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Kalojen kulku helpottui Myllyojalla 
Vesistökunnostus-PAKKA –hanke toteutti Kankaistenjärven ja Matkolammen väliseen 
Myllyojaan kaksi kalan kulkua helpottavaa uomakunnostusta. Kankaisten kohteessa 
poistettiin tierummuissa ollut vaneripatorakenne ja Siirin kohteessa uoman tukkinut 
vanha kivipato.  
 
Tavastia Blueways –hanke jään päällä 
Talvi on suosinut retkiluistelua ja nyt on kaikki Kanta-Hämeen retkiluistelureitit 
kartoitettu ja kuvattu. Ne ovat myöhemmin saatavilla karttapalvelusta, johon kerätään 
monipuolisesti muitakin retkeilyreittejä ja luontopolkuja. Karttapalvelun kehittämisestä 
vastaa HAMKin DigiTrail-hanke. Reittejä suunnitellaan yhteistyössä alueen 
luontoyrittäjien kanssa, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana kehitystyössä. 
 
Leväsieppari – ravinteet talteen ja kiertoon luonnonmukaisesti 
Kaksivuotinen Leväsieppari-hanke käynnistyi vuoden alusta. Tutkimusprojektissa 
etsitään käytännön ratkaisuja siihen, miten jätevesien ravinteiden poistoa voitaisiin 
tehostaa levien avulla. Tavoitteena on vesistökuormituksen vähentäminen ja levien 
sitomien ravinteiden hyötykäyttö. Helsingin yliopiston Lammin biologinen aseman 
vetämässä hankkeessa kumppaneina ovat SYKEn Merikeskus, HAMK, TTY sekä 
Vanajavesikeskus. 
 

Lintujenkatselulava valmistui, keinokarit tekeillä 
FRESHABIT LIFE IP –hankkeessa valmistui lintujenkatselulava Lammin jäteveden-
puhdistamon jälkikäsittelyaltaan ja Ormajärven väliselle kannakselle. Lavan avajaiset 
pidetään Tornien Taiston yhteydessä lauantaina 5.5. 
Lempäälän Ahtialanjärven jäälle kuljetettiin edellistalven tapaan n. 50 kuormallista 
kiviainesta, joista rakennetaan keinokareja helpottamaan vesilintujen pesintää.  
 
Vielä ehtii hakea avustuksia vesienhoitoon 
Omaehtoisiin vesienhoitohankkeisiin on taas saatavilla taloudellista tukea. Vanaja-
vesisäätiö jakaa yhteensä n. 10 000 € toimialueensa vesien kunnostamiseen, selvi-
tyksiin ja suunnitelmiin tai tapahtumiin, koulutuksiin, talkoisiin, ympäristökasvatukseen 
ym. vesiensuojelua tukevaan kansalaistoimintaan. 
 
Hakuaika on 1.2.–31.3.2018. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Vanajavesikeskuksen 
verkkosivuilta osoitteesta http://www.vanajavesi.fi/vanajavesikeskuksen-avustukset-
haussa-1-2-31-3-2018-omaehtoisiin-vesienhoitotoihin/ 
 
Vanajavesikeskuksen tärkeät tukijoukot 
Vanajavesikeskuksen pääyhteistyökumppanit vuosina 2018–2021 ovat Kultakeskus 
Oy, Tervakoski Oy Delfort Group, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Hämeenlinnan 
Osuusmeijeri, Etelä-Hämeen Osuuspankki, HS-Vesi Oy, Koulutuskuntayhtymä 
Tavastia sekä Hämeen Sanomat Oy. Lisäksi kuntarahoittajien vahvaan joukkoon liittyi 
vuoden alusta Lempäälän kunta. 
Vanajavesisäätiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Järvinen. Hän 
on Valkeakosken kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja innokas ravustaja. 
 
KVVY avasi uuden verkkopalvelun 
Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) avasi oman verkostoalustan 
paikallisille vesistökunnostajille Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen alueella. 
Palvelu löytyy osoitteesta vesienhoito.kvvy.fi. Palvelusta löytyy tietoa vesistöjen veden 
laadusta, eri vesistöillä toimivista paikallista toimijoista ja esimerkkejä erilaisista 
kunnostustoimista. Työ on nyt laitettu alulle ja jokainen voi jatkossa olla tuottamassa 
tietosisältöjä palveluun. 
 

Lisätietoja: www.vanajavesi.fi  

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

Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@vanajavesi.fi 

Projektipäällikkö Tavastia Blueways -hanke Mika Soramäki, mika.soramaki@vanajavesi.fi 

Ympäristökoordinaattori Tavastia Blueways -hanke Heidi Kontio, heidi.kontio@vanajavesi.fi  

FRESHABIT-hankekoordinaattori Eeva Einola, eeva.einola@vanajavesi.fi 

Toimistonhoitaja Päivi Lautala, paivi.lautala@vanajavesi.fi 

Kanta-Hämeen pisin 
retkiluistelureitti löytyy Tammelan 
Pyhäjärveltä, jossa luistelu-uraa on 
yli 10 kilometriä.  

Lammin kirkonkylällä on nyt uusi 
lintujenkatselupaikka. 

Pekka Järvinen on Vanajavesi-
säätiön uusi puheenjohtaja. 

Vanajavesikeskuksen 
pääyhteistyökumppaneiden 
edustajia kaverikuvassa Onni-
Monnin kanssa. 
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