkea että juhlaa, Sanni Man-
ninen Johansen sanoo. 

Lähiruokapyöräilyssä tuo-
tiin esille kotiseudun kala-
herkkuja. Sadat lapset pääsi-
vät ongelle, pilkille ja rapuris-
teilyille, ja aikuiset opintoret-
kille. 

Uudet infokyltit eri puolilla 

aluetta tuovat näkösälle tuo-
retta tietoa. Maatalouden hy-
vistä ympäristökäytännöistä 
on valmistunut liuta lyhytelo-
kuvia. 

Elokuinen Vanajavesi Sä-
velin -konsertti teki kauniista 
kesäillasta hienon ja hauskan 
juhlan. 

– Ja parhaat tempaukset 
puhuvat puolestaan: kun naa-
puri-isäntä toteaa pohjapato-
sarjasta, että ”meidän maille 
kans tuollainen”, tiedämme 
onnistuneemme, Manninen 
Johansen iloitsee.

Vanajavesikeskus vakiintuu ensi vuoden alusta säätiöksi 
Merkittäviä  
kunnostuskohteita 
tänä vuonna

 ✖ lammin Koiransuolenojaan 
tehty pohjapatosarja vähentää 
Pääjärven kuormitusta.

 ✖ loppijärven Kyyniönlahteen 
laskevaan ojaan tehty kosteikko 
keventää loppijärven kuormi-
tusta. 

 ✖ Kärkölän kalatie Valkjärvellä 
paransi kalojen vaellusmahdol-
lisuuksia.

Tia YliSKYlä
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Hämeenlinna
lauri arvola    

Vesistötutkimuksissa siirry-
tään yhä enenevässä määrin 
tiedon automaattiseen kerää-
miseen suoraan tutkimuskoh-
teesta eli vesistöstä. 

Tällä tavoin tietoa voidaan 
kerätä suuria määriä ja mitta-
uksia tehdä tuntien ja minuut-
tien aikaskaalassa monessa eri 
paikassa yhtä aikaa. 

Veden lämpötilan mittaus 
on tästä hyvä esimerkki. Ai-
emmin näytteenottaja kävi 
järvellä ehkä kerran kuukau-
dessa, joskus kerran kesässä, 
ja mittasi veden lämpötilan eri 
syvyyksistä. 

Nyt lämpötila voidaan re-
kisteröidä vaikkapa 10 minuu-
tin välein ja taltioida laitteen 
muistiin sekä purkaa kerralla 
viikon, kuukauden tai koko 
kesän aineisto tietokoneeseen. 

Jos laitteita on useita, läm-
pötila voidaan mitata vastaa-
valla tavalla pinnasta pohjaan 
ja jopa useassa eri kohdassa 
järveä, esimerkiksi syvänteellä 
ja ranta-alueella. 

Enemmän tietoa  
saatavilla kuin ennen
Tiedon määrä kasvaa aiem-
paan verrattuna valtavasti. 
Samalla tiedon laatu ja käyttö-
kelpoisuus paranee oleellisesti. 

Kun aiemmin saatiin satun-
nainen otos hetken tilanteesta, 
nyt voidaan seurata lämpötilan 
muutosta lähes reaaliaikaisesti. 
Tietokoneiden ja puhelinten 
avulla voidaan seurata mitta-
laitteita, jolloin viimeisimmät 
mittaustiedot saadaan näky-
viin miltei heti mittaustapah-
tuman jälkeen. 

Tämä avaa uudenlaisen ik-
kunan järven elämään. Nyt 
yksittäiset myrskyt, hallayöt ja 
hellejaksot jättävät muistijäl-
kensä järven lämpötilaan, kun 
aiemmin niiden vaikutukset 
sekoittuivat keskenään ja lop-
putuloksena oli vain hämärä 
aavistus menneestä. 

Vanajanselällä on tällä het-
kellä kaksi Helsingin yliopiston 
Lammin biologisen aseman 
automaattista vedenlaatuase-
maa sekä sääasema. 

