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TIIVISTELMÄ

Suurten kunnostusten ja kuvauksellisten melontareittien vuosi
Vanajavesikeskus jatkoi työtään merkittävänä alueellisena toimijana ja yhteistyöverkoston moottorina. Vanajavesikeskuksen hankesalkku oli vuoden ensimmäisen puoliskon päättyessä suuruudeltaan 2 M€. Hankesalkun arvosta alle 9 % on Vanajavesikeskuksen omarahoitusta (kunnilta ja
yrityskumppaneilta saatua rahoitusta). Loput on haettu ja saatu EU:lta (yli 1,3 M€), valtiolta ja alueen muilta toimijoilta. Näin tuomme muualta paljon rahoitusta alueen kehittämiseen. Valtaosa
Vanajavesikeskukselle osoitetuista varoista päätyy aikanaan kunnostusten ja tempausten myötä
alueella toimiville maa- ja vesirakennusurakoitsijoille, tavarantoimittajille ja muille yrityksille.
Vanajavesikeskuksessa oli säätiön normaalin toiminnan lisäksi käynnissä kymmenen erikokoista
hanketta, joista moni päättyi vuoden lopussa.
Käytännön kunnostustoimia
Renkajoki vapautettiin: Vahteriston padon kunnostuksen myötä poistui viimeinen Renkajoen alun
perin seitsemästä vaellusesteestä. Nyt kalat pääsevät esteettä kulkemaan sekä Renkajärveen että
koko Renkajoen matkalla, ja Renkajärven tila paranee hyvästä erinomaiseksi. Tämä saavutus on
monen kumppanin pitkäkestoisen ja sinnikkään yhteistyön tulos ja sitä juhlittiin kesäkuussa.
Lintujärvien tilaa parannettiin. Valkeakosken ja Pälkäneen Tykölänjärven pato valmistui, Hämeenlinnan Hattelmalanjärven avovesiuomat sekä Valkeakosken Saarioisjärven allikot ja uomat saatiin
kaivettua ja Lempäälän Ahtialanjärven keinokarikot saatiin valmiiksi. Saarioisjärven mittava ruoppaus valmistui.
Vesistökuormitusta vähennettiin. Yhteensä 18 laskeutusallasta tehtiin tai kunnostettiin.
Vesistömatkailun edistämistä ja ympäristökasvatusta
Vesistömatkailun edistämiseksi digitoitiin ja videoitiin melontareittejä, luotiin ja testattiin mobiiliteknologiaa hyödyntäviä vesiluontopolkuja ja tiedotettiin avantouintipaikoista. Lisäksi valmisteltiin
investointihankkeita matkailualan toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten luontosuhdetta vahvistettiin pilkkipäiviä, retkipäiviä ja onkitapahtumia järjestämällä. Lapsia pääsi myös rapuristeilylle, melomaan ja kalankäsittelykurssille. Kunnostuskohteita esiteltiin vieraille läheltä ja kaukaa.
Tutkimuksia ja selvityksiä
Eri puolilla aluetta selvitettiin mm. järviin tulevaa kuormitusta ja koottiin suojeluyhdistysten tekemien asukaskyselyiden tuloksia. Osallistuttiin veden korkeuden vaihteluun liittyvien hydrologisten
laskelmien laadintaan ja levänkasvatustutkimuksiin. Lisäksi tehtiin kalasto- ja linnustokartoituksia.
Levien hyötykäyttöä edistettiin.
Yhteistyötä
Laajennettiin yhteistyöverkostoa metsätalouden suuntaan Hämeen uudessa metsäneuvostossa.
Vahvistettiin yhteistyötä metsähallituksen kanssa sen Hydrologia LIFE-hankkeen myötä. Jaettiin eri
toimijoille lähes 20 000 € avustuksina omaehtoisten vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen.
Kannen kuva: VVK:n tiimi poistamassa pressuja Lehijärven isosorsimokohteilta
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Vuosi 2019 tapahtumina
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Yleistä vuoden 2019 toiminnasta
Visio
Työmme tähtää siihen, että vuonna 2025 Vanajavesi on tunnettu kauniina ja houkuttelevana
kansallisaarteena koko Suomessa. Ensimmäinen välietappi oli vuodessa 2015, johon mennessä oli tavoitteena rakentaa vahva pohja Vanajaveden hoidolle. Tämä saavutettiin. Seuraava
välietappi on vuodessa 2020, johon mennessä on tavoitteena tehdä vesienhoidosta kaikkien
iloista arkea.
Arvot
Tärkeimmät arvomme ovat valoisuus, asiantuntevuus, vaikuttavuus, avoimuus, konkreettisuus ja ekologisuus.
Johtaminen
Vanajavesikeskusta ohjaa Vanajavesisäätiö, joka ylläpitää Vanajavesikeskusta. Säätiön päättävä elin on säätiön hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Valkeakosken Pekka Järvinen. Vanajavesikeskuksen käytännön toiminnasta ja tiimin vetämisestä vastaa pääsihteeri, asiamies
Sanni Manninen Johansen. Johtamisen ja toiminnan haasteena on se, että Vanajavesikeskus
saa paljon ideoita, aloitteita ja yhteydenottoja, mutta resurssit ovat rajalliset, kaikkea toivottua ei pystytä toteuttamaan.
Säätiön hallitus 2019

Asiakkaat ja verkostokumppanit
Vanajavesikeskuksella on laaja kumppanuusverkosto. Verkoston tärkeimmät tahot ovat kunnat, ELY-keskukset, suojeluyhdistykset, tutkimus- ja oppilaitokset, maanviljelijät ja -omistajat,
media sekä pääyhteistyökumppanit, jotka ovat sitoutuneet tukemaan Vanajavesikeskuksen
toimintaa neljän vuoden ajan.
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Kuntien yhteyshenkilöt

Vanajavesikeskuksen alueen vesiasiantuntijoista koostuva vesijaosto on osoittautunut tärkeäksi keskustelu- ja yhteistyöfoorumiksi.
Vesijaosto, pj. professori Lauri Arvola

Kehittämisen painopisteiden eteneminen
Kunnostukset onnistuivat hyvin. Melontareittien videoista tuli tunnelmaisia ja käyttökelpoisia monessa yhteydessä – hyvää viestintää. Järvitärskyillä oli yleisöennätys; sidosryhmiä on
verkostossamme todella paljon. Rahoituksen hankintaan panostettiin valmistelemalla monta
uutta hanketta ja haettiin niille rahoitusta.
Osaamisresurssit
Vanajavesikeskuksen osaamisresurssit koostuvat Vanajavesikeskuksen kuusihenkisen tiimin
resursseista sekä säätiön hallituksen jäsenten ja muiden avainhenkilöiden osaamisesta.
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Osaamista löytyy varsin hyvin kaikilta tärkeimmiltä osa-alueilta: vesienhoito, viestintä, hankehallinnointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Osaamista kehitettiin osallistumalla vuoden mittaan koulutuksiin ja/tai seminaareihin. Alan viimeisimpiä oppeja ei löydy kirjoista, joten keskustelut eri puolilla maata toimivien kollegoiden kanssa ovat tärkeitä ajan hermolla
pysymiseksi.
Henkilöstö
Vuonna 2019 Vanajavesikeskuksen tiimi koostui kuudesta työntekijästä (yhteensä 5,8 htv).
Lisäksi palkattiin kesän ajaksi tuntityöntekijäksi Ilona Vuorinen, joka tuli palkkatuen ansiosta
töihin myös loppuvuodesta. Syksyllä Vanajavesikeskuksessa työskenteli myös harjoittelija
Minna Telenius, joka suoritti Vanajavesikeskuksessa samalla kolme näyttöä Hyrian luonto- ja
ympäristöalan perustutkintoa varten. Tällä miehityksellä toimintasuunnitelma toteutettiin ja
tehtiin tarpeen vaatiessa myös muita toimenpiteitä, resurssien sallimissa puitteissa.
Tiimi 2019
pääsihteeri, asiamies MMM (ympäristönsuojelu) Sanni Manninen Johansen
vesistöasiantuntija FM (hydrobiologia) Suvi Mäkelä
projektipäällikkö metsätalousinsinööri Mika Soramäki
ympäristökoordinaattori FM (ympäristöekologia) Heidi Kontio
hankekoordinaattori FT (ympäristöekologia) Eeva Einola (80 %)
toimistonhoitaja ATK-merkonomi Päivi Lautala
tiimin lyhytaikainen lisävahvistus
suunnittelija, hortonomi Ilona Vuorinen
 15.5.-31.8.2019 (1,5 kk tuntityötä tarvittaessa)
 1.12.-31.12.2019 (80 % työaika, palkkatuki)
harjoittelija Minna Telenius (Hyria) 16.9.-30.10.2019

Toiminnan laajuus ja kriittiset mittarit
Kriittisimpiä mittareita ovat toteutettujen vesienhoitotoimien lukumäärä (kymmeniä), viestinnällä tavoitettu henkilömäärä (tilaisuuksien kautta yli 2 000) sekä rahoituksen hankinnassa
onnistuminen (uutta hankerahoitusta saaneiden hankkeiden yhteenlaskettu budjetti 30 850
€, hanke alkaa 1.1.2020). Valtaosa hankerahoituspäätöksistä saadaan vasta v. 2020.
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Vanajavesikeskuksen hankesalkku 31.12.2019
Euromäärät ovat hankkeiden hankesuunnitelmien kokonaisbudjettien mukaiset, ei siis vuoden 2019 budjetti.
hanke
tarkoitus
kesto
kokonaisVVK
VVK muut rahoittajat
budjetti
rahoitus- rahoitus
(koko
osuus, € osuus, %
hanke)
(koko
(koko
hanke)
hanke)
FRESHABIT LIFE IP,
lintuvesi- ja latvavesikunnostuksia,
2016-2021 (6 v.) 1 346 216
165 476
12,3 EU LIFE-ohjelma (60 %), Hämeen ELYVanajaveden alueen
virkistyskäyttörakenteiden
keskus/vesienhoito, Pirkanmaan ELYkokonaisuus (osa
rakentamista, ympäristökasvatusta,
keskus/vesienhoito, Helsingin yliopiston
valtakunnallista 20 M€ seurantaa ja mallinnusta NaturaLammin biologinen asema, Suomen
hanketta)
kohteilla Hämeessä ja Pirkanmaalla
luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen piiri,
SYKE, LUKE. Yhteistyössä mukana myös
kohteiden maanomistajat, suojeluyhdistyksiä, osakaskuntia, riistanhoitoyhdistyksiä
ja kuntia.
VesistösuunnitteluPAKKA

selvitetään vesien tilaa ja järviin
tulevaa kuormitusta sekä
suunnitellaan kunnostustoimia
kuuden suojeluyhdistyksen alueella

2017-2019

166 157

3 000

1,8

Linnaseutu Leader ry (Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelma) 84 %, HS
Vesi, Hämeenlinnan kaupunki, UPM
Kymmene, Kankaistenjärven, Katumajärven
ja Pannujärven suojeluyhdistykset, Pro
Hauhonselkä, Alajärven ja Takajärven
suojeluyhdistys, Viralan seudun
vesiensuojeluyhdistys, Myllyojan varren
kylät, Mäskälän osakaskunta.

