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Kunnostuksia käyntiin
Rahoitusta vuosille 2011-2013
Viestejä Vanajavedellä -hanke aloittaa
VILJO-hanke

Vanajavesikeskuksen

vesienhoidon TOP4

I.

tiedon ja yhteistyön lisääminen, koska se tukee kaikkien vesienhoitotoimenpiteiden toteuttamista

II.

ulkoisen kuormituksen vähentäminen, jotta maalta kulkeutuisi vähemmän ravinteita vesiin

III.

sisäisen kuormituksen vähentäminen, jotta pohjasedimenteistä vapautuisi vähemmän ravinteita

IV.

vesien tilan seuranta ja toimien vaikuttavuuden tutkimus, jotta pystymme kehittämään toimintaamme
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2-3 kunnostusta ja selvät sävelet
Vuosi 2010 oli Vanajavesikeskuksen rakentamisen aikaa. Työn tulokset itävät nyt
kun aloitamme hankkeen kakkosvaihetta – pääsemme käytännön töihin!
Vuoden 2011 aikana on tarkoitus toteuttaa 2-3 kunnostusta, joita näillä näkymin
ovat kosteikko Hattulan Lehijärveen laskevaan Myllyojaan, laskeutusallas Kalvolan
Äimäjärveen laskevaan puroon, sekä kalateiden rakentaminen kahteen patoon
Janakkalan Sää-, Kesi- ja Isojärven reitillä ELY-keskuksen ja UPM:n kanssa.
Lisäksi Vanajavesikeskus järjestää vesikasvillisuuden niittoja loppukesällä eri järvillä.
Kunnostuskohteiden valinnassa hyödynnämme kansalaisaloitteita sekä vesijaostomme ja kuntien asiantuntemusta. Kunnostuskohteista laaditaan pidemmän aikavälin toimintasuunnitelma.
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Rahoitus vuosille 2011-2013
Vanajavesikeskuksen ydintoimintaa ovat rahoittamassa lähes kaikki vesistöalueen
kunnat. Lisäksi Vanajavesikeskukselle haetaan maakunnan kehittämisrahaa.
Tarkoituksena on kehittää merkittävästi sekä hankerahoitusta että yritysyhteistyötä.
Yhteistyösopimus Kiertokapula Oy:n kanssa on jo allekirjoitettu, ja hankerahoitusta
on saatu kahdelle merkittävälle hankkeelle (kts. alla). Vanajavesikeskus toimii
toistaiseksi itsekin hankemuotoisena Hämeen liiton siipien suojissa. Vanajavesikeskuksen muuttamista säätiöksi selvitetään parhaillaan.

Viestintähanke EU-rahoituksella
Vanajavesikeskuksen valmistelema Viestejä Vanajavedellä -hanke sai Euroopan
maaseuturahaston rahoituksen vuosille 2011-2013. Hankkeessa innostetaan ja
kannustetaan tehokkaan ja monimuotoisen viestinnän avulla alueen toimijoita
tarkkailemaan ja hoitamaan vesiään. Hankkeessa tullaan tänä vuonna järjestämään
mm. kiertävä näyttely sekä erilaisia talkoita ja tapahtumia. Hankkeen aikana
toteutetaan myös erilaisia kunnostustoimenpiteitä. Hanketta luotsaa Mika Soramäki
yhdessä Heidi Kontion kanssa.
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VILJO-hanke MTK:n säätiön tuella
MTK:n Säätiö myönsi Vanajavesikeskuksen VILJO-hankkeelle 20 000 € automaattisen vedenlaadun mittausaseman hankkimiseen. Mittari sijoitetaan Lammin
Pääjärveen laskevaan maatalousalueen puroon, ja sillä saadaan tietoa maatalouden toimenpiteiden vaikutuksista kolmen vuoden ajan. Myös Vanajavesikeskuksen maanviljelijäryhmä alkaa miettiä maatalouden vesienhoitotoimia.
Kuva: Eevi Asikainen

Lisätietoja ja muuta ajankohtaista:

www.vanajavesi.fi

Vanajavesikeskuksen mainio miehitys maaliskuusta 2011 alkaen:
Pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, sanni.manninen.johansen@hame.fi
Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@hame.fi
Toimistosihteeri Päivi Lautala, paivi.lautala@hame.fi
Projektipäällikkö Viestejä Vanajavedellä –hanke Mika Soramäki, mika.soramaki@hame.fi
Projektisihteeri Viestejä Vanajavedellä –hanke Heidi Kontio, heidi.kontio@hame.fi