Vedenlaatuasemat mittaavat 
muun muassa veden lämpö-
tilaa, happipitoisuutta ja levi-
en (yhteyttämispigmenttien) 
määrää. 

Toinen mittausasema sijait-
see Ruskeenkärjessä ja toinen 
järven ulapalla, paikassa jossa 
veden syvyys on noin 15 met-
riä. Sääasema sijaitsee Ruskeen-
kärjen uloimmassa kohdassa. 

Laitteiden mittaustietoja 
voi seurata Vanajavesikeskuk-
sen verkkosivulla lähes reaali-
aikaisesti. 

Tavoitteeksi on asetettu, et-
tä Vanajan vesistöön saadaan 
asennettua lähivuosien aikana 
mittausasemaverkosto.

Mittareiden tiedot tulevat 
siirtymään yhteiseen tietokan-
taan, josta vesistöjen tilaa voi-
daan seurata tietokoneiden ja 
kännyköiden avulla reaaliaikai-
sesti. 

Vanajanselän mittalaitteet 
muodostavat osan suunniteltua 
järjestelmää, samoin vesistö-
ketjun yläosaan Lammin Koi-
ransuolenojaan asennetut kaksi 
automaattimittaria.  

Näiden lisäksi Vanajavesikes-
kus on hankkinut jo kolmannen 
mittalaitteen ja neljännen han-
kinta on paraikaa käynnissä. 

Vesistöistä uutta tietoa 

Mittarilukemia 
Ruskeenkärjestä

 ✖ mittauspäivä 9.9.13

 ✖  ilman lämpötila 17,5 ° C, 
tuulen nopeus 0,8 m/s ja 
ilmankosteus 79 prosenttia.

 ✖  Veden lämpötila 18,4 ° C, 
klorofylli a pigmentin määrä 
26,7 milligrammaa kuutio-
metrissä ja sinilevien tuore-
paino 18,2 milligrammaa 
litrassa. 

 ✖  Syvänteellä veden lämpötila 
oli 17,3 ° C, veden happipi-
toisuus 11,3 milligrammaa 
litrassa, klorofylli a pigmentin 
määrä 25,4 milligrammaa 
kuutiometrissä ja sinilevien 
määrä 20039 solua milli-
litrassa.

Tavoitteeksi on asetettu, että Vanajan vesistöön saadaan asennettua lähivuosien aikana mittausasemaverkosto, kirjoittaa lammin biologisen 
aseman professori lauri arvola.

Tia yliSkylä

Tietokoneiden ja puhelinten avulla voidaan seurata mittalaitteita. näin viimeisimmät tiedot saadaan näkyviin heti,  
kirjoittaa lammin biologisen aseman professori lauri arvola.

Mittareiden viesti oli lyhy-
esti seuraavanlainen; järven 
selkä oli puoliltapäivin lähes 
tyyni, pintavesi oli vuoden-
aikaan nähden lämmin ja 
leviä oli runsaasti. 

Rannan ja ulapan välillä 
ei ollut tällä kertaa suurta 
eroa sen paremmin lämpö-
tilassa kuin levienkään mää-
rässä. 

Korkea happipitoisuus 
puolestaan kertoo voimak-
kaasta levätuotannosta, 
joka selittyy pitkään jatku-
neella aurinkoisella säällä 
sekä veden korkealla läm-
pötilalla ja levämäärällä.  

Vanajanselällä on paljolti 
sinilevää eli sinibakteereja.

Mitä mittarit 
kertovat?

Vanajavesikeskuksen 
parhaimpia saavutuksiaToiminnan 

jatkuvuuden turvaava  
Vanajavesisäätiö.

Sanni Manninen Johansen
Pääsihteeri

Lapset  
ovat  
riemulla  
mukana.
Mika Soramäki
Projektipäällikkö

Kunnostukset ovat  
vaikuttaneet vesistöihin  
ja innostaneet ihmisiä.

Suvi Mäkelä
Vesistöasiantuntija

Elävä ja  
tavoittava  
viestintä.
Marjaana Mannila
Projektisihteeri

Puhtaista  
vesistä  

on tullut  
yhteinen asia.
Päivi Lautala 

Toimistosihteeri

Hämeenlinna
Tia yliskylä    

Vesistöasiantuntijalle valite-
taan usein vedenpinnan kor-
keudesta. Se on joko liian kor-
kea, liian matala tai vaihtelee 
liikaa.