VesistökunnostusPAKKA

toteutetaan kunnostustoimia ja
hankitaan tietoa jo toteutuneiden
kunnostustoimien vaikuttavuudesta
kuuden suojeluyhdistyksen alueella

2017-2019

83 950

7 000

8,3

Hämeen ELY-keskus/vesienhoito. HS Vesi,
Hämeenlinnan kaupunki, UPM Kymmene,
Kankaistenjärven, Katumajärven ja
Pannujärven suojeluyhdistykset, Pro
Hauhonselkä, Alajärven ja Takajärven
suojeluyhdistys, Viralan seudun
vesiensuojeluyhdistys, Myllyojan varren
kylät, Mäskälän osakaskunta, Tawast Golf.

-

HAMKin hallinnoima hanke. Rahoitus 90 %
Hämeen ELY-keskuksesta/Euroopan
maaseuturahasto ja 10 % HAMK.

Tavastia Blueways vesistömatkailua
Kanta-Hämeessä

kehitetään eri teemaisia
2018-2019 (2 v.)
melontareittejä, vesiluontopolkuja ja
kalastuspaikkoja kulttuuri- ja maisemaarvot huomioiden
Automaattiasemat,
ylläpitää Vanajaveden alueen
2018-2019
jatkohanke
automaattisten veden laadun
mittauslaitteiden verkostoa
Vesienhoidon
vesienhoidon toimenpiteiden
2018-2019
edistäminen
toteuttamisen edistäminen
Vanajaveden valuma-alueella
VesiensuojeluVesiensuojelurakenteiden
2018-2018
rakenteet
rakentaminen tai suunnittelu sekä
vaikutusten arviointi
Rehevien vesialueiden teetetään luontokartoituksia
2019-2020
luontokartoitukset
Valkeakosken Vallonjärvellä ja -joella
ja Uskilanlahdella
kunnostussuunnittelun pohjaksi

318 488

-

51 620

25 810

50,0

Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

60 000

30 000

50,0

Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

12 330

6 165

50,0

Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

15 500

5 813

37,5

Pirkanmaan ELY-keskus/vesienhoito

2 054 261

175 476

8,5
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Lisäksi Vanajavesikeskus on kumppanina toisten koordinoimissa hankkeissa seuraavasti (2 kpl):
hanke

tarkoitus

Uusivu (Uutta
liiketoimintaa
sivutuotteista)
Leväsieppari Ravinteet talteen ja
kiertoon
luonnonmukaisesti
(LeväRaki)

vähempiarvoisten kalojen sekä
rapujen hyödyntäminen

kesto

kokonaisbudjetti
(koko
hanke)

2017-2019

Levät harmillisesta haitasta hyödyksi. 2018-2020 (2,25
Levien lannoitekäyttö, levien
v.)
hyödyntäminen energiantuotannossa,
levien kaupallinen jatkojalostus.

335 750

VVK
rahoitusosuus, €
(koko
hanke)
1 000

434 000

8 400

1,9 HY Lammin biologisen aseman koordinoima
hanke, jota ympäristöministeriö rahoittaa
(80 %). Muut kumppanit HAMK, Tampereen
teknillinen yliopisto ja SYKE. VVK vastaa
hankkeen viestinnästä.

9 400

1,2

769 750

VVK muut rahoittajat
rahoitusosuus, %
(koko
hanke)
0,3 LUKE koordinoi. Mukana 7 ELYä, Suomen
teurastamoyrittäjät ry, 22 yrittäjää

← Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman ohjelmapäällikkö Tarja Haaranen tutustui toukokuussa Teuronjoen eroosio-ongelmiin. Pahimmin syöpyviä joenpenkkoja esittelemässä mm. hämeenkoskelainen
viljelijä Mika Hämäläinen. (Hollola)

↓Lehijärven isosorsimojen pressutuskokeilussa on meneillään viimeinen vuosi. Pressut poistetaan loppuvuodesta ja kokeilun lopulliset tulokset selviävät. (Hattula)

← Alhaalla olevat vedenkorkeudet puhuttivat ihmisiä. ELYn ja
SYKEn kanssa edistettiin hydrologisten laskelmien tekemistä
mm. Loppijärven-Tervakosken väliselle vesistöosuudelle (Loppi
& Janakkala), jotta ilmastonmuutoksen myötä jatkossakin toistuvat kuivat kaudet voitaisiin ottaa huomioon veden pinnan
säännöstelyssä.
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Sisällysluettelo
eli vuoden 2019 tärkeimmät työt
I. Konkreettiset vesienhoitotyöt
a. tutkimusyhteistyö
b. kunnostuksiin ja hoitotoimiin liittyvä tiedonhankinta
c. kunnostuksien ja hoitotoimien suunnittelu
d. kunnostuksien ja hoitotoimien toteutus
II. Kansalaisten aktivointi, ympäristökasvatus ja vesistömatkailu
a. avustusten jakaminen
b. tapahtumat
c. vesistömatkailu
d. ympäristökasvatus
e. viestintä
f.

palvelut

III. Vanajaveden hoidon jatkuvuuden turvaaminen
a. uusien hankkeiden valmistelu
b. varainhankinta ja kumppanuusyhteistyö
IV. Taloushallinto

Melontareittien kuvaukset tuottivat paljon hienoa kuvamateriaalia. Tässä ilmakuva Toivanjoen
melontareitin varrelta Janakkalasta. Kuva Jari Salonen.
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I KONKREETTISET VESIENHOITOTYÖT

värikoodit

toteutunut vihreällä
kesken oranssilla
ei toteutunut punaisella

a) tutkimus- ja kehitysyhteistyö
vastuuhenkilöt Sanni MJ ja Suvi M
Tehtävä
Vanajanselän reaaliaikainen
vedenlaadun seuranta (LBA)

Ympäristötutkimuksen professuuri Hämeessä (LBA)

HAMKin LUO Next Step –
hankkeen ympäristöseurantaryhmään osallistuminen

Valtakunnan tason tutkimusyhteistyö

Vesikasvillisuuden niittämisajankohdan pidentäminen ja
uudet tekniset ratkaisut

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston toiminta

Vanajavesi kuntoon – aloiteja hankerekisteri (entinen
Vanajaveden pelastusohjelma)

Tavoitteet
Lammin biologisen aseman
laitteet tuottavat luotettavaa
dataa, joka menee on-line
verkkopalveluun.
Ruskeenkärjen mitta-asema
on käytössä.
Varmistaa, että alueella on
vesialan professorin virka
Päätökset rahoituksesta ok.
Uusi professori aloittanut
työnsä ja häneen on tutustuttu.
Kehittää ympäristöseurantaan uusia menetelmiä ja
uudenlaista yhteistyötä
ei tarvetta osallistua hankkeen loppusuoralla
Vanajaveden alue on valtakunnallisesti tärkeä ympäristötutkimuksen alue
Uusia hankehakemuksia
tehty (mm. SYKE/Horizon2020)
kehittää vesikasvillisuuden
niittourakointia (tekninen ja
aikataulutus) sekä seurataan
niiton ympäristövaikutuksia
HAM ELY teettää kesän 2019
luontokartoitukset niittopilottikohteilla.
Sovittu kohteiden dronekuvasten toteutukesta loppukesällä 2019.
Vesistökunnostusverkosto
toimii aktiivisesti ja välittää
tietoa koko maan toimialan
toimijoille.
Osallistuttu suunnitteluryhmätoimintaan sekä Mikkelin
vuosiseminaariin.
aloite- ja hankerekisterissä
on ajantasainen tieto alueella
tehdyistä vesienhoitotoimista;
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Panokset
Tiedotusyhteistyö, esim.
linkitys

Mittarit
Kävijämäärä nettisivuilla.

Osallistuminen rahoitukseen

Hyvä yhteistyö viranhaltijan kanssa. Hyvin sujuu!

ideointi ja muu yhteistyö

syntyvien menetelmien ja
toimintatapojen käyttökelpoisuus

SYKE-ja LUKE-yhteistyö
mm. mallinnus

Uudet ja meneillään olevat hankkeet ja tutkimukset. Odotetaan tietoa
läpimenosta.

Sidosryhmäyhteistyö ja
viestintä.
 laaditaan kirjelmä
hankkeen tuloksista
päättäjille (YM, direktiivilajityöryhmä
ym.)
Päätettiin, ettei kirjelmää kannata laatia, koska ministeriöstä ei tulla
saamaan linjausta.
Osallistuminen työryhmiin, Talviseminaariin ja
valtakunnalliseen vuosiseminaariin Mikkelissä.

Niittoajankohtiin liittyvien
viranomaisneuvotteluiden
tuloksellisuus. Alueellisella tasolla hyvä, valtakunnallisella tasolla ei kannata panostaa.
Kasvillisuuden väheneminen niitetyillä alueilla.

aiemmin: päivitys kerran
vuodessa, kunkin vuoden
toimintakertomuksen
valmistuttua

mielekkäiden ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytyminen Hankerekisterille ei ole kysyntää.

