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Pohjasedimenttien myrkyt selvitetään Vanajalla 
Hämeenlinnan Kutalanjoen kunnostussuunnitelmat valmistuvat 
Viestejä Vanajavedellä -hanke sai jatkoaikaa 
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Vanajavesikeskuksen pääyhteistyökumppanit julkistet aan 20.11.2013 
 
Yhdeksän  ympäristö- ja yhteiskuntavastuullista yritystä ja oppilaitosta sitoutuu tukemaan 
Vanajaveden ja sen valuma-alueen hyväksi tehtävää työtä neljän vuoden ajan . Odotet-
tavissa on monimuotoista yhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia puolin ja toisin! Katso 
etusivulta keitä he ovat. 
 
Loppijärven puron tee-se-itse fosforinsaostuslaite toimii 
 
Loppijärven ystävät ry rakensi talkootyönä  pienimuotoisen ”fosforisiepparin” eli fosforia 
purovedestä saostavan annostelijan. Laite asennettiin Loppijärveen laskevan puron var-
teen Vanajavesikeskuksen tuen turvin. Ensimmäiset tulokset osoittavat, että uusi fosfo-
risieppari yhdistettynä valmiina olleeseen laskeutusaltaaseen vähentää järveen valuvaa 
kuormitusta tehokkaasti . 
 
Sedimenttiselvitys, automaattiasemaverkosto ja uusi  Kutalanjoki 
 
Vanajavesikeskus ja Hämeen ELY-keskus selvittävät Vanajaveden pohjasedimenttien 
haitta-ainepitoisuuksia  2013–2014 Janakkalan Kernaalanjärven ja Hattulan Mervense-
län välisellä alueella. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tekee maasto- ja 
laboratoriotyöt. Tuloksia saadaan talven ja kevään aikana. 
 
Vanajavesisäätiö sai kahdelta hämäläiseltä säätiöltä rahoituksen kahden uuden auto-
maattisen vedenlaadun mittauslaitteen  hankintaan. Mittarit sijoitetaan Vanajaveden 
eniten ravinnekuormitusta tuovan vesistöreitin varrelle Teuronjoen-Puujoen reitille. 
 
HAMKin maisemansuunnittelun opiskelijat tekivät Katumajärvestä laskevaan Kutalanjo-
keen  kurssityönä suunnitelman siitä, kuinka puro olisi nykyistä paremmin kaupunkilais-
ten ilona. Samaan aikaan Kutalanjoelle laadittiin suunnitelma puron kalataloudellisesta 
kunnostamisesta. 
 
Kosteikkoaltaiden rakentaminen alkaa Hattulassa ja Valkeakoskella 
 
Valkeakosken Saarioisjärveen laskevaan Saarikonojaan rakennetaan kosteikkoallas. 
Kosteikko muodostuu peltoalueen läpi virtaavaan ojanvarteen. Se vähentää järveen 
kulkeutuvaa kuormitusta . Hattulan Pappilankylään rakennetaan erityisesti kahlaajalin-
tuja  ajatellen kosteikko jo valmiiksi kosteudesta kärsivälle peltoalueelle.  
 
Viestejä Vanajavedellä -hanke sai vuoden jatkon 
 
Hämeen ELY-keskus  myönsi viestintätyöllemme jatkorahoituksen vuoden 2014 lop-
puun saakka.  
 
Yhteystietomme muuttuvat 
 
1.1.2014 lähtien sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vanajavesi.fi . 
Vanajavesisäätiön toimiston postiosoite on jatkossa Sibeliuksenkatu 25 B 10, 13100 
Hämeenlinna. Viestejä Vanajavedellä -hanke on jatkossakin Hämeen liiton hallinnoima, 
joten Mikan ja Marjaanan tutut hame.fi- ja postiosoitteet säilyvät vielä vuoden. 

 

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),  
sijaisena toimii iktyonomi Marjaana Mannila , marjaana.mannila@hame.fi 

 
Kutalan päiväkodin lapset tutustuivat 
Kutalanjoessa elokuussa tehtyyn säh-
kökoekalastukseen. Särjet ja ahvenet 
herättivät suurta innostusta. 

Yksinkertainen fosforia vedestä saos-
tava laitteisto vähentää Loppijärven 
ravinnekuormitusta. 
Kuva: Marja Ukkola 

 
Vanajaveden rantojen sedimenteistä 
saattaa löytyä terveydelle haitallisia 
aineita, jotka estävät esimerkiksi ranto-
jen ruoppaamista. Meneillään olevassa 
tutkimuksessa selvitetään pohjasedi-
menttien kunto. 