Mikä ratkaisee vedenpin-
nan korkeuden, vesistöasian-
tuntija Suvi Mäkelä Vanaja-
vesikeskuksesta?

– Vuotuinen sademäärä ja 
sen ajoittuminen määräävät 
vedenpinnan tason. Toisaalta 
säännöstelylupien rajat eivät 
aina ole enää nykypäivää. Ne 
on usein laadittu aikana, jol-
loin vesien virkistyskäytölle ei 
nähty nykyistä arvoa.

Jos vedet on korkealla, koe-
taan että padonhoitaja ole 
tehnyt työtään kunnolla. 

– Silloin mökkien pohjat 
kastuvat eikä pelloille pääse. 
Todellisuudessa tulvatilan-
teet ovat aina hankalia, koska 
silloin joudutaan tekemään 
monta kompromissia. Aina 
pyritään pysymään lupien ra-
joissa.

Toinen purnauksen aihe 
on vesikasvillisuus. Niiden 
määrää pidetään liian suure-
na. Mikä aiheuttaa vesikasvil-
lisuuden runsastumista?

– Matalat vedet aiheutta-
vat kasvillisuuden leviämistä. 
Kasvillisuus pääsee leviämään 
syvemmälle kun valoa riittää 
pohjalle kauemmas rantavii-
vasta.

Ovatko ranta-asukkaiden 
huolenaiheet perusteltuja?

– Ranta-asukkaiden käsitys 
oman järvensä tilanteen kehi-
tyksestä on yleensä oikea, mut-
ta tilanteen vakavuus suhteessa 
muihin vesiin on usein varsin 
subjektiivinen. Kotijärvi ku-
vaillaan tyypillisesti huonom-
maksi kuin mitä se todellisuu-
dessa on.

Mikä  
ratkaisee  
vedenpinnan  
korkeuden?

Hämeenlinna
Kalvolan Äimäjärvellä asenne-
taan uusia siltarumpuja veden 
virtaamisen parantamiseksi.

Uudenmaan ELY-keskus 
asensi Äimäjärven ylittävään 
Kutisten pengertiehen uusia 
siltarumpuja elokuun lopulla. 

Syyskuussa asennetaan toi-
sen penkereen, Unostentien, 
puolelle kaksi uutta siltarum-
pua. Samalla ruopataan rum-
pujen edustalle väylät, jotta ve-
si pääsee esteettä liikkumaan 
rumpuihin ja niistä pois.

Hankkeen tavoitteena on 
parantaa veden vaihtuvuutta 
Äimäjärven kahden tiepenke-
reen välisellä alueella, joka on 
kärsinyt muun muassa upos-
vesikasvillisuuden runsaudes-
ta ja veden huonosta vaihtu-
vuudesta.

Unostentien hanke toteu-
tetaan yhteistyössä Hämeen 
ELY-keskuksen, Hämeenlin-
nan kaupungin, Äimäjärven 
suojeluyhdistyksen, Unos-
tentien hoitokunnan, Kutilan 
jakokunnan ja Vanajavesikes-
kuksen kesken.

Äimäjärven 
veden virtausta 
parannetaan 
siltarummuilla

Tia yliSkylä

Veden lämpötilaa 
voi seurata lähes 
reaaliaikaisesti. 
Professori Lauri Arvola.
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Ti 1.10. klo 19.00
PULSE: A Tribute 
to Pink Floyd esittää
Dark Side of The Moon 
40-vuotisjuhlakonsertti
alk. toimituskuluineen 
21 € / S-etukortilla 18 €
Tuotanto: Kulttuuriosuuskunta 
Uulu ja Verkatehdas Oy

Ke 2.10. klo 19.00
SINFONIA LAHTI
Vladimir Feltsman, piano 
joht. Okko Kamu
alk. toimituskuluineen 
32/28/15 €
Tuotanto: Sibelius Celebrations