Seminaarien hyödyllisyys;
valtakunnallisen vesistökunnostustoimialan kehittyminen Hyviä koulutustilaisuuksia, verkostot
vahvistuvat.

Fosforisieppareiden toiminnan ja käytön kehittäminen

Lausunnot

Aluehallintouudistus

Leväsieppari-hankkeen toimenpiteet

Kansainvälinen yhteistyö

UUSI TOIMENPIDE: Muut

uudelleenarvioidaan hankerekisterin ylläpitämisen kustannustehokkuus
Ei toimenpiteitä.
Löytää kustannustehokkaat
tavat käyttää ja huoltaa fosforisieppareita
Laitteiden käyttö on vakiintunutta ja suojeluyhdistykset pärjäävät niiden kanssa.
Osallistuttu Ferrixin hankintakuluihin avustusrahoituksella.
vaikuttaa yhteiskunnalliseen
kehitykseen ja edistää viisasta vesienhoitoa
Ei lausuntoja.
vaikuttaa yhteiskunnalliseen
kehitykseen ja edistää viisasta vesienhoitoa ja muistuttaa
ympäristöasioiden tärkeästä
roolista maakunnassa
Ei toimenpiteitä hallintouudistuksen kaaduttua.
selvittää, miten levät saataisiin harmillisesta haitasta
hyödyksi
Useita tiedotustoimenpiteitä
Solmitaan yhteyksiä potentiaalisiin muunmaalaisiin
kumppaneihin
Brownification-aiheisen
tieteellisen artikkelin kommentointi (ranskalaistutkijoiden artikkeli); Artikkeli
Vanajavesikeskuksen lintuvesikunnostuksista ranskalaisessa La Croix –lehdessä.
Edustus alueelliseen metsäneuvostoon kesä 2019 alkaen. Tapaaminen UPMn kanssa 7.5. Valtakunnallisen
metsäneuvoston retkeily,
kohde-esittely

Tiedotusyhteistyö suojeluyhdistysten välillä

Todella työläs ylläpitää.
VVK vuosikertomukset
kattavat VVK tekemät
työt.
Laitteiden käyttövarmuus
ja kustannustehokkuus.

lausuntojen laadinta




maakuntauudistuksen
valmisteluun osallistuminen

valmistelutyön sujuvuus ja
perustuminen riittäviin ja
oikeisiin tietoihin

hankkeen viestinnästä
vastaaminen

saatujen tutkimustulosten
laatu ja käyttökelpoisuus,
tuotekehityksen onnistuminen
hyviä kumppaneita ulkomailla lkm Ranskaan hyviä
suhteita, mutta rahoitusta yhteistyölle ei ole vielä
saatu.

osallistutaan tilaisuuksiin
ja hankevalmisteluihin
resurssien salliessa

osallistutaan Hämeen
maakunnallisen metsäneuvoston toimintaan

lausuntojen lkm
mahdollinen lausunnoista saatu palaute

Alueellisen metsäohjelman sisältöön vaikuttaminen

Vanajavesikeskus oli näyttävästi esillä
Ranskan kolmanneksi suurimmassa päivittäin julkaistavassa La Croix –lehdessä.
Lehden EU-toimituksen päällikkö JeanBaptiste François jututti lintunaista Hattelmalanjärvellä (Hämeenlinna).
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b) kunnostuksiin ja hoitotoimiin liittyvä tiedonhankinta
vastuuhenkilö Suvi M
Tehtävä
osallistuminen tutkimus/kehittämishankkeisiin: Ojat kuntoon (HAMK), Vauhtia vesienhoitoon ja Loimijoen vesienhoidon kehittäminen (KVVY), AIKOantibioottiresistenssimikrobit

Tavoitteet
Hankkeet tuottavat uutta
tietoa, uusia menetelmiä,
verkostoja ja toimintamalleja.
Osallistuttu ohjaus- ja projektiryhmien kokouksiin.

(F)= FRESHABIT
Panokset
osallistuminen hankkeiden ohjausryhmätoimintaan sekä hakemusten tekoon

Mittarit
saadut käyttökelpoiset tutkimustulokset,
verkostoitumisen onnistuminen

Rahoituksen hankinta. Osarahoitus. Tiedotus. Kartoitusten
hankinta.

Laadukas data.
Tiedon käyttökelpoisuus

Yhteistyö Museoviraston ja/tai konsultin
kanssa.
Osarahoitus.

Laadukas data

opinnäytetyöntekijöiden etsiminen, opinnäytetöiden tarvitsemien hankintojen
teko ja maksaminen,
ohjaus- ja neuvonta
sekä mahdollinen
maastotyöapu ja
tiedottaminen

valmistuneet
opinnäytetyöt
ja niiden tulosten käyttökelpoisuus

Pidetty avoin yleisöluento
Loimijoen hankkeen luentosarjassa Forssassa sekä
KVVYn Vauhtia vesienhoitoon –järvi-illassa Tampereella.
AIKO-hanke päättyi.

Direktiivilajien ja muiden seurantaohjelman mukaisten lajien ja veden laadun
inventoinnit kunnostuskohteilla (F)
 Vallonjoen luontokartoitukset, Vlk
 Uskilanlahden luontokartoitukset, Vlk

Museovirastoselvitys; tarvittavien selvitysten laadinta Freshabit-hankkeen kohteiden arkeologisista ym. arvoista (F)

Opinnäytetyöt:
 aloitetaan uusia opinnäytetöitä yhteistyössä HAMKin ja HY:n kanssa.
 HYRIA: näyttötutkinnot

Laadittu Lehijärven kuormitus- ja kunnostusselvityksen tarjouspyyntö, jota ei
ole lähetetty eteenpäin
mm. rahoituskuvioiden
takia
Toteuttaa seurantaohjelmat
hankekohteissa.
Hankkia tietoa kunnostusta
kaipaavien vesi- ja rantaalueiden luontoarvoista
suunnittelutyön pohjaksi.
Saatu myönteinen rahoituspäätös PIRELYltä. laadittu tarjouspyyntö konsulttityöstä.
toteuttaa tarvittavat arkeologiset selvitykset Freshabitkunnostuskohteissa. Arkeologi valvoi Hattelmalanjärven kaivuita.
uusien opinnäytetöiden
aloitus
Ei uusia opinnäytetöitä.
Haastattelu/ideointia vesirakentamisen suodatinmateriaaleihin liittyvän opinnäytetyön aineistoksi.
Koiransuolenojan altaista
kerättyyn aineistoon osin
perustuva väitöskirja (Sari
Uusheimo) valmistui.
Harjoittelija Minna Telenius
suoritti kolme näyttötutkin-
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Automaattisten vedenlaatumittareiden
sarja
 Viisi S::can -laitetta mittaa yhden
vesistöketjun (Pääjärven-TeuronjoenPuujoen-Vanajaveden) veden laatua
 Asennus-, ylläpito- ja huoltotyö tilattu
LBA:lta.

Maastokatselmukset/rantakasvillisuuskartoitukset/kunnostusideointi
 Pannujärvi
 Äimäjärvi

Vesinäytteenottovalmius, mikäli yllättäviä
ilmiöitä tai yleisöhavaintoja

Vesiensuojelurakenteiden toimivuuden
seuranta
 Oriharonjärvi ja Valkjärvi (Kärkölä): vesinäytteenotto 2018-2019

Vesistösuunnittelu-PAKKA –hankkeen
selvitykset
 vesinäytteenotto
 sedimenttiselvitykset
 kalastoselvitykset
 linnustoselvitykset
 asukaskysely

toa harjoittelunsa aikana.
 Laitteet tuottavat online tuloksia joko avovesikaudella (Koiransuolenoja) tai ympäri
vuoden (Teuron- ja Puujoki).
 Referenssinäytteet ovat
riittäviä datan laaduntarkkailuun.
 Yhteistyö LBAn ja
maanomistajien kanssa
on sujuvaa.
 Saatua tietoa hyödynnetään tehokkaasti
Mittalaitteet ovat toiminnassa avovesikauden.
Koiransuolenojan Viljomittari mennyt rikki, mutta
se on korvattu toisella laitteella LBAn toimesta.
Vesikasvi- ja ranta-aluekartoitusten perusteella syntyy
suunnitelma/ohje tulevia
niittoja tms. kunnostuksia
varten
Vesikasvikartoitusten
maastotyöt tehty elokuun
alussa.
Aineiston käsittely aloitettu.
Mallinkaistenjärven isosorsimokasvustojen maastokatselmus 20.5.
Selvittää yllättävien veden
laadussa havaittujen muutosten haitallisuus tai syy
Ei tarvetta.
Seurata veden laadun muutosta vesiensuojelurakenteissa
Näytteet tilattu KVVYltä,
tulokset saatu ja toimitettu
kuntaan.
Hankitaan tietoa veden
laadusta, kuormituksesta ja
järvien ekologiasta vesinäytteenotoin.
Talvinäytteet (järvet) ja
kevätnäytteet (purot) otettu suunnitellusti. Näytteenotto-ohjelma jatkuu syksyyn.
Kolmeen virtavesikohteeseen vuokrattu Luoteen
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Rahoitus: Laitteiden
ylläpito-ja huoltokulut
sekä referenssinäytteiden analyysikustannukset. Laitteiden
tiedonsiirto- ja vakuutuskustannukset.

saadun tiedon
määrä ja käyttökelpoisuus
uusien hankkeiden suunnittelussa ja taustatietona.

Tarvittava raportointi
rahoittavalle Hämeen
ELY-keskukselle.
Saadun datan analysointi, yhteenveto ja
tiedotus.

maastokartoitusten
maasto- ja kartta- ym.
raportointityöt

tehtyjen kartoitusten määrä ja
tulosten käyttökelpoisuus

Näytteenottoon osallistumien ja/tai analysointikustannusten
maksaminen
Näytteenottojen
tilaaminen ja maksaminen

Saadut tulokset

Toimitaan hankkeen
vetovastuullisena
toimijana.

