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Lopelle kosteikko, Lammille pohjapato-allassarja 
 
Uusi kalatie avasi reitin Teuronjoelta Kärkölän Valkjärveen 
 
Uusia hankkeita suunnitteilla, säätiö aloittelee toimintaansa 
 
Vanajavesikeskus vie oppimaan uutta; kalaan, luennoille ja retkille   
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Lopen Kyyniönlahden kosteikko rakenteilla maaliskuu ssa 

Lopen Kirkonkylän eteläpuolelle kaivetaan maaliskuun aikana 3000 m2 kosteikkoallas, 
joka poistaa taajamasta ja pelloilta Loppijärveen valuvasta purosta tulevaa kiintoai-
nesta ja ravinteita. Loppijärven ulkoista ravinnekuormitusta on tutkittu HAMKin opiske-
lijan opinnäytetyössä vuoden 2012 aikana. Työn aikana varmistui, että Kyyniönlahden 
puro on merkittävä kuormituslähde. 

Lapset pääsivät taas pilkille 

Päiväkodin ja alakoulujen lapsia Akaasta, Hauholta, Iittalasta ja Lopelta vietiin tutus-
tumaan talvikalastuksen riemuihin lähijärvilleen. Samalla opittiin kuin vahingossa pal-
jon uutta asiaa kaloista, järviluonnosta sekä kalojen käsittelystä. 
 
Lammin Koiransuolenojan pohjapatosarja sekä Kärkölä n Valk-
järven kalatie valmistuivat 

Lammin-Hämeenkosken Pääjärveen laskevaan puroon valmistui sarja kivisiä poh-
japatoja sekä laskeutusaltaita. Rakenteen tarkoitus on hidastaa veden virtausta ja 
vähentää järveen joutuvaa kiintoainekuormitusta. Samalla se monipuolistaa ennen 
varsin yksitoikkoista purouomaa ja luo uusia elinympäristöjä. Patosarjan vaikutusta 
veden laatuun mitataan kesän aikana vesinäyttein ja automaattimittarein. Puro on 
sama, jossa VILJO-mittari on viettänyt jo kaksi kesää tehden jatkuvatoimista työtään. 

Valkjärven vanhan säännöstelypadon ohi Teuronjoen ja järven välillä on nyt ankeriaal-
la, kirjolohella ja muilla kaloilla vapaa kulku, sillä Valkjärven kalatie valmistui helmi-
kuussa (ks. kannen kuva). 

Lähiruokapyöräily Vanajaveden rantamaisemissa 5.6.2 013 

Maailman ympäristöpäivänä Vanajavesikeskus ja MTK Häme järjestävät Hämeen 
lähiruokapyöräilyn Hämeenlinnan ja Hattulan maisemissa. Noin 40 km mittaisen pyö-
räilyn teemana ovat kotimaiset järvikalat. Kaikki joukolla mukaan polkemaan! Lisätie-
toja MTK Hämeen kotisivuilta. Samana päivänä on Hämeenlinnassa kalateemainen 
iltatori, mukana myös Vanajavesikeskuksen wokkaava Kuoreklubi. 

Hämeen Kesäyliopiston kanssa toteutuu Studia Generalia -luentosarja, jossa on 
Vanajaveteen ja vesistöihin liittyviä kaikille avoimia luentoja ja opintoretkiä kevään 
ja syksyn aikana. Ks.tarkemmin http://www.hameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta. 

Viestejä Vanajavedellä –hanke järjestää mm. opintoretkiä ja melontatapahtumaa 
Hämeenkoskelta Hämeenlinnaan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. 

Vanajavesisäätiö on totta! 

Vanajavesisäätiön ensimmäiset hallituksen kokoukset on pidetty ja säätiörekisteriin on 
ilmoitettu säätiö toimivan. Säätiön hallituksen puheenjohtajana nuijaa heiluttaa Martti 
Pura ja säätiön asiamiehenä toimii vuoden 2013 ajan Sanni Manninen Johansen. Nyt 
valmistelemme ja varmistelemme tulevien vuosien toiminnan rahoitukseen liittyviä 
asioita monella rintamalla. 

Olemme mukana monien uusien hankkeiden ja kunnostusten suunnittelutyöryhmissä. 
Tarpeita ja ideoita satelee monelta suunnalta ympäri laajaa valuma-aluetta. Rahoitus-
ta on haettu mm. Hiidenjoen kunnostushankkeelle ja Vanajavesikirjan julkaisemiselle. 
Lisäksi Vanajavesi on ollut mukana useissa tutkimushankkeissa, joiden tulokset val-
mistuvat ajallaan meidän kaikkien käyttöön. 
 
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 (äitiyslomalla 29.3.->) 

Lapset pääsivät taas nauttimaan 
keväisistä pilkkipäivistä Hämeen 
kalatalouskeskuksen ja Vanaja-
vesikeskuksen väen opissa. 

Loppijärven Kyyniönlahteen las-
kevaan ojaan kaivetaan uutta 
kosteikkoallasta. Se tulee valmis-
tuttuaan vähentämään pahoin 
rehevöityneen järven kuormitusta. 

Lammin Pääjärveen laskevaan 
Koiransuolenojaan tehtiin sarja 
pohjapatoja ja altaita, jotka kerää-
vät karkeimman kiintoaineksen. 


