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Lammilla imuroidaan leviä
Virtausmittari lainattavissa
Vanajavesi Sävelin soi Aulangolla 9.9.

11.8.2016

Niittoja, pressukesantoja, uoman kiveämistä ja vesikasvikartoituksia
Vesikasvillisuutta niitettiin tänä kesänä Vanajaveden eri rantakohteilla sekä Janakkalan Alasjärvellä osana erillistä niittojenkehittämishanketta. Niitot alkoivat osalla
kohteista jo talvella jään päältä. Hattulan Lehijärvellä on meneillään testi, jossa
nopeasti leviävän tulokaslaji isosorsimon nujertamiseksi käytetään valoa läpäisemätöntä pressua kasvustojen päällä.
Hämeenlinnan Nevilänkosken vuonna 2015 korjattu pohjapato sai viime syksyn tulvissa kokea veden tuhoavan voiman ja se vaati pientä uoman rantojen lisäkiveämistä.
Parannustyöt tehtiin kesän aikana. Vesikasveja kartoitettiin maastossa tänä vuonna
yhdessä Hämeen ELY-keskuksen väen kanssa Janakkalan Mallinkaistenjärvellä ja
Joutjärvellä. Havainnoista laaditaan kasvillisuuskartat myöhemmin syksyllä.

Renkajoen Nevilänkosken patoa
korjattiin syksyn tulvien jäljiltä
lisäkiveämisellä.

Sinileväkesä näyttää uimakauden osalta jääneen Hämeessä varsin helpoksi.

Paljon väkeä kesän tapahtumissa
Aurinkoiset alkukesän päivät loivat oivat puitteet Kansallisen Vihervuoden 2016
avajaistapahtumalle Hämeenlinnan torilla 2.6. Renkajärven ympäri ajettiin ja käveltiin
11.6., Onni-Monni edusti Loppijärven Valkeissa Öissä ja Hämeenlinnassa Mahdollisuuksien torilla. Elokuussa Hippalot vetivät lapsiperheitä tutustumaan kala- ja vesien
ötökkämaailmaan Verkatehtaalla. Senioreille järjestettiin omaa vesiaiheista ohjelmaa
Loimalahden leirikeskuksessa ja palvelutalo Hoiviassa.

FRESHABIT-kohteita kartoitettu, levänpoistoa testataan
FRESHABIT LIFE IP -hankkeen järvikohtaisia yleisötilaisuuksia on pidetty Ormajärven,
Kukkian, Saarioisjärven ja Hattelmalanjärven ranta-asukkaille, mökkiläisille ja maanomistajille. Tykölänjärven ja Saarioisjärven kunnostussuunnitelmat ovat luvanhakuvaiheessa. Lisäksi kesän aikana on tehty ja teetetty monia kohdevesien nykytilaa
selvittäviä luontokartoituksia. Myös ranta-alueiden ja lähialueiden kulttuurihistoriallisia
erityispiirteitä selvitettiin, jotta ne osataan ottaa huomioon kunnostussuunnitelmien
laadinnassa ja kunnostusten toteutuksessa.

Vanajavesikeskuksen uutta
virtausmittaria lainataan myös
suojeluyhdistysten
näytteenottoihin.

Lammin Ormajärven rannassa oleva HS-Veden jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytyslammikko toimii heinä-elokuussa levänpoistokokeen näyttämönä. Tarkoitus on
suodattaa altaasta pumpattua leväistä vettä ja märkäimuroida suodattimelle jäävä
leväbiomassa säilytyssammioon. Samalla poistuu levän mukana ravinteita. Luonto on
tehnyt kokeelle tepposensa, sillä jälkiselkeytysaltaan levämäärä on ainakin toistaiseksi
jäänyt paljon odotettua alhaisemmaksi.

Virtausmittari eli siivikko lainattavissa
Vanajavesikeskus sai Linnaseutu ry:ltä Leader-rahoitusta veden virtaaman mittaamiseen käytettävän siivikon hankkimiseksi. Laitetta voidaan käyttää mm. opinnäytetöissä
ja sitä lainataan myös alueen järvien suojeluyhdistyksille ja muille aktiiveille. Jos haluat
lainata virtausmittaria, ota yhteys Suvi Mäkelään.

Syksyn menotärpit
13.-14.8.2016
15.-21.8.2016
20.8.2016
26.8.2016
27.8.2016
9.9.2016
10.9.2016
25.9.2016

Elomessut ja rapukuninkaalisen kruunaus, Verkatehtaan ranta
Vesijärviviikko, Lahti
Tervassa tapahtuu, Suruton klo 18 alkaen
Puistojen yö -päätapahtuma, Hämeenlinna
Kiiltomatosoutu, Tuulos, Suolijärvi, klo 21 alkaen
Vanajavesi Sävelin -konsertti, Hotelli Aulanko klo 18 alkaen.
Lippuvaraukset Aulangon kylpylän vastaanotosta 31.8. mennessä.
Lasten maatalousnäyttely Mansikki, Jokioinen
Poronpolku/Häme-päivä, Loppi

Lisätietoja:
www.vanajavesi.fi
Pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi
Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@vanajavesi.fi
Projektipäällikkö Yhteisillä aalloilla -hanke Mika Soramäki, mika.soramaki@vanajavesi.fi
Ympäristökoordinaattori Yhteisillä aalloilla -hanke Heidi Kontio, heidi.kontio@vanajavesi.fi
FRESHABIT-hankekoordinaattori Eeva Einola, eeva.einola@vanajavesi.fi
Toimistonhoitaja Päivi Lautala, paivi.lautala@vanajavesi.fi

Hämeenlinnan Lastenfestivaali
Hippalot vietettiin elokuun alussa
vesiteemaisena. Yhteisillä aalloilla
–hanke perehdytti nuorta polvea
vesistö- ja kalateemaan.