Uuden tiedon
ja selvitysten
määrä ja laatu.

Avustetaan ja edistetään Alajärven juoksutussäännön muutoshakemuksen laadintaprosessia.

Loppuseminaarin osallistujaaktiivisuus ja
tiedottamisen
onnistuminen.

Tulokset

jatkuvatoimiset mittalaitteet 3 kk ajaksi (toukokuuelokuu). Niiden tarvitsemat
kalibrointinäytteet 4 x 3
analysoitu LBAn labrassa.
Suojärven ja Hauhonselän
sedimenttiselvitys valmistuu
Raportti valmis ja hankkeen
verkkosivuilla.
Kankaistenjärven kalastokartoitus. Hauhonselän
kalakanta-arvio valmistuu.
Kankaistenjärven koeverkkokalastus valmis.
Hauhonselän kalaraportti
valmis.
Asukaskyselyn vastausten
yhteenveto ja suojeluyhdistysten omat johtopäätelmät.
Webropol-aineistosta laadittu yhteenveto, joka esitetty loppuseminaarissa.

Valkeakosken Vallonjoen kunnostusmahdollisuuksien selvittäminen

Vanajanselän piileväselvitys

Alajärveen liittyvät luontokartoitukset.
Linnustokartoitukset Alajärvelle ja Takajärvellä valmiit ja raportit wwwsivuilla.
Selvitetään mahdollisuudet
kunnostaa Vallonjoki ja
tuotetaan tietoa jatkopäätöksenteon pohjaksi
Saatu PIRELYltä rahoitus
luontoselvitysten teettämiseksi. Tarjouspyyntö
konsulttityöstä valmis.

ELY teettää piileväselvityksen Vanajanselän alueesta
Hanke ei ole edennyt



yhteenveto olemassa olevasta
tiedosta
 tarvittavien lisäselvitysten tunnistaminen
 mahdollisen
kunnostussuunnitelman laadinnan hankinta
osallistuminen selvityksen suunnitteluun

Kattavat tiedot
Vallonjoen
tilasta ja kunnostusmahdollisuuksista

c) kunnostuksien ja hoitotoimien suunnittelu

vastuuhenkilö Suvi M
Tehtävä
Osallistuminen kalatalousaluetason vesienhoitosuunnitteluun (Vanajanselän, Hämeen-

Tavoitteet
osallistutaan kokouksiin joulukuussa 2019
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Panokset
Osallistuminen
työryhmien

Mittarit
tiedon kulku

linnan, Lopen ja Hauhon kalatalousalueet)

Osallistuminen Hämeen ELY-keskuksen vesienhoidon suunnitteluprosessiin (yhteistyöryhmä) ja suunnitelman toteuttamiseen.

Loppijärven säännöstelypadon muutosmahdollisuuksien selvittäminen

Teuronjoki-Puujoki -kokonaisuus

Freshabit LIFE-hankkeen kunnostuksiin ja
virkistyskäyttörakenteisiin liittyvät valmistelevat työt ja lupaprosessit (F)

Osallistuttu kokouksiin, edustaja
(MS) Vanajanselän ja Hämeenlinnan kalatalousalueen hallituksessa, ei enää Lopen ja Hauhon.
tuodaan käytännön vesistökunnostajien näkökulmaa esille vesienhoidon suunnitteluprosessissa; toteutetaan vesienhoitosuunnitelmia ja
vesienhoidon toimenpideohjelmia
Hämeen ja Pirkanmaan ELYkeskusten alueella
Osallistuttu vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan.
Haettu ja toteutettu hankkeita,
jotka toteuttavat suunnitelman
tavoitteita.
Selvittää teknistaloudelliset mahdollisuudet muuttaa Loppijärven
säännöstelypatoa
Hydrologisten laskelmien aineisto
valmistunut SYKEssä ja sitä on
käsitelty ELYn, Tervakoski Oy:n ja
Janakkalan kunnan kanssa.

toimintaan

Edistää ja ideoida vesiensuojelu- ja
elinympäristökunnostustoimenpiteitä Teuronjoen valuma-alueella.



Edistää kalan kulun mahdollistavia
toimenpiteitä Teuronjoen ja Puujoen patojen osalta.
Pidetty hankesuunnittelukokous ja
rahoitusvaihtoehtoja haarukoiva
tilaisuus YMn ja maanomistajan
sekä perkausyhtiön edustajan
kanssa. Haettu rahoitusta taustakartoitusten tekemiseen.
HAMELY hakee hydrologisten
laskelmien aineistojen teettämistä
SYKEstä osana TTSää 2020.
Pidetty kaksi hankesuunnitelmakokousta, yksi maastokatselmus
sekä kaksi yleisötilaisuutta.
Osallistuminen kunnostusten lupaja suunnitteluprosessiin kullakin
kohteella:
 Ormajärvi lupa- ja suunnitteluprosessi on hankkeen osalta
valmis
 Hattelmalanjärvi kunnostustoimenpiteiden jälkeen päivitetään HKS ajantasaiseksi
 Ansionjärvi lupahakemus lähetetty kesällä 2019 EteläSuomen AVIin.
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Osallistuminen
työryhmien
toimintaan

tiedon kulku

Asiantuntijaapu

Padon omistajan tukeminen
prosessissa.

Hydrologiset
laskelmat
tilattu SYKEstä
ELYn toimesta.



Yhteydenpito
maanomistajiin
sekä perkausyhtiöön sekä
SYKEen.
suunnittelu ja asiantuntijaapu

Koordinointi,
yhteydenpito
maa- ja vesialueiden omistajien sekä
viranomaisten
kanssa, tilataan ja maksetaan tarvittavia suunnitelmia.

Yhteydenpito
SYKEn ja paikallisten toimijoiden välillä.
Erillisten projektien eteneminen ja toteutus

Valmiit suunnitelmat ja lupaasiakirjat



Haapajärven valuma-alueen kuormituksen
vähentämismahdollisuuksien sekä säännöstelypadon muutostöiden suunnittelu

Teuronjoen ja Mommilanjärven yläosien
valuma-aluekunnostuskohteiden kartoitus ja
kunnostussuunnittelu

Lopen-Janakkalan padot
 Ojajärvi
 Nummistenmylly
 Vanhakoski
 Haapajärvi

Kosteikko- ja laskeutusallassuunnittelu
 Vesistösuunnittelu-PAKKA-hankkeen
kohteet

Vanajaveden lintuluodot luvat
kylttien asentamiseen ja
puuston poistoon saatu
useimmilta maa- ja vesialueen
omistajilta.
 Saarioisjärvi lupa- ja suunnitteluprosessi hankkeen osalta
valmis
 Tykölänjärvi lupa- ja suunnitteluprosessi hankkeen osalta
valmis
 Kukkia Rautajärven kosteikkoaluetta koskeva lupahakemus
lähetetty Länsi-ja SisäSuomen AVIin joulukuussa
2019.
 Ahtialanjärvi vuosittaiset
poikkeusluvat toimenpiteille
haettava PIRELYstä
Löytää mahdollisuuksia vähentää
Haapajärveä mataloittavan sedimentin kulkeutumista sekä muuttaa pato kalankulun mahdollistavaksi.
Ei toimenpiteitä
Maastokäynnit maanomistajien
kanssa.
Kunnostuskohteiden priorisointi ja
suunnitelmien teko tai tilaaminen.
Maanomistaja Hämeenkoskella
toteuttanut kolme sellaista allasta,
joissa tehty maastokäynti.
Ei uusia suunnittelukohteita. Otetaan osaksi isompaa TeuronjokiPuujoki-hankekokonaisuutta.
Edistetään vanhojen patojen korvaamista pohjapadoilla ja/tai kalateillä
Hydrologisten laskelmien aineisto
valmistunut SYKEssä ja sitä on
esitelty sidosryhmille.
PAKKA-hankkeen aikana laaditaan
uusia suunnitelmia useille kosteikoille ja laskeutusaltaille Hauhonselän, Ilmoilanselän, Jokilanjokeen laskevien ojien, Kankaistenjärveen laskevan ojan valumaalueella sekä Myllyojan Velssin
kohteeseen.
Laskeutusallassuunnitelmat valmistuneet kolmeen Hauhon kohteeseen sekä Kankaistenjärven
kahteen kohteeseen. Jokilanjoen/Viralan seudun kohteista laa-
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Osallistuminen
suunnitteluun
yhdessä suojeluyhdistyksen
kanssa.

Uudet suunnitelmat

Neuvonta.
Mahdollinen
osarahoitus.

Valmiit suunnitelmat

Hankkeen
vireillä pitäminen.
Hydrologiset
laskelmat
saadaan SYKEstä.
Hankkeen
vetovastuu.
Osarahoitus.

Suunnittelun
eteneminen,
valmiit suunnitelmat

Valmiit suunnitelmat.
Hauhon osalta
hankerahoituksella rakennettavien kohteiden määrä.

dittu yleissuunnitelmatasoiset
suunnitelmat.
Hauhon (kaksi kpl) ja Kankaisten/Velssin kohteiden kaivinkonetyöt valmistuivat suunnitelmien
pohjalta.
Pannujärven valuma-aluetoimenpiteiden vertailu valmistui.

Vanajavesikeskuksen tekemät laskeutusaltaat ovat osoittautuneet
toimiviksi. Ne keräävät paljon kiintoainesta, ravinteiden poiston lisäksi. Vuonna 2013 rakennetun Koiransuolenojan pohjapatosarjan altaat
(Lammi, Hämeenlinna) tyhjennettiin
niihin kertyneestä sedimentistä kesäkuussa.

d) kunnostuksien ja hoitotoimien toteutus
vastuuhenkilö Suvi M
Tehtävä
Vesikasvillisuuden niitot:
 avustuskohteet
 muut kohteet?

