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Tutkimuksista hyviä eväitä kunnostuksiin
Lähikalapiiri pyörii Hämeessä
Kesän menovinkit
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Kunnostuksia virtavesillä
Janakkalan Vääräkosken vanha säännöstelypato muutettiin alkukeväästä U-malliseksi
pohjapadoksi. Samalla padon alapuolella olevaa uomaa kivettiin niin, että se
mahdollistaa nousevien kalalajien pääsyn ylävirtaan padon ohi. Kalat hyötyivät myös
Hämeenlinnan Kutalanjoen elinympäristökunnostuksesta, jossa sekä kalojen että
ihmisten viihtyisyyttä parannettiin virtapaikkoja kiveämällä ja joen uomaa
laajentamalla. Kaivinkoneet pääsevät töihin vielä loppukesästäkin, kun Rengon
Renkajoen Nevilänkosken pohjapadon korjaustyöt alkavat.

Uutta tietoa sedimenteistä ja vedestä
Alkuvuodesta valmistunut sedimenttitutkimus kertoo Vanajaveden pohjasedimenttien
olevan odotettua puhtaampia. Sedimentin laatua tutkittiin 23 km pitkällä vesistöalueella
Janakkalan Kernaalanjärveltä Hattulan Mervenselälle. Sedimentti todettiin
pilaantuneeksi vain joissain paikoin, eikä haitta-aineista ole haittaa ihmisen terveydelle.

Janakkalan Vääräkosken vanha
luukkupato korvattiin pohjapadolla.

Myös Vanajaveden kiintoaineen, ravinteiden ja hiilen määrää tarkkaillaan toukokuusta
lähtien entistä tarkemmin. Lammin Pääjärven latvaosista Teuronjoen ja Puujoen kautta
Vanajavedelle kulkevan vesistöketjun vedenlaatua mitataan nyt jatkuvatoimisesti
yhteensä viiden mittarin voimin. Uusin Hämeenlinnan Hakalanniemen edustalle
asennettu mittari on hankittu yhdessä Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman
ja HS-veden
kanssa. Mittareiden
tuottama reaaliaikainen
tieto löytyy
Vanajavesikeskuksen internet-sivuilta sekä kesäkuusta alkaen myös Lammin Kmarketin, Turengin K-supermarketin, Hämeenlinnan K-maatalouskaupan sekä
Linnatuulen monitoreista.
Veden laatua ja kuormitusta seurataan myös vesinäytteenotoin Katumajärvellä ja
Kankaistenjärvellä osana Pakka-hanketta.

Jatkuvatoimisten mittareiden
tulokset ovat nähtävillä
Vanajavesikeskuksen nettisivuilla.

Lähikalapiiri lähentää kalastajia ja kuluttajia
Vanajavesikeskuksen internet-sivuille on perustettu Hämeen lähikalapiiri, jossa
hoitokalastajat ja kalastajat voivat ilmoittaa saaliistaan ilman välikäsiä. Lähikalapiirin
tarkoituksena on lisätä tuoreen, kotimaisen lähikalan käyttöä ja arvostusta sekä välittää
tietoa herkullisista kalaruokaresepteistä ja kalan käsittelystä.

Avustuksia omaehtoiseen vesienhoitoon
Vanajavesikeskus jakoi yhteensä 16 000 euroa avustuksina yleishyödyllisiin ja
omaehtoisiin vesienhoitotöihin. Jaossa olleesta summasta n. 6 000 euroa lahjoitti
Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiö Itsenäisyysfantasian lipputuotoista. Tänä vuonna
avustuksien avulla tehdään niittoja, ravinteiden kemiallista saostamista,
näytteidenottoja, jätevesien käsittelyä sekä erilaisia talkoita ja tapahtumia ympäri
valuma-aluetta.

Kesän tapahtumia
Elomessut, Hämeenlinna – mm. vuoden 2015 Rapukuninkaallisen kruunaus
Vanajavesikeskuksen pääyleisötapahtuma 2015, Lammin biologinen
asema. Järjestämme bussikuljetuksen Hämeenlinnan keskustasta.
Ohjelmassa mm. luontopolku, särkibaari, kalatietokilpailu ja luontoilta.
22.8.
Tervassa tapahtuu, Tervakoski, Suruttoman ranta
5.9.
Lasten maatalousnäyttely - Mansikki 2015, Jokioisten Elonkierto
10.10. Saidat tulet, Mommilanjärvi
Kesän menotärppinä on Hattulan Tyrvännön järvikalastusmuseo, jossa tänä kesänä on
Vanajavesikeskuksen rakentama Vanajanselän tutkimuksesta kertova näyttely.

Äimäjärven hoitokalastussaaliin
jakoa. Särjet odottavat purkitusta ja
suutarit savua.

8.8.
15.8.
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Vanhaa kalastusperinnettä
esittelevä Tyrvännön
järvikalastusmuseo on
tunnelmallinen vierailukohde.

