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Vanajavesisäätiö jakaa avustuksia vesiensuojelutyölle 
 
Suojeluyhdistykset, osakaskunnat, toimikunnat ja yksittäiset kansalaiset voivat hakea 
osarahoitusta vesiensuojelutoimenpiteisiin, suunnitteluun, tiedonhankintaan tai vaikkapa 
tilaisuuksien järjestämiseen. Pääasia on, että avustettava asia on yleishyödyllinen ja 
edistää vesien- ja ympäristönhoitoa. Tarkemmat ohjeet www.vanajavesi.fi, hakemukset 
on jätettävä viimeistään 25.4.2014. 
  

Uusia kosteikkoja  
 
Valkeakosken Saarioisjärveen laskevaan Saarikonojaan valmistui tammikuussa laskeu-
tusallas-pohjapatosarja. Se koostuu useasta peräkkäisestä altaasta, joiden välissä on 
kivikynnyksiä. Koko rakenteella on mittaa yhteensä n. 600 m. Saarioisjärvelle on syksyn 
2013 aikana laadittu kokonaisvaltainen kunnostussuunnitelma, jossa on ehdotettu mata- 
lalle ja eliöstöltään monipuoliselle järvelle runsaasti kunnostustoimenpiteitä. 
 
Janakkalan Toivanjoen Natura-alueelle kaivetaan huhtikuun aikana vesi- ja rantalinnustolle 
lisää avovesialtaita. Alueella on myös lintutorni, joten hankkeen myötä toivottavasti lisään-
tyviä lintumääriä pääsee ihastelemaan myös lintuperspektiivistä. 

 
Ruoppausta kaupungin laidalla 
 
Viestejä Vanajavedellä –hanke toteutti Hämeenlinnan Ruununmyllyn patoaltaan ruoppa-
uksen maaliskuussa. Ruoppauksen tarkoituksena oli tehdä valmiina olevaan altaaseen 
lisää vesitilavuutta n. 500 m

3
 verran. Näin veden virtaus hidastuu nykyistä paremmin ja 

allas kerää virran mukanaan kuljettamaa kiintoainesta. Aloite hankkeesta tuli Katumajär-
ven suojeluyhdistykseltä. Hankkeessa jouduttiin kiinnittämään erityistä huomiota ruop-
pausmassojen poiskuljetukseen ja loppusijoittamiseen.  

 
Äimäjärvellä vietetään iloista vesiaiheista koululais- ja yleisötapahtumaa 
 
Iittalan Äimäjärvellä on tehty viime vuosina monipuolisesti monenlaista vesiensuojelua. 
Tätä sekä lähivesien merkitystä yleisesti tuodaan esille 9.5. Äimäjärvipäivässä, kohde-

yleisönä erityisesti Iittalan yhtenäiskoulun oppilaat. Koululaisille järjestetään monipuolista 
ohjelmaa ja kohteisiin pääsevät tutustumaan myös koulunsa päättäneet kansalaiset. 
Äimäjärvipäivä on Vanajavesikeskuksen vuoden 2014 pääyleisötapahtuma. 

 
Muut kevään ja kesän menovinkit 
 
Vesistöaiheinen näyttelymme on kesän aikana tutustuttavissa Lammin Evokeskuksessa. 
Hämeen Kesäyliopistossa on mielenkiintoisia vesistö- ja luontoaiheisia luentoja ja retkiä 
Perheen Korkeakoulussa. Ne sopivat koko perheelle! 
 

Muistutus! Yhteystietomme muuttuivat 
 
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 Mikon tutut hame.fi- ja postiosoitteet säilyvät vielä vuoden. 

 

Lisätietoja:  www.vanajavesi.fi  

www.vanajavesi.fi/viesteja-vanajavedella 

 

Pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi 

Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@vanajavesi.fi 

Toimistonhoitaja Päivi Lautala, paivi.lautala@vanajavesi.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 Mikko Tiainen, mikko.tiainen@hame.fi  

 
 
Äimäjärvellä on tehty sekä viranomais- 
että paikallisin voimin vesienhoitotyötä. 
Hämeen ammattikorkeakoulun Kestä-
vän kehityksen koulutusohjelman opis-
kelijat oppimassa, kuinka hoitokalas-
tusta tehdään. 

Viestejä Vanajavedellä –kiertävässä 
näyttelyssä on kuvattu Vanajaveden 
valuma-aluetta ja sen toimintaa moni-
puolisesti.. 
 

 
Janakkalan Toivanjoen Natura-alueella 
tehdään vesilinnuille lisää vesitilaa 
kaivamalla avovesialtaita rantaluhdalle. 
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