Pressukesannointi

Tavoitteet
estetään vesistöjen umpeenkasvua;
kts. kohteet eritelty taulukossa PAKKA-hankkeen ja FRESHABITin toimien
kohdalla
Niittoja rahoitettu 7 avustuskohteessa. PAKKA-hankkeessa rahoitetaan
Katumajärven niittoa. Freshabithankkeessa niitetty Ansionjärvellä,
Saarioisjärvellä, Tykölänjärvellä sekä
Kukkialla.
isosorsimon poistokokeilu pressukesannoimalla, kohteena Hattulan
Lehijärvi
Kesannointia tehty suunnitelman
mukaisesti, viimeistä vuotta VVKn
toimesta. Pressut poistettu ja hävitetty asianmukaisesti. Tuloksista on
kerrottu yleisötilaisuuksissa sekä
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Panokset
Kohteiden etsintä ja
maanomistajayhteydet.
Osarahoitus.
Mahdollinen avustusten jako niittojen toteuttamiseen

Mittarit
Kohteiden lkm,
leikkuupinta-ala

maastotyöt
seuranta
tiedotus tuloksista

toimenpiteen vaikuttavuus

Haapajärveen laskevien
jokien sedimentin poisto

Yhteishanke (Vesistökunnostus-PAKKA)
 Katumajärvi
 Kankaistenjärvi
 Myllyoja
 Pannujärvi
 Alajärvi
 Takajärvi
 Hauhonselkä
 Ilmoilanselkä

Teuronjoen valumaaluekunnostuskohteen tai
kohteiden toteutus

Freshabit-LIFE hankkeen
toimenpiteet (F)

viranomaisille.
Vähentää Haapajärveen päätyvää
kiintoainetta, kohteiden etsintä suojeluyhdistyksen vastuulla
Ei toimenpiteitä.
toteutetaan vesistökunnostuksia
kohdejärvillä:
 hapetetaan Pannujärveä (Hämeenlinna)
Hapetin toiminnassa talven
2018-2019
 vähennetään Katumajärveen
tulevaa kuormitusta kunnostamalla olemassa olevia altaita
(Hämeenlinna)
Niemelänojan allas tyhjennettiin.
 niitetään vesikasvillisuutta Katumajärvellä (Hämeenlinna)
Niitto elokuussa ja lokakuussa.
 Rakennetaan laskeutusaltaita
Hauhonselän ja Ilmoilanselän valuma-alueille.
Mattilan ja Omettamäen altaat
rakennettu.
Eroosiota vähentävän tai kalojen
elinympäristöä parantavan kohteen
toteutus.
Kolme allasta Hämeenkoski/Suosaari
valmistuivat maanomistajan toimesta
Toteutetaan kunnostuksia ja rakenteita hankekohteille:
 Ormajärvi: lintutorni, kosteikkoja
ja laskeutusaltaita. Viimeiset altaat valmistuivat alkuvuodesta
2019.
 Hattelmalanjärvi: ruoppauksia,
puuston poistoa
 Ansionjärvi: vesikasvillisuuden
poistoa
 Vanajaveden lintuluodot: kyltityksiä, puuston poistoa, soraistusta tehdään vuonna 2020
 Saarioisjärvi: ruoppauksia, niittoja syksyllä 2019
 Tykölänjärvi: pohjapadon uusiminen, ruoppauksia, vesikasvillisuuden poistoa syksyllä 2019
 Kukkia: Majaanlahden niitot
toteutettu heinäkuussa, Kortteenpohjan niitot syksyllä 2019
 Ahtialanjärvi: keinokarien rakentamista, isosorsimon niittoa ja
pressutusta
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Osarahoitus
Asiantuntija-apu

Poistetun sedimentin määrä

Hankkeen vetovastuu,
maksuliikenne, raportointi

Hankkeen raportointi, taloudellinen
selvitys ja saadut
tulokset (raportit,
suunnitelmat, toteutuneet kunnostustoimet, yleisötilaisuudet)

Osarahoitus
Tiedotusyhteistyö

Neuvonta, suunnittelu,
kilpailutus, osarahoitus

Valmis kohde

Vetovastuu.
Osarahoitus

Toteutuneet kohteet

Lopen Nummistenmyllyn
kosteikkorakentaminen

Renkajoen Vahteriston padon muutostyöt

Lammin Koiransuolenojan
altaiden tyhjentäminen
Velssin altaat: olemassa
olevan altaan tyhjentäminen
ja/tai uuden altaan rakentaminen sen yläpuolelle

Punkanjoen uoman avaaminen Ryttylässä, Hausjärvi

Vähentää Kesijärveen päätyvää ravinne- ja kiintoainekuormitusta
Allas valmistui keväällä 2019, VVKn
osarahoitusta tarvittiin varattua
vähemmän
Korvata Vahteriston säännöstelypato
pohjapadolla, joka mahdollistaa kalan
kulun padon ohi.
Pato valmistui kevättalvella 2019 ja
sen alapuoliselle koskelle tehtiin
elinympäristökunnostusta yhdessä
WWFn kanssa.
Poistaa altaisiin kertynyt sedimentti
Altaat tyhjennettiin kesäkuussa 2019
Vähennetään Hämeenlinnan Myllyojan kiintoaine- ja ravinnekuormitusta
sekä parannetaan alueen kalaston
elinolosuhteita
Vanhaa allasta tyhjennettiin ja sen
patoa muotoiltiin paremmaksi.
Uudelle altaalle ei saatu maanomistajan suostumusta.
Vähentää jokiuoman umpeenkasvua
sekä alueella esiintyvien haitallisten
vieraslajien esiintymiä
Ei toimenpiteitä

Osarahoitus

Valmis kohde

Asiantuntija-apu
Osarahoitus
Rakennuttajana toimiminen.

Valmis kohde

Rahoitus, rakennuttajana toimiminen.
Osarahoitus ja hankkeen hallinnointi, rakennuttajana toimiminen

Valmis kohde

Osarahoitus.
Yhteydenpito paikallisten toimijoiden ja viranomaisten välillä.

Kohteiden toteutus,
todennäköisesti
osissa.

Valmis kohde tai
kohteet

FRESHABIT-hankkeessa tehtiin lisää keinokareja Lempäälän
Ahtialanjärvelle, jotta vesilintujen pesät säilyisivät kuivilla
veden pinnan vaihtelusta huolimatta. Vastavalmistuneilla
kareilla oli linturuuhkaa heti karien valmistumisen jälkeen.
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II KANSALAISTEN AKTIVOINTI, YMPÄRISTÖKASVATUS JA VESISTÖMATKAILU
a. avustusten jakaminen
vastuuhenkilö Sanni MJ
Tehtävä
Vanajavesisäätiön
avustusten jakaminen

Ympäristöpalkintojen
ehdotukset

Tavoitteet


kannustetaan toimijoita
omaehtoisuuteen
 jaetaan avustukset; jaettiin avustus 23 toimijalle
yhteensä 19 965 € (+ yhteen hankkeeseen osallistuttiin vesienhoitobudjetin kautta)
 Avustusten avulla toteutuu useita vaikuttavia
hankkeita.
Nostetaan esille ahkeria,
osaavia ja aikaansaavia toimijoita.
Ehdotukset tehty Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon saajiksi

Panokset
toteutetaan avustushaku ja
jaetaan avustukset, kootaan
tiedot toimenpiteiden toteutumisesta

Mittarit
avustushakemusten
määrä 26 kpl ; avustusten arvioitu vaikuttavuus
vaikuttavia ja monipuolisia toimia eri puolilla
aluetta

Laaditaan ehdotuksia erilaisten
palkintojen saajiksi

valituiksi tulleet ehdotuksemme

b. tapahtumat
vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K
Tehtävä
Yleisötapahtumiin osallistuminen
 Elomessut
 Saidan tulet
 Muinaistulitapahtuma
Suvirannassa

Renkajoki-juhla

Tavoitteet

Panokset

Mittarit








Vanajavesikeskuksen työ sekä
vesiensuojelu näkyvät suurelle
yleisölle valuma-alueen eri
osissa.
 Yleisö kiinnostuu vesistön tilan
parantamisesta ja lähiympäristöstään.
Janakkalan kunnan teknisen osaston avoimet ovet 10.6. Elomessut
10.-11.8. Muinaistulitapahtuma
Suvirannassa 7.9. Saidan tulet
5.10.
Järjestetään Renkajoen vapautusjuhla kaikille Renkajoen patojen
kunnostuksiin osallistuneille tahoille ja henkilöille
Renkajoen vapautusjuhla 15.6.
Vuohiniemessä ja Kuittilankoskella.

VVK:n teltta
Tiedon jakaminen ja
kerääminen (mm.
melontareitit ja vesiluontopolut sekä kalastusinfo), kilpailujen järjestäminen
(kala/vesikasvitunnistus), OnniMonni

Koordinointi, järjestely,
osarahoitus
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tapahtumapäivien määrä
5
teltalla vierailleiden henkilöiden määrä
Elomessuilla
kävijöitä
48 000. Muissa tapahtumissa n. 50
hlöä.
palaute hyvää
mediajulkisuus
edeltävä YLE
valtakunnallinen tiedostus
Renkajoesta +
HäSa iso juttu
osallistujamäärät Osallistujia n. 85
henkilöä.

Suomi meloo

Rapuseminaari 2019

PAKKA-hankkeiden mediatiedotus ja loppuseminaari
tai muu päätöstapahtuma
(PAKKA)

Ympäristöhankkeiden kokoontumisajot

Kalaruoka- ja kalankäsittelykurssit

Yhteistyötahoille järjestettävät tapaamiset
 Järvitärskyt
 järvikierros

Hämeen vesistömatkailun markkinointi ja Vanajavesikeskuksen esittely suurelle yleisölle
Esittelytilaisuudet Melajuhlassa
11.6. sekä Hml uimarannan vaihtopisteessä 12.6.
edistetään ajantasaisen raputiedon
vaihtoa ja asiantuntijayhteistyötä
Järjestettiin lasten rapuristeily.