To 3.10. klo 19.00
JOHANNA KURKELA
alk. toimituskuluineen 
30/28 €
Tuotanto: Kaiku Agency Oy

La 5.10. klo 19.00
HANNA PAKARINEN
Olipa kerran elämä
alk. toimituskuluineen 25 € 
Tuotanto: Joe Lunnas Oy

Su 6.10. klo 19.00
SUOMIFILMIN SÄVELIN
Arja Koriseva, Hannu 
Lehtonen, SF-Orkesteri
alk. toimituskuluineen 30 €
Tuotanto: Magnum Live Oy

To 10.10. klo 19.00
ISMO LEIKOLA
Kaikkien aikojen show (K15)
alk. toimituskuluineen 
25 €/S-etukortilla 22 €
Tuotanto: One Star Group Oy

Pe 11.10. klo 19.00
M. A. NUMMISEN 
UUSRAHVAANOMAINEN 
JATSIORKESTERI
alk. toimituskuluineen 32 €
Tuotanto: Joe Lunnas Oy

La 12.10. klo 19.00
MAARIT & SAMI 
HURMERINTA YHTYE
Miten elämästä kertoisin
alk. toimituskuluineen 
32/28 €
Tuotanto: Piikkikasvi Agency 
Oy ja Verkatehdas Oy

Su 13.10. klo 19.00
CHEEK
alk. toimituskuluineen 27 €
Tuotanto: Warner Music Live

Ti 15.10. klo 19.00
AKI SIRKESALO TRIBUTE
Sami Saari, Sami Pitkämö, 
Jussu Pöyhönen
alk. toimituskuluineen 
22/28/10 €
Tuotanto: Sibelius Celebrations

To 17.10. klo 19.00
JASKA MÄKYNEN JA 
KAIJA POHJOLA
Elämän tie – 20 vuotta 
kuninkaalisina
alk. toimituskuluineen 30 €
Tuotanto: JM-Musa Oy

Pe 18.10. klo 19.00
LOVE STORY, Kauneimmat 
rakkauslaulut, Pentti Hie-
tanen, Emma Kuivalainen, 
Johanna Lesonen,  
The Ballet Orchestra
alk. toimituskuluineen 34 € 
Tuotanto: Thalix-Music Oy

La 19.10. klo 15.00
OPERETTIKONSERTTI 
LADY JA KAVALJEERIT
Mari Palo, Jyrki Anttila, 
Janne Hovi
alk. toimituskuluineen 34 €
Tuotanto: Thalix-Music Oy

Ti 22.10. klo 19.00
WAGNER JA VERDI 
200 VUOTTA
Anita Välkin jäljillä
alk. toimituskuluineen 
32/28/15 €
Tuotanto: Sibelius Celebrations

To 24.10. klo 19.00
DANNY – Viihdemaratonin 
loppusuora
alk. toimituskuluineen 36 €
Tuotanto: Eastway Live Oy

Pe 25.10. klo 19.00
KUMMANKIN KAA
Mukana myös Vesa (K14)
alk. toimituskuluineen 
29/24 €
Tuotanto: Annen ja Ellun 
Tuotanto Oy

Su 27.10. klo 19.00
TULISET TENORIT
Jyrki Anttila, Pentti 
Hietanen, Tomi Metsäketo
alk. toimituskuluineen 48 €
Tuotanto: LiljaK Oy

Ti 29.10. klo 19.00
ASTOR PIAZZOLLA
Maria de Buenos Aires
alk. toimituskuluineen 
32/28/15 €
Tuotanto: Sibelius Celebrations

Pe 1.11. klo 19.00
JENNI VARTIAINEN 
alk. toimituskuluineen 32 € 
Tuotanto: Warner Music Live

Ma 4.11. klo 18.00
TI-TI NALLE
Nalletalon arvoitus
alk. toimituskuluineen 
20 €/perhelippu (2+2) 72 €
Tuotanto: Ti-Ti Tuotanto Oy

