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Pisaroita-kirja pukinkonttiin 
 
Padot paranevat ja kalat kulkevat 
 
Kaksi isoa EU-hanketta starttaa 
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HAMKin kestävän kehityksen 
opiskelijat rakensivat 

kutusoraikkoja Kutalanjokeen 

 
Pisaroita-kirjan ovat koonneet 
valokuvaaja Pentti Mansukoski ja 

toimittaja Tia Yliskylä 

 
Renkajoen Nevilänkosken vanha 
säännöstelypato 

Tutkimusta ja kunnostustohinaa 
Renkajoen Nevilänkosken pohjapato korjattiin syksyllä. Vanha pato ei enää pitänyt 
vettä, joten se piti muotoilla ja perustaa uudestaan. Nyt vedenpinta pysyy sille 
tarkoitetulla tasolla ja kalat pääsevät kulkemaan loivaa koskiosuutta myös ylävirtaan. 
Saman joen yläjuoksulla sijaitsevan Hiittan padon muutostyöt saivat vesilain mukaisen 
luvan ja muutosten valmistelu voi alkaa. Teuronjoen sivupurojen varsilta on 
maastokäynnein etsitty syksyn aikana erityyppisiä vesistö- ja 
kalatalouskunnostuskohteita yhdessä maanomistajien ja viljelijöiden kanssa. 
PAKKA-hanke (Kankaistenjärven, Katumajärven ja Pannujärven yhteinen 
vesistöhanke) on selvittänyt kuluneen vuoden aikana hankejärvien tilaa ja kuormitusta. 
Lisäksi hankkeessa on tehty mm. niittoja, isosorsimon poistoa ja kutusoraikkoja 
virtavesiin. 
 

Elämä on Laiffia 
Vanajaveden alue on mukana Metsähallituksen koordinoimassa valtakunnallisessa 
FRESHABIT LIFE IP-hankkeessa. Kuusivuotinen hanke starttaa tammikuussa. 
Hankkeessa kunnostetaan ja hoidetaan vesistöihin liittyviä Natura-alueita.  Kanta-
Hämeen puolelta kohteina ovat Hattelmalanjärvi, Ansionjärvi, Ormajärvi ja  
Vanajanselän Kriipi sekä muita luotoja ja Pirkanmaan puolelta Tykölänjärvi, 
Ahtialanjärvi, Kukkia ja Saarioisjärvi. Vanajaveden alueella hankkeessa ovat mukana 
Vanajavesikeskuksen lisäksi Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset, Etelä-Hämeen 
luonnonsuojelupiiri, Lammin biologinen asema ja LUKE. 
 

Yhteinen aalto löytyi 
Vanajavesikeskuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Vesijärvisäätiön uusi 
viestintähanke, Yhteisillä aalloilla, starttasi syyskuussa 2015. Toimijoiden monipuolista 
osaamista voidaan hyödyntää nyt sekä Kanta- että Päijät-Hämeessä. Hankkeen 
pääteemat seuraavan kahden vuoden ajan ovat vesienhoitomenetelmien kehittäminen, 
kotimaisen kalan käytön lisääminen, ranta-alueiden maisemanhoito ja 
ympäristökasvatus. Heti hankkeen käynnistyttyä aloitettiin yhteistyö, kun HAMKin 
opiskelijat rakensivat kutusoraikot osana Hämeenlinnan Kutalanjoen 
elinympäristökunnostusta.  
 
Joulun paras lahja: tunnelmallinen Pisaroita-kirja 
Pisaroita – tarinoita Vanajaveden seudun ihmisistä ja vähän vedestäkin julkaistiin 
keskiviikkona 28.10.2015.  Kirjaan on haastateltu yli 20 Vanajaveden seudun ystävää. 
Jokainen heistä kertoo oman näkökulmansa Vanajaveteen. Visuaalisesti vaikuttava 
teos valottaa muun muassa kalakaverin, tieteilijän, pianistin, tulevaisuuden toivojen ja 
legendan suhdetta Vanajaveteen. Tarinoiden tukena on aimo annos faktatietoa, vaikka 
kyseessä ei olekaan tietokirja. Vanajavesikeskuksen kustantamaa kirjaa myydään 
kirjakauppojen lisäksi muun muassa Vanajavesikeskuksessa ja Wetterhoffin talolla 39 
euron hintaan. Kirja on saatavana myös englanninkielisenä nimellä Droplets.  
Vanajavesikeskuksen tyylikkään mustan t-paidan Onni-Monni -logolla voi tänäkin 
vuonna ostaa vaikkapa pukinkonttiin ja tukea samalla vesiensuojelutyötä. Lisätietoja t-
paidoista ja kirjoista löytyy internet-sivuiltamme.   
 

Rauhallista joulunaikaa ja valoisaa uutta vuotta 2016! 
Vanajavesikeskuksen väki toivottaa kaikille tunnelmallista joulunaikaa ja 
menestyksekkäitä hetkiä vesienhoidon parissa myös Uutena Vuotena 2016! Erityisesti 
haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme tärkeästä tuesta ja aktiivisesta otteesta 
alueemme järvien ja jokien kuntoon saamiseksi! 

 

Lisätietoja:  www.vanajavesi.fi  

 

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

Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@vanajavesi.fi 

Toimistonhoitaja Päivi Lautala, paivi.lautala@vanajavesi.fi 

Projektipäällikkö Yhteisillä aalloilla -hanke Mika Soramäki, mika.soramaki@vanajavesi.fi 

Ympäristökoordinaattori Yhteisillä aalloilla -hanke Heidi Kontio, heidi.kontio@vanajavesi.fi 
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