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Avustuksia ja kesän maastoja 
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Hausjärven yläkoulun oppilaat vesi-
rakennusinsinööreinä suunnittelivat 
uomakunnostuksia kuivalle maalle 
rakennetussa jokisimulaattorissa 

 
Latvavesien dokumentoinnin yhtey-
dessä kuvaustiimi pääsi ikuistamaan 
pienen puron asukkeja, turkoosin 
sinisiä jokirapuja. Jokirapua tavataan 
Kanta-Hämeessä enää muutamassa 
järvessä ja purossa. 

 
 
Isosorsimon leviämistä yritetään 
estää kitkemällä kasvit juurineen. 
Kuva Lehijärveltä. 

Avustuksia aktiivisille toimijoille 
 
Vanajavesisäätiö myönsi kunnostusavustuksia yhteensä 14 hakijalle eri puolilla valu-
ma-aluetta. Suurin osa avustuksista koski vesikasvillisuuden poistoa. Lisäksi rahoitusta 
myönnettiin erilaisille valuma-aluekunnostustoimenpiteille (kuten laskeutusaltaat), hoi-
tokalastukseen, vedenlaadun ja kalaston tutkimukseen sekä erilaisten tapahtumien ja 
kurssien järjestämiseen. Yhteensä avustuksia jaettiin 10 000 euron arvosta. 
  
Kasvillisuuskartoituksissa kitkettiin vieraslajeja 
 
Tänä kesänä Vanajavesikeskus ja Hämeen ELY-keskus kartoittivat vesikasvillisuutta Vira-
lanjärvellä Janakkalassa ja Lehijärvellä Hattulassa. Lehijärven kasvillisuudessa ihastutti 
sahalehtiesiintymä (Stratiotes aloides) ja vihastutti järvellä hiljattain levinnyt isosorsimo 
(Glyceria maxima). Yksi kolmesta havaitusta isosorsimoesiintymästä pystyttiin kitkemään 
lähes kokonaan.   
 
Kesän tapahtumissa raputeema 
 
Vanajavesikeskus oli taas kesällä monessa mukana. Tänä vuonna teemana olivat vieras-
lajit ja erityisesti jaoimme tietoa täpläravuista. Ravustuskauden alla annoimme tietoiskun 
valtakunnallisissa uutisissa raputautien leviämisen ehkäisemiseksi. Mommilanjärven sou-
teluissa ja Sääksmäen kalatapahtumassa lapsia ilahduttivat elävät ravut sekä tietenkin 
Vanajavesikeskuksen pehmomaskotti Onni-Monni! Lisäksi Vanajavesisäätiö valitsi näyttä-
vin menoin tämän vuoden rapukuninkaaksi emeritus aluejohtaja ja Aulangon johtaja Kari 
Viitamäen. 
 
Latvavesiä dokumentoidaan 
 
Vanajavesikeskuksen viestintähanke hyödynsi hellekesän aurikoisia ilmoja ja kuvasi Vana-
javeden latvavesiä yhdessä mainostoimisto Preciksen kanssa. Jokaisella järvellä on oma 
tarinansa, mm. Lammin Pääjärveä lähestytään tutkimuksen kautta, kun taas Renkajärvi 
esitellään suojeluyhdistyksen näkökulmasta. Lyhytelokuvat valmistuvat syksyn aikana, 
jonka jälkeen ne ovat katseltavissa Vanajavesikeskuksen nettisivuilla. 
 
Arkkitehtitoimisto vesien asialla 
 
Arkkitehtitoimisto Kaipainen Oy (nyk. Ajan Arkkitehdit Oy) juhli 30-vuotista taivaltaan kesä-
kuussa ja lahjoitti yritykselle osoitetut juhlamuistamisrahat Vanajavesisäätiölle. Tällaisten 
merkkipäivämuistamisten osoittaminen Vanajavesi-työhön on hieno osoitus siitä, että ihmi-
set välittävät. Hyvään tarkoitukseen lahjoittava yritys erottuu edukseen, ja ympäristövas-
tuullisen yrityksen lahjoituksesta hyötyy koko seutu. 

 
Lahjoita Vanajavesi-työhön! 
 
Onni-Monnin kodin eli Vanajaveden alueen jokien ja järvien siivoaminen on iso urakka, 
jossa tarvitaan myös sinun apuasi. Auta Onnia lahjoittamalla rahaa siivousrahastoon ja 
näe vesien tilan parantuvan. Soita 0600-14940 (puhelun hinta 10,26 €/puhelu + pvm/mpm) 
tai lahjoita suoraan tilille FI41 5680 0020 3274 39. Jokainen teko ja lahjoitus on tärkeä! 

 
Lisätietoja:  www.vanajavesi.fi   
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