VVK:n teltta ja tiedon
jakaminen (isosorsimon
tunnistus)





suunnittelu ja toteutus





Tiedotetaan PAKKA-hankkeiden
aikaansaannoksista
Niemelän altaan tyhjennysinfo
24.1.
Hauhon kohteiden tulosten esittely 17.3. ja 29.6.
Hankkeiden loppuseminaari 14.11.
Tehostetaan alan hanketoimijoiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä. Toteutetaan hanketapaamispäivä Päivölän opistolla yhdessä HAM ja PIR ELYn kanssa
Toteutettu Päivölän opistolla 9.5.
yhdessä Elyjen ja KVVYn kanssa.
 suomalaisen järvikalan tunnetuksi tekeminen ja käytön lisääminen
 opetetaan kalan käsittelyä ja
valmistusta
Kalankäsittely- ja tiedekerho
Ypäjän koululaisille
 informaation jakaminen
 yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa
Järvitärskyt Vaakunassa 4.12.
ennätysyleisöllä.

ideointi ja suunnittelu,
järjestäminen, tiedotus,
osallistuminen, osarahoitus

palaute
mediajulkisuus
osallistujamäärä
Osallistujia 80
hlöä.
 palaute
 mediajulkisuus
 osallistujamäärä

ideointi ja suunnittelu,
tiedotus, osallistuminen




kurssien suunnittelu ja
toteutus mahdollisuuksien mukaan




tapaamisten järjestäminen, tiedottaminen ja
mainostaminen




Osallistuminen yhdistysten kokouksiin, tapahtumien järjestämiseen ja
markkinointiin sekä tiedottamiseen.



palaute
mediajulkisuus
osallistujamäärät
Osallistujia n. 300.

palaute
osallistujamäärä
Noin 40 osallistujaa.

palaute
osallistujamäärät
24 osallistujaa

palaute
osallistujamäärät
Järvitärskyillä 77
osallistujaa.

Osallistuttu OK-hankkeen valumaalueretkeilyyn Hauholle 21.9.
Yhteistyöyhdistysten toiminnan tukeminen, mm.
 Mallinkaistenjärven
suojeluyhdistyksen kesäkokous
 Honkalanrannan Annalan avajaiset ja talkootyöviestintä

Tukea yhdistysten toimintaa ideoimalla ja järjestämällä vesiensuojelullista ohjelmaa ja tiedonjakoa
juhlissa ja vuosittain järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja jäsenistön
kokouksissa.
Omaehtoisen vesistönhoidon edistäminen ja toiminnan tukeminen.
Mallinkaistenjärven s.y. tutustuminen VVKn toimintaan 3.4. ja
luento yhdistyksen kokouksessa
30.6.
Avustettu Honkalanrannan tal-
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osallistujamäärät
tehdyt toimenpiteet

Freshabit-hankkeen osallistavat toimenpiteet (F)

Kunnostuskohdevierailujen
järjestäminen

kooviestinnässä.
Katumajärven suojeluyhdistyksen
ja viranomaisten ajankohtaiskokous 15.1.
Pro Hauhonselkä ry:n kokous,
esitelmä 17.3. ja yleisötilaisuus
29.6.
Loppijärvi-työryhmän kokoukset.
Kotkajärven s.y. neuvontatilaisuus
24.9.
Hyvälammen projektiryhmän
neuvontatilaisuus 11.9.
Viralan seudun vesiensuojeluyhdistyksen neuvontatilaisuus 4.10.
Saaren-Tenhiälän osakaskunnan
maastokäynti 7.10.
KVVYn Järviluontokeskuksen
suunnittelun sidosryhmäpäivä
30.9.
Toteuttaa Freshabit-hankkeen hksja vesilähettilästoimia paikallisten
vesiensuojeluyhdistysten väelle
Tornien taisto 5.5.
Hattelmalanjärven HKSlaadintatapaaminen 6.5. ja
2.10.2019.
Järjestetään muualta Suomesta
tuleville tutustumiskäyntejä kunnostuskohteille, mm.
 FRESHABITin valtakunnallisen
ohjausryhmän opintoretki
kunnostuskohteille
22.5.2019
 HYDROLOGIA LIFE-hankkeen
lintuvesikunnostuskoulutus
2.-3.9.
Muita kohdevierailuja:
-VVK:n Vesijaoston retki Ormajärvelle, Tykölänjärvelle ja Ahtialanjärvelle 13.5.
-Keski-Hämeen ympäristöyhdistyksen vierailu FRESHABIThankkeen Ormajärven ympäristön
kosteikoille ja laskeutusaltaille
14.5.
-Hämeen Liiton retkeily FRESHABIT-hankkeen Ormajärven kohteille 14.8.
-NOVA Wetland-yliopistokurssin
retkeily Hattelmalanjärvelle 4.9.
-VVK:n neuvottelukunnan maastoretki Saarioisjärvelle 13.9.
-Kansallisen metsäneuvoston retki
Saarioisjärvelle 25.9.
-Vesienhoidon yhteistyöryhmän
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SLL/Etelä-Häme toteuttaa.
Raportointikoordinaatio

Tilaisuuksien määrä ym. raportointitilastot

Retkien aikataulutus ja
muu suunnittelu, kuljetusten ja tarjoilujen varaus, oppaana toimiminen, mahdollinen
(osa)rahoitus





lkm
palaute
osallistujamäärät

vierailu Hattelmalanjärvelle 10.10.
WWF Suomen henkilökunnan
tyky-päivä Renkajoen kutusoraikkotalkoissa, sis. VVKn esittely.

Muut puhekeikat

Kestävän kehityksen sitoumus

Renkajoen jatkotalkoopäivä, WWF
ja HAMKin opiskelijat
tiedotetaan Vanajavesi- ja hanketyöstä
Virtavesien kunnostusseminaari
LBAlla 1.4. esitelmä; Luento Riihimäen lukion vihreällä viikolla
lukion 2. luokkalaisille 5.3.2019;
VVK esittely Hml kaupunkirakennelautakunnalle 9.4.; Juhlapuhe
Kuhaveljien 70 –vuotisjuhlissa
8.6.; Lintuvesien kunnostuskurssi,
luento 2.9.; Vesistökunnostusluento ympäristöhallinnon veteraaneille 19.9. Nostetta särkikaloista –seminaarin moderointi 29.30.10.
Tuodaan esille Vanajavesikeskuksen työtä kestävän kehityksen
edistämiseksi
Hämeen ELY-keskuksen haastekampanjaan vastaaminen: Vanajavesikeskuksen sitoumus
Ei toimenpiteitä.

esitysten laadinta, matkat

palaute

sitoumuksesta tiedottaminen

vaikuttavuus?

Renkajoen vapautusjuhlaa vietettiin kesäkuussa sen kunniaksi, että kalat pääsevät
nyt kulkemaan Renkajoessa (Hattula & Hämeenlinna) esteettä. Viimeinen kalojen
vaelluseste, Vahteriston pato, kunnostettiin
maaliskuussa kalan kulun mahdollistavaksi
pohjapadoksi.

c. vesistömatkailu
vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K
Tehtävä
Talviaktiviteettien kartoitus
(TB)

(TB)= Tavastia Blueways

Tavoitteet
sähköinen karttamateriaali jääreiteistä ja aktiviteettimahdollisuuk-
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Panokset
 päivitys
 4 kohdetta

Mittarit
 karttamateriaali

Melontareittien kartoitus,
arviointi ja valinta (TB)

Vesiluontopolut (TB)

Kalapaikat (TB)

TB-hankkeen sidosryhmäyhteistyö

sista
Viedään Virkistysalueyhdistyksen
sivuille keväällä.
kehitetään kv-markkinoita kiinnostavia melontareittejä eri puolille
Kanta-Hämettä
Melontareitit digitoitu, laadittu
sähköiset reittiselosteet ja paperiesitteet. Sovelluksessa 2 melontareittiä ja muut on lähetetty sovelluksen haltijalle (Retkipaikka)
 tarjota vesilläliikkujille mielenkiintoista infoa Hämeen
luonnosta
 hyödynnetään mobiiliteknologiaa
Ruostejärven vesiluontopolku
valmis ja testattu, Evon ja Vanajaveden vesiluontopolut valmiina
sovellukseen vietäviksi.
 tavoitteena markkinoida Vanajaveden reitin parhaita kalapaikkoja, kalastuspalveluja
ja tiedottaa lupakäytännöistä
 sähköinen kalapaikkaopas
VVK:n sivujen yhteyteen
Kalapaikkaopas valmis ja käännetty englanniksi (Fishing Guide).
Tuotettu kv-kalastusvideo.
 tavoitteena saada yrittäjät
mukaan hankkeeseen ja
käynnistää investointi- ja yritysryhmähankkeita
 esitellä ja markkinoida hankkeen tuloksia
Digi & luonto –seminaari 8.5.
Luonto- ja liikuntamatkailun teemaryhmän kokoukset, maakunnan
matkailuryhmän kokoukset,
Elinvoimaa Hämeeseen ry:n tapaamiset ym.



palaute




suunnittelu
2 reitin viimeistely




kartoitus
palaute



suunnittelu ja toteutus
testaukset
3 kpl



valmiit kohteet ja materiaali
palaute

suunnittelu ja toteutus
sivujen päivitys ja
täydennykset



sähköinen
kalapaikkaopas

erilaiset tapaamiset, kokoukset ja
tuote-esittelyt
markkinointi



yhteistyön
käynnistyminen
alueellisten
hankkeiden
käynnistyminen















Etelä-Hämeen hienoja melontareittejä
digitoitiin ja kuvattiin videoille Tavastia
Blueways –hankkeessa. Tässä mennään
Portaan kylässä Tammelassa.
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Koululaisten kalankäsittelykurssilla oli jälleen
innokkaita ja taitavia oppilaita.

d. ympäristökasvatus
vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K
Tehtävä

Tavoitteet

Panokset

Mittarit

Päiväkotien ja koulujen luontotuokiot
 luontopäivät Hämeen
luontokeskuksessa (vesiluontopolut) (TB ja Lastuja
laineilla)



vahvistaa lasten luontosuhdetta itse kokeilemalla, keksimällä
ja tutkimalla
 toteutus luonnossa
8 kpl 7-luokkalaisten melontapäiviä toukokuussa (Tammela, Jokioinen ja Ypäjä), 5 kpl alakoululaisten retkipäiviä Aulangolla, 1 kpl 3
lk vedentutkimustuokio Seminaarin koululla, Janakkalan koulujen
(Haukankallio ja Leppäkoski) 3-4 –
luokkalaisten vesipäivä, Kutalan
päiväkodin viiskareiden luontotuokio 28.10.
 oman vesistön merkityksen ja
arvon oivaltaminen jo lapsena
 uusien tietojen ja taitojen
omaksuminen
3 koululaisten pilkkipäivää, kalankäsittely- ja tiedekerho Ypäjän
koululaisille, rapuristeily Janakkalan koululaisille
 alueen retkeilymahdollisuuksien ja aktiviteettien esittely
Toteutuivat 10.-11.9.