Pe 8.11. klo 20.00
ISMO ALANKO
33 1/3 – Kolmannes-
vuosisata taiteilijaelämää
alk. toimituskuluineen 33 €
Tuotanto: Maria Tarnanen Oy

La 9.11. klo 19.00
SINITAIVAS
alk. toimituskuluineen 41 €
Tuotanto: Auraviihde Oy

Ti 12.11. klo 18.00
SIBELIUSOPISTO: 
POP& JAZZ-JUHLAA
alk. toimituskuluineen 16/8 €
Tuotanto: Sibelius-opisto

Ke 13.11. klo 19.00
AKSELI
Jorma Hynninen, Avanti!, 
joht. Ville Matvejeff
alk. toimituskuluineen 
42/35/20 €
Tuotanto: Sibelius Celebrations

Pe 15.11. klo 19.00
SUOMI NAURAA (K15)
alk. toimituskuluineen 
119/37/32/27 €
Tuotanto: Suomen 
Stand Up Club

Su 17.11. klo 19.00
ANTTI TUISKU
Toisenlainen tie: 
10-vuotisjuhlakiertue
alk. toimituskuluineen 27 €
Tuotanto: Warner Music Live

Ke 20.11. klo 19.00
SINFONIA LAHTI
Isabella van Keulen, viulu, 
joht. Jukka-Pekka Saraste
alk. toimituskuluineen 
32/28/15 €
Tuotanto: Sibeliuksen 
syntymäkaupunki-säätiö

To 21.11. klo 19.00
JARI SILLANPÄÄ
Liekeissä
alk. toimituskuluineen 42 €
Tuotanto: Eastway Live Oy

La 23.11. klo 19.00
ANNA ERIKSSON
Annan vuodet  
-konserttikiertue
alk. toimituskuluineen 40 €
Tuotanto: Live Nation Oy 
ja Iskelmä

SU 24.11. klo 16.00
HEVISAURUS
Vihreä vallankumous
alk. toimituskuluineen 20 €
Tuotanto: Sony Music 
Entertainment Finland Oy

Ma 25.11. klo 19.00
JAAKKO TEPPO 
60 VUOTTA
Huumorin ytimessä
alk. toimituskuluineen 35/30 €
Tuotanto: Fun Pandemia Oy

Ti 26.11. klo 19.30
VANTAAN VIIHDE-
ORKESTERI, My Name is 
Bond – Johanna Försti, 
joht. Nick Davies
alk. toimituskuluineen 
39/36 €
Tuotanto: Vantaan orkesteri ry

Ke 27.11. klo 19.00
LAURI TÄHKÄ
Tässä, Nyt ja Aina
alk. toimituskuluineen 30 €
Tuotanto: Koetinkivi Oy

To 28.11. klo 21.00
LENINGRAD COWBOYS 
AND THE RUSSIAN AIR 
FORCE CHOIR
Red X-Mas
alk. toimituskuluineen 32 €
Tuot.: Leningrad Cowboys Oy

Pe 29.11. klo 10.00
RNO – Ensimmäinen joulu
Riku Niemi Orchestra  
sol. Mikko Leppilampi
alk. toimituskuluineen 35 €
Tuotanto: Joe Lunnas Oy

La 30.11. klo 19.00
ERIN – Sä osaat!
alk. toimituskuluineen 
35/33 €
Tuotanto: Kaiku Agency Oy

Su 1.12. klo 19.00
SUOMI ISKELMÄN HELMET
Lea Laven, Markku Aro, 
Anne Mattila, 
Kake Randelin ja 
orkesteri Mistral
alk. toimituskuluineen 41 € 
Tuotanto: Auraviihde Oy

Ma 2.12. klo 19.00
RAJATON JOULU 2013
alk. toimituskuluineen 36 €
Tuotanto: Sublime Music 
Agency Oy

Ke 4.12. klo 19.00
CLUB FOR FIVE LIVE!
Joululevyn julkaisukiertue
alk. toimituskuluineen 37 €
Tuotanto: Helmi Promotion Oy

