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Vesikasvien niittoja  

Vesistökunnostustoiminta alkoi vesikasvien niittämisellä. Heinäkuussa niitettiin 
kasvillisuutta yhteisrannoilta tai muuten vesistön käytettävyyden kannalta merkittä-
viltä kohteilta Hausjärven Mommilanjärveltä, Kalvolan Äimäjärveltä sekä Vanaja-
vedeltä yhteensä kahdeksalta kohteelta Hämeenlinnassa ja Hattulassa. Kiertoka-
pula Oy toimitti kaupunkialueen niittokohteiden niittojätteet asianmukaiseen käsitte-
lyyn. 
 
Kalatie valmistui, ravinteiden sieppausta suunnitte illa 

Janakkalan Sääjärven reitillä valmistui ensimmäinen vaihe hankkeesta, jossa koko 
vesistöreitin vanhat säännöstelypadot muutetaan kalojen kulun mahdollistaviksi 
pohjapadoiksi. Myös Vanajavesikeskus on mukana hankkeessa. 

Kunnostuksia on suunniteltu Loppijärveen, Lehijärveen ja Äimäjärveen laske-
vien purojen varsille – tarkoituksena saada ravinteita kiinni laskeutusaltaisiin, 
kosteikoihin tai kemiallisesti saostamalla. 

 
Kouluyhteistyötä, DVD-tallenteita, Vanajanselän saar ten siivoustalkoot 

Vanajavesikeskuksen Viestejä Vanajavedellä -hanke sekä maskotti Onni-Monni 
kiersivät koko kevään ja kesän tapahtumissa, messuilla ja suojeluyhdistysten ko-
kouksissa. Hanke on järjestänyt koululaisille vesiaiheista toimintaa ja vienyt ihmisiä 
vesistöaiheisille talkoo- ja tutustumisretkille sekä tehnyt vesiaiheisia DVD-
tallenteita. 

Hankkeen ansiosta Vanajanselän saarista siivottiin romuja ja roskia virkamiesvoi-
min ja vapaaehtoistyön tuloksista nautittiin Mommilanjärven soutelutapahtumassa. 
Hanke järjestää lokakuussa hoitokalastukseen liittyvän retkipäivän Lopelle sekä 
kalaruokakursseja marraskuussa. 

 

VILJO toimittaa vedenlaatutietoa verkkoon tunnin väl ein 

Vanajavesikeskuksen uusi automaattinen vedenlaadun mittauslaite VILJO sijoi-
tettin Lammin Pääjärveen laskevaan Koiransuolenojaan heinäkuussa. Sillä saa-
daan tietoa maatalouden toimenpiteiden vaikutuksista veden laatuun kolmen vuo-
den ajan. Tuloksia voi seurata osoitteessa http://www.vanajavesi.fi/lammin-
paajarven-koiransuolenojaan-asennettu-automaattinen-vedenlaadun-mittauslaite-.   
VILJO on MTK:n Säätiön rahoittama. 

Toisella Vanajavesikeskuksen automaattimittarilla on kartoitettu vedenlaatua AMK-
opinnäytetyöntekijöiden voimin eri puolilla Vanajaveden valuma-aluetta ja saatu 
arvokasta tietoa kuormituksesta. Tiedon avulla tulevaisuuden toimenpiteet voidaan 
kohdentaa tärkeimpiin kohteisiin. 
 

Vanajavesikeskuksesta säätiö? 

Syksyn aikana neuvotellaan mahdollisuuksista perustaa itsenäinen Vanajavesisää-
tiö tukemaan työtä Vanajaveden alueen vesien hyväksi. 
 
 
Lisätietoja:  www.vanajavesi.fi   

www.vanajavesi.fi/viesteja-vanajavedella  
 
 
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 

Vanajavesikeskuksen ja Viestejä 
Vanajavedellä -hankkeen teltta 
Mommilanjärven souteluissa 

 

Sääjärven uusi kalatie  

Vesikasvien niittoa Aronlahdella  