Aulangon aarteet –
retkipäivät (6 kpl)
vesiluontopolkupilotit yläkoululaisille (8
kpl) Hämeen luontokeskuksessa






koulujen ja päiväkotien pilkki- ja onkipäivät 4 kpl







metsäpäivät: 2 kpl








suunnittelu ja toteutus: erilaiset kilpailut
ja aktiviteetit
Onni-Monni
yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa

Päiväkotien ja koulujen pilkkija onkipäivät sekä kalankäsittelypäivät

Yläkoululaisten luontoseikkailupäivät
 4H metsäpäivät Ahvenistolla
Lasten tapahtumat
 Hauhon perhepilkkipäivä
 MLL talvipäivät Iittalassa
 lasten onkipäivät
 kehitysvammaisten onkipäivät

Vanajavesikeskuksen työ sekä
vesiensuojelu ja kalastusmahdollisuudet tulevat tutuksi
myös lapsille ja perheille
 Lapset kiinnostuvat vesistön
tilan parantamisesta ja lähiympäristöstään.
 Uusien tietojen ja taitojen
omaksuminen
MLL perhetapahtuma Iittalassa,
lasten onkitapahtuma Linnanrannassa
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palaute
osallistujamäärät
Yhteensä n. 340
oppilasta

palaute
mediajulkisuus
osallistujamäärät
Noin 270 oppilasta

palaute
osallistujamäärät
Osallistujia 350.
 palaute
 osallistujamäärät
 tapahtumapäivien määrät
Noin 60 lasta.

Lasten taidefestivaali Hippalot
 teemana kirjat



Vahvistaa lasten luontosuhdetta itse kokeilemalla, keksimällä
ja tutkimalla
Syvyyksien salapoliisit –työpajat 6
kpl 1.-3.8. Työpajat olivat jälleen
loppuunmyytyjä.





työpajojen järjestäminen
Onni-Monni
tilaisuuden järjestelyt, rahoitus




palaute
osallistujamäärät
Osallistujia 120.

Koululaisille järjestetty Luontomysteeri sai nuoret
tutkimaan vesinäytteitä, selvittämään lähiluontonsa
salaisuuksia sekä tutustumaan samalla myös alueen
historiaan.

Lastuja laineilla –hanke vei koululaisia meloen
tutustumaan vesiluontopolkuun Tammelan Ruostejärvellä. Yhteensä 130 koululaista pääsi melomaan, monet ensimmäistä kertaa elämässään.

e. viestintä
vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K
Tehtävä
Lyhytelokuvat (TB)

Juttujen kirjoittaminen

Uutiskirjeet

Tavoitteet
vesistömatkailuinformaation jakaminen
Melontavideot: Kaartjoki, Toivanjoki, Kukkia, Ruostejärvi, Loimijoki,
Vanajavesi ja Hauho. Tight lines in
Lakeland –kalastusvideo.
tiedottaa ajankohtaisista asioista
Vanajavesi-työssä ja vahvistaa
yhteistyötä
Renkajoki-jutun kirjoittaminen
Vesistökunnostusverkoston uutiskirjeeseen.
HäSan Vanajavesiliite julkaistiin
8.10.

Panokset

Tiedottaa Vanajavesikeskuksen
ajankohtaisista asioista
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elokuvien (6 kpl)
suunnittelu ja kuvaus sekä editointi



yhteistyö toimijoiden kanssa
omat artikkelit (mm.
Tahto–lehti ja Hämeen Sanomat,
OPUS-lehti)



uutiskirjeiden laadinta

Mittarit
palaute

medianäkyvyys

Pisaroita-kirja & Droplets-kirja

WWW-sivut, blogit

Uutiskirjeitä 4 kpl
kirjaa myydään noin 100 kappaletta, aloitetaan alennusmyynti
alennusmyynti aloitettu, kirjoja
myyty 33 kpl, kirjakauppaan toimitettu 58 kpl
Tuotetaan tavoittavaa ja hyödyllistä tietoa.

 jakelun päivitys
markkinointi




Tiedotetaan sopivilta osin muiden
toimijoiden vesistö- ja ympäristönhoitotoiminnasta.

Sosiaalinen media: Facebook
ja Instagram

Lähikalapiiri

Vanajavesi-portaali

Sähköisen kalapaikkaoppaan

uudistetaan mm. verkkopalvelun
etusivu
Blogikirjoitus Kokemäenjoen vesivision blogipalstalle 6.3.2019;
www-sivujen etusivu ja muita
pääsivuja uudistettu
 Tuotetaan tavoittavaa ja hyödyllistä tietoa.
 Ohjataan kävijöitä wwwsivuille
 Tiedotetaan sopivilta osin
muiden toimijoiden vesistö- ja
ympäristönhoitotoiminnasta.
65 Fb-päivitystä ja 12 Instagrampäivitystä

Lisätä vähempiarvoisen kalan käyttöä ja parantaa sen arvostusta.
Kehittää kalan käyttö- ja valmistustapoja ja tiedottaa niistä.
Luoda yhteistyökanavia alueen
toimijoiden välille.
Ylläpidetään edelleen, mutta osa
materiaalista (reseptit) siirretty
näkyvämmälle paikalle kalapaikkaoppaaseen.
selvitetään mahdollisuudet saada
Vanajaveden automaattiasemien
tuottama tieto nykyistä kätevämmin käytettävään muotoon asiantuntijoita ja aktiivisia asianharrastajia varten; selvitetään kohderyhmät, kustannukset ja yhteistyömuodot
Vertailtu KVVY:n portaalin ja Vesistökunnostajan karttapalvelun
toimintojen soveltuvuutta VVK:n
tarpeisiin. Todettiin, ettei omaa
tarvita.
 vapaa-ajan kalastuksen lisää-
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myyntilukemat

Verkkosivujen päivittäminen
Aineiston tuottaminen (kuvat, tekstit)
www-sivujen uudistaminen yhdessä ylläpidon kanssa

 palaute
 kävijämäärät
www-sivujen suosituin kk heinäkuu: 5089 kävijää.
Suosituimmat
sivut: etusivu,
kalapaikkaopas,
ympäristökasvatusmateriaalit,
yhteystiedot ja
Leväsieppari

sisällön tuottaminen
sivuston boostaus



ylläpidetään lähikalapiirisivustoa

Tykkääjien
määrä.
 Artikkelien
leviäminen.
VVK Fb-seuraajien
määrä yhteensä
584 (+114), suosituin uutinen jäätilanteesta: 7686
tavoitettua henkilöä. Instagramissa
seuraajia 227.
 palaute
 osallistujamäärät

osallistutaan portaalipalavereihin

hahmottuvan
portaalin käyttökelpoisuus, käteväkäyttöisyys ja
edullisuus

käännöstyön toteutus



Käännöstyön

kehittäminen kv-asiakkaille
(Vanaja Waterway Fishing
Guide –hanke)

UUSI TOIMENPIDE: Isosorsimoesitteen laadinta

minen alueella
tiedon ja palvelujen kerääminen yhteen
 kansainvälisten asiakkaiden
houkuttelu alueelle
Käännöstyö valmis
Tiedotetaan Vanajaveden alueen
rantojen hankalimmasta vieraslajista.
Esite laadittu ja aiheesta tiedotettu tiedotteella. Isosorsimo on
teemana VVK teltalla Elomessuilla
ja Janakkala-seuran tapahtumassa
elokuussa. Viestiä viety myös
ympäristöministeriöön.

ostopalveluna





onnistunut toteutus
palaute

Esitteen laadinta.
Tiedotus

Esitteen toimivuus.
Hyvä

f. palvelut
vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K
Tehtävä

Tavoitteet

Panokset

Mittarit

Soutuvenelainaus panttiperiaatteella

Lainattavan soutuveneen ansiosta
nekin, joilla ei ole omaa venettä tai
kanoottia, voivat päästä vesille
Vanajavedellä
Paatti lainassa jälleen Virvelinrannassa kesän ajan.




tiedotus
pieniä tarvikehankintoja venettä varten

Virtaamamittari ja muut maastovälineet



tarjota yhteistyöverkostolle
mahdollisuus lainata virtaamamittaria ja muita hankittuja
vesienhoitovälineitä
 saada lisää tietoa vesien tilasta
Virtaamamittari ollut lainattavana,
mutta se on ollut ajoittain rikki.
Muita välineitä on käytetty omissa
tilaisuuksissa säännöllisesti.
Onni-Monni esiintyy yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa ilman
VVK-tiimin tukea.
Ei lainauskertoja alkuvuodesta.




tiedotus
raportointi

veneen lainauskerrat
Ei ole saatu raporttia Virvelinrannasta, mutta
vene oli tänäkin
vuonna jatkuvasti
vesillä.
 palaute
 lainausmäärät
 maksatushakemuksen hyväksyminen
 medianäkyvyys

Tehdään pienimuotoisia, Vanajavesikeskuksen toimintaan liittyviä
vesienhoitoalan palveluja, joista
saadaan maksu (esim. asiantuntijaartikkelien kirjoittaminen, luontokerhon vetäminen) Ei toimenpiteitä.

pienimuotoisesti, mahdollisuuksien ja työtilanteen mukaan

Onni-Monnin keikkakalenteri

Maksulliset palvelut

31

Onni-puku lainataan
käyttöön

Tilaisuuksien lukumäärä ja Onnia
tapaamassa käyneen yleisön määrä.
taloudellinen tuotto suhteessa työmäärään; saatu
palaute työstä

III VANAJAVEDEN HOIDON JATKUVUUDEN TURVAAMINEN
a) uusien hankkeiden valmistelu
vastuuhenkilö Sanni MJ
Tehtävä
Vesistömatkailun edistämistyölle jatkoa

Ympäristökasvatustyöhön
uusia avauksia

Vanajaveden maisemanhoitohanke

Vanajaveden vesiperinnön
jäljillä -hanke

Mahdollinen hankeyhteistyö jossakin suuressa kvhankkeessa?