To 5.12. klo 19.00
Upea unohtumaton 
joulukonsertti
TULISET TENORIT JA 
SULOISET SOPRAANOT
Jyrki Anttila, Pentti 
Hietanen, Johanna Försti 
ja Maria Lund
alk. toimituskuluineen 48 €
Tuotanto: LiljaK Oy

Su 8.12. klo 17.00
SIBELIUKSEN SYNTYMÄ-
PÄIVÄKONSERTTI
Joht. Okko Kamu
alk. toimituskuluineen 
32/28/15 €
Tuotanto: Sibelius Celebrations

Ke 11.12. klo 19.00
VESA-MATTI LOIRI
Sydämeeni joulun teen
alk. toimituskuluineen 39 €
Tuotanto: Ramppivalo Oy

Pe 13.12. klo 19.00
SIR ELWOOD DUO
24/20 €
Tuotanto: Piikkikasvi Agency 
Oy

La 14.12. klo 19.00
ILOINEN 
JOULUKONSERTTI
Finlanders ja Seitsemän 
seinähullua veljestä
alk. toimituskuluineen 37 €
Tuotanto: Auraviihde Oy

Ma 16.12. klo 18.30
Hämeenlinnan tanssi- ja 
liikuntakeskus
REIPPAHASTI KÄYPI 
ASKELEET -JOULUNÄYTÖS
alk. toimituskuluineen 14/7 €

18.12. klo 19.00
LOCAL VOICES
Motown XMas
alk. toimituskuluineen 
21 €/S-etu 19/8 €
Tuotanto: Verkatehdas Oy

To 19.12. klo 19.00
RASKASTA JOULUA
mm. Marco Hietala, Tony 
Kakko ja Jarkko Ahola
alk. toimituskuluineen 34 €
Tuotanto: Dragonwhite Oy

VANAJA-SALIN TAPAHTUMIA
Syksy
2013
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VERKATEHTAAN LIPPUKAUPPA
Paasikiventie 2, Hämeenlinna
Avoinna ma–pe 9–19, la 11–16, 
0600 16060 (0,76 € / min+pvm)
Hinnat Verkatehtaan lippukaupassa. 
Muissa myyntipaikoissa hintaan 
lisätään toimitusmaksu alk. 2,50  €

99ilmoitusliiteVanajavesi



Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hämeen ELY-keskus
puhtaampien vesistöjen 

puolesta

www.ely-keskus.fi/hame

www.ymparisto.fi/

Vikailmoitukset (24 h)

hämeenlinna ja hattula:
Viemäriviat 03 621 3720
Vesijohtoviat 03 621 3717
Veden laatuhäiriöt 03 621 2225

akaa:
Viemäriviat 03 621 3330
Vesijohtoviat 03 621 3330
Veden laatuhäiriöt 03 621 3330

Romanttisesti kahden

Vanajanlinnassa!

Vanajanlinnan
äkkilähtötarjous

Sisältää majoituksen kahden hengen
huoneessa aamiaisineen ja

keittiömestarin illallisen.

85,-

Varaukset ja tiedustelut
puh. (03) 610 20

Lisätietoja www.vanajanlinna.fi

Lukuvuosi alkoi Ammattiopisto Tavastian uusissa tiloissa.   
Tervetuloa asiakkaaksi ja tutustumaan. Opiskelijat toimivat asiakaspalvelijoina  
kahvilassa, ravintolassa ja TaiTava-shopissa. 

Kahvila-ravintola Punaportti
 
Kahvila ja elintarvikemyymälä auki ma-pe klo 8.45-16.00

•	 Kahvilatuotteita
•	 Elintarvikemyymälässä opiskelijoiden valmistamia leivonnaisia ja elintarvikkeita

Ravintola auki lounasaikaan ma-pe klo 10.30-13.00
•	 Opiskelijoiden valmistama buffetlounas
•	 Iltaravintolat perjantaina 20.9. ja 27.9. alkaen klo 18.00,  

pöytävaraukset ravintolat@kktavastia.fi
Yhteystiedot
•	 Sähköposti: ravintolat@kktavastia.fi
•	 Puh. 050 4400 960
•	 Ruokalistat www.kktavastia.fi etusivun linkistä

 

TaiTava-shop
•	 Myymälä auki ma-pe klo 8.45-16.00
•	 Myynnissä opiskelijatöitä eri osastoilta
Yhteystiedot
•	 Sähköposti: suvi.rokka@kktavastia.fi
•	 Puh. 050 4641 329

www.kktavastia.fi

Avoimet ovet 
19.9. klo 14-16  
Kahvitarjoilu

Hattelmalantie 25 • PL 30 • 13101 Hämeenlinna

Hiusalan läpimurto, joka tekee hiuksistasi 
välittömästi  paksumman ja 

tuuheamman näköiset.

