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Tavastia Blueways – vesistömatkailua Hämeessä 
Tammikuussa starttaa HAMKin ja Vanajavesikeskuksen yhteinen kaksivuotinen 
vesistömatkailuhanke. Tavoitteena on kehittää kansainvälisiä, eri teemaisia 
melontareittejä, vesiluontopolkuja ja kalastuspaikkoja sekä luoda niille monikanavaista 
näkyvyyttä. Toimivat reitit ja palvelut sekä niiden aktiivinen markkinointi avaavat uuden 
mahdollisuuden luonto- ja maaseutumatkailun liiketoiminnalle sekä lisäävät 
maaseudun asukkaiden liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia.  
 
Onni-Monnin luontokerhoissa seikkailtiin koulujen lähiluonnossa 
Vanajavesikeskus veti luontokerhoja Hämeenlinnan kahdella koululla osana Lasten ja 
nuorten kulttuurikeskus Arxin Taideharrastus ihan lähellä –hanketta. Hämeenlinnan 
Miemalan ja HYKin 1-2 –luokkalaisia ilmoittautui innokkaasti Onni-Monnin 
luontokerhoihin, joissa syksyn aikana tutustuttiin luontoharrastukseen ja erilaisiin 
tutkimusvälineisiin monipuolisten teemojen, leikkien sekä retkien kautta. 
 
Kunnotushankkeiden touhuja 
Vesikasvillisuuden niittoja tehtiin kolmessa hankkeessa: niittourakoinnin 
kehittämishankkeessa, Freshabit LIFE IP:ssä sekä vesistökunnostus-PAKKA -
hankkeessa. Kohteet sijaitsivat Vanajavedellä, Alasjärvellä, Kukkialla, Ahtialanjärvellä, 
Katumajärvellä, Hauhonselällä ja Alvettulanjoella. Freshabit-hankkeessa rakennetaan 
Ormajärven rantaan matala lintujen tarkkailulava. Ormajärven hoito- ja 
käyttösuunnitelma valmistuu maaliskuussa. Pälkäneen Rautajärven Myllyojalle 
laaditaan kosteikkosuunnitelmaa. 
 
Ryttylässä halutaan Punkanjoki esiin 
Hausjärven Punkanjoki kärsii mataloitumisesta ja umpeenkasvusta. Punkanjoen 
alaosalle laadittiin kunnostussuunnitelma, jossa pyritään uoman aukaisuun ja 
isosorsimon vähentämiseen. Kunnostussuunnitelma löytyy osoitteesta 
http://www.vanajavesi.fi/punkanjoen-kunnostussuunnitelma-2017/. Punkanjokea 
käytettiin esimerkkinä Hämeen ELY-keskuksen raportissa, joka käsitteli vesienhoidon 
ja perkausyhtiöiden vesioikeudellisia velvoitteita. Raporttiin voi tutustua osoitteessa 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-625-9. 
 
Vettä liikaa ja liian vähän 
Vuosi 2017 on ollut poikkeuksellisen virtaamien ja vesistöjen pinnankorkeuksien 
suhteen. Alkuvuoden matalat vedenpinnat vaihtuvat lokakuussa tulvakorkeuksiin. 
Järvien pinnankorkeuksia voi seurata osoitteesta 
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/paasivu/FIN/Vedenkorkeus/Vedenkorkeus.htm 
 
Joulu lähestyy, anna lahjaksi Pisaroita-kirja 
Pisaroita-kirja on ajaton ja laadukas teos lahjaideaksi niin merkkipäivänä kuin joulunakin. 
Kirjassa on paljon puhuttelevia ja omakohtaisia tarinoita erilaisten ihmisten kertomina eri 
puolelta Vanajaveden laajaa valuma-aluetta sekä paljon faktatietoa Vanajavedestä. 
Kirjan hinta on 39 euroa. Myynnissä on myös englanninkielinen versio nimellä Droplets. 
 
Rauhallista joulunaikaa ja valoisaa uutta vuotta 2018! 
Vanajavesikeskuksen väki toivottaa kaikille tunnelmallista joulunaikaa ja 
menestyksekkäitä hetkiä vesienhoidon parissa myös vuonna 2018. Haluamme jälleen 
kiittää yhteistyökumppaneitamme tärkeästä tuesta ja aktiivisesta otteesta alueemme 
järvien ja jokien kuntoon saamiseksi!  
 

Lisätietoja: www.vanajavesi.fi  
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Onni-Monnin luontokerhoissa 
retkeiltiin koulun lähirantaan mm. 
tutkimaan veden elämää sekä 
treenaamaan kalastustaitoja. 

Vedenpinnankorkeus Äimäjärvellä 
vuonna 2017. Punainen viiva = 
2017, sininen viiva = ajankohdan 

keskiarvo. 

Veneilykausi on tältä vuodelta ohi. 
Suuren suosion saavuttanut 
lainapaatti oli vesillä tänä vuonna 
ennätykselliset 170 kertaa! 
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