Muiden toimijoiden hankeaihioiden kehittäminen

UUSI TOIMENPIDE: Teuronjoen-Puujoen hankekokonaisuuden luominen

Tavoitteet
Jatketaan hyvin alkanutta työtä alueen vesistömatkailun edistämiseksi
Valmistelussa.

Panokset

Viritetään uudenlaista ympäristökasvatustyötä
Kielteinen rahoituspäätös Opetusja kulttuuriministeriöstä yhteishankkeelle HAMKin ja Lasten liikunnan tuen kanssa. Valmisteltu
uudenlainen konsortio ja hakemus.
 suunnitella hanke, jossa hoidetaan Vanajaveden rantoja niin,
että avataan näkymiä järveltä
rantojen kulttuurikohteisiin ja
teiltä järvelle
 hoitaa Vanajaveden rantamaisemia
Ei toimenpiteitä vielä tänä vuonna.
 Koota tiedot Vanajaveden historiallisista veneilyyn, kalastukseen ja vesiliikenteeseen liittyvistä rakenteista ja muusta paikallishistoriasta ja luoda aiheeseen liittyvä digisovellus ja muu
tarpeellinen materiaali
 Vanajaveden alueen houkuttelevuuden vahvistaminen
 Saada rahoitus hankkeelle
Haettu rahoitusta Jalmari Finnen
säätiöltä, mutta hanke ei saanut
rahoitusta.
päästä mukaan johonkin kansainväliseen vesienhoitohankkeeseen (ilman
omaa rahoitusosuutta)
 TRANSLATE-hanke/Ranska
kielteinen rahoituspäätös
Tuetaan kumppaneita hankeaihioiden kehittämisessä
Tavastia Blueways –hankkeessa
edistetty muiden hankkeiden valmistelua.
suunnitella hankekokonaisuus, jolla
vähennetään Vanajaveden alueen
tärkeimmän kuormitusalueen kuormitusta
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uuden hankesuunnitelman laadinta
hanketukirahoituksen
haku
uuden hankesuunnitelman laadinta
hanketukirahoituksen
haku

Mittarit
rahoituksen hankinnassa onnistuminen

rahoituksen hankinnassa onnistuminen

mahdollisuuksien mukaan
hankesuunnittelu yhteistyössä kumppaneiden
kanssa

hankesuunnitelman
laatu, rakennetut
yhteistyökuviot








Hankesuunnittelu
Rahoituksen hakeminen uudelleen
Hankkeen toteuttajan hankkiminen.

osallistuminen hankehakemuksen valmisteluun,
mahdolliset ohjausryhmäpaikat







Onnistuminen
rahoituksen
hankinnassa
Hankkeen onnistunut aloitus

Onnistuminen
rahoituksen
hankinnassa
Hankkeen onnistunut aloitus

Asiantuntija-apu





hankesuunnittelu
rahoituksen hakeminen
osahankkeiden käyn-



Onnistuminen
rahoituksen
hankinnassa 1
myönteinen

UUSI TOIMENPIDE: Lintuvesien hoidon ja kunnostuksen jatkohankkeen
valmistelu

valmisteltu kokonaisuutta, järjestetty tapaaminen YM rahoittajan kanssa; saatu rahoitusta yhdelle osahankkeelle (Teuronjoen ja Puujoen
Startti –hanke), laadittu 2 muuta
hakemusta
Valmistellaan hanke, joka vahvistaa
FRESHABITissa hyvin aloitettua lintuvesien kunnostamisen osaamista ja
sopii vuosien 2021-2027 Lintuvesien
kunnostuksen ja hoidon rahoitusohjelmaan (YM & MM)
järjestetty tapaaminen SYKEn asiantuntijoiden ja Lokkisaari ry:n edustajien kanssa





nistäminen
sidosryhmäyhteistyö



hanketukipäätös
Hankkeen onnistunut aloitus

hankesuunnittelu

b) varainhankinta ja kumppanuusyhteistyö
vastuuhenkilö Sanni MJ
Tehtävä

Tavoitteet

Panokset

Mittarit

Kuntarahoittajayhteistyö







Muu rahoitus: olemassa
olevien säätiöiden kytkentä, muiden taloudellista
tukea tuovien yhteistyömallien kehittäminen

vahva tuki toiminnalle
kunnista jatkuu
 win-win-yhteistyö
 saadaan mahdollisesti
uusia kuntia kumppaneiksi
Yhteistyö kuntien kanssa
sujuu.
 rahoituksen hankinta
 yhteistyöverkoston
vahvistaminen ja laajentaminen
 näkyvyys
 luodaan hyviä yhteistyösuhteita muihin
alueella toimiviin säätiöihin sekä muihin
toimijoihin



toteutetaan toimenpiteitä eri kuntien alueella
kuntarahoittajien laskutus

yhteydet relevantteihin
säätiöihin ja kumppaneihin,
yhteistyöneuvottelut



kunnilta saatu palaute ok
onnistuminen winwin-yhteistyön luomisessa

saadun muun rahoituksen
määrä, onnistuminen
win-win-yhteistyön luomisessa

WWF Suomi ja Martta Helvi
Toivosen rahasto mukana
rahoittamassa ja osin myös
toteuttamassa Vahteriston
patokunnostusta

Yhteistyö pääyhteistyökumppaneiden kanssa
Tavoitteet

Panokset

Mittarit

Yhteistyö pääyhteistyökumppaneiden kanssa



panostetaan siihen, että kumppanit saavat aiempaa enemmän
näkyvyyttä esim. Facebookkampanjan avulla Facebookkampanja ei innostanut ainakaan niitä kumppaneita, joilta
asiaa kysyttiin, ei jatketa

kumppaneilta
saatu palaute,
onnistuminen
win-winyhteistyön
luomisessa

Hämeen Sanomat Oy




Tehtävä




vahva tuki toiminnalle
kumppaneilta jatkuu
win-win-yhteistyö
kaikkien kumppaneiden
kanssa toteutetaan sovittuja
toimenpiteitä (tavoitteena
tasapaino käytettävissä olevien resurssien suhteen ja
kumppaneiden tasapuolinen
kohtelu)
Vanajavesi-liite
ilmaiset ilmoitukset palstati-
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Vanajavesi-liitteen ideointi ja
osittainen sisällön tuotanto

laa
kolumnit
muut toimenpiteet sovitaan
tarkemmin vuoden mittaan
 huom. 140-v. juhlavuosi
Vanajavesiliite julkaistiin 8.10.



Etelä-Hämeen Osuuspankki

toimenpiteet sovitaan tarkemmin vuoden mittaan Yhteistyötapaaminen pidetty.

Hämeenlinnan Osuusmeijeri

mahdolliset toimenpiteet sovitaan tarkemmin vuoden mittaan
Ei toimenpiteitä normaalinäkyvyyden tarjoamisen lisäksi.
toimenpiteet sovitaan tarkemmin vuoden mittaan
Avustaminen Alajärven juoksutussäännön muutoshakemuksen
taustamateriaalien keräämisessä.
toimenpiteet sovitaan tarkemmin vuoden mittaan
Osallistuminen Janakkalaseuran tilaisuuteen elokuussa.
Säännöstelyselvityshankkeeseen
osallistuminen.
 Tavastia Blueways hankeyhteistyö
 luennot kestävän kehityksen
opiskelijoille
 OK-hankeyhteistyö jatkuu
KEKEläisten vesistökunnostusluento Forssassa, Leväsiepparihankeyhteistyö, HAMKin ja
Hämeenlinnan kaupungin koordinointi: Kestävän elämäntavan
opintopolku, KEKEläisten virtavesikunnostustalkoot Renkajoella, Tavastia Blueways
toimenpiteet sovitaan tarkemmin vuoden mittaan
Ei toimenpiteitä normaalinäkyvyyden tarjoamisen lisäksi.
toimenpiteet sovitaan tarkemmin vuoden mittaan
Ei toimenpiteitä normaalinäkyvyyden tarjoamisen lisäksi.

HS-Vesi Oy

delfortgroup Tervakoski Oy

HAMK

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Kultakeskus Oy




artikkelin kirjoittaminen
mahdollinen kalankäsittelykurssien ja kalaruokakurssien järjestäminen

hankkeiden toimien toteuttaminen

← Hämeenlinnalainen Konsta Tulirauta vietti syntymäpäiväänsä ja toivoi lahjojen sijaan lahjoituksia hyväntekeväisyyteen. Lahjoitetut rahat hän lahjoitti Vanajavesikeskukselle. Kuva: Konsta Tulirauta.
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← Evon Luonto Oy lahjoitti Aulangon Rauhan
talvitapahtuman tuotosta osan Vanajavesikeskukselle, joka oli mukana aktivoimassa kävijöitä.

IV TALOUSHALLINTO JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
vastuu Sanni MJ, Päivi L ja muut
Tehtävä

Tavoitteet

Panokset

Mittarit

Vanajavesisäätiön hallituksen työskentely





säätiön hallituksen kokousten valmistelu ja toteutus, kokouksia 4-5
kpl/v
4 kokousta pidetty
 säätiön vuoden 2019
toimintakertomuksen
laadinta laadittu
 säätiön toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta
vuodelle 2020
 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018 laadinta (yhteistyö Gylling
Accounting Oy, nyk. Gallant Oy) ok
 tilintarkastus ok
 vuosiselvitys 2018 säätiörekisterille