Tilaa
www.yx2.fi
info@yx2.fi

WESTBURY Oy, Mannerheimintie 69 A 20, 00250 Helsinki

Soita
myynti  0500 369 442
vaihde  6 824 4333

Westbury Oy tuo markkinoille uuden mullistavan inno-
vaation, YX2-hiustuuhenteen. 

Haemme VALOKUVAMALLEJA, joilla on ohuet 
hiukset, hiusten lähtöä tai osittaista kaljuuntumista. 
Tuote soveltuu mainiosti myös tyviharmauden pois-
toon. Tuote ei sovellu täysin kaljuun. Yhteydenotot ja 
kuvalliset hakemukset osoitteeseen: seppo@yx2.fi.

Y K S K A K S 
huomaat hiustesi  harventuneen. . .
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www.kiertokapula.fi

Hyvä ympäristö ei synny sattumalta,  
      se on yhteinen juttu.

Kun tarvitset uuden lain mukaisen energiatodistuksen, 
olemme sinulle oikea osoite. Saat meiltä samalla myös muut 
energiatehokkuuden ja sähkönhankinnan asiantuntijapalvelut.

AIKA HANKKIA
ENERGIATODISTUS?

RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUS
• asuinkiinteistöille, omakotitaloille ja muille rakennuksille
• voimassa 10 vuotta
• luotettavaa tietoa rakennuksen kunnosta ja energiakuluista
• sisältää energiatehokkuutta parantavia ja säästöä tuovia
 toimenpide-ehdotuksia, joiden toteuttamisessa voimme palvella

ASIAKASPALVELU: 
Skapat Energia, Turuntie 2, 13100 Hämeenlinna
puhelin 020 741 4110 • faksi 020 741 4118 
asiakaspalvelu@skapatenergia.fi 
www.skapatenergia.fi 

KILPAILUTETTUA SÄHKÖÄ NYT MYÖS 
KOTITALOUKSILLE! Tee sähkösopimus 
maksutta nettisivuillamme.

UUTTA TALOYHTIÖILLE! Säästö-
FLEX leikkaa lämmityskuluja jopa 13 % 
vuodessa.

LUE LISÄÄ: www.skapatenergia.fi 
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Elämyksiä

Etuja

Edunvalvontaa

Yrittämisen juhlaa, Yrittäjäjuhlat 2013: 28.9. 
Jokioinen–Ypäjä » 11.10. Riihimäki » 12.10. Tam-

mela » 12.10. Renko–Kalvola » 26.10. Forssa 
» 26.10. Hattula » 1.11. Hämeenlinna » 8.11. 

Janakkala » 9.11. Hauho–Lammi–Tuulos 
» 9.11. Hausjärvi » 23.11. » Humppi-

la » 30.11. Loppi » huipennukse-
na 8.2.2014 Maakunnallinen 

Yrittäjägaala, Jokioinen.

Paikallisen yritystiedon lähde Kanta-Hämeessä. 
11 numeroa vuodessa. Osoitteellinen yritysjakelu.   

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suu-
rin, yli 116 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Järjestön 

kolmiportaisuus takaa läsnäolon ja vaikuttamisen val-
takunnallisesti, alueellisesti sekä paikallisesti.

Yrittäjien jäsenenä saat rahanarvoisia etuja: maksutonta neuvon-
taa, ajantasaista tietoa, koulutusta, alennuksia ja muita hyötyjä.

TEkoja yriTTäjyydEn puolEsTa!

yrittajat.fi/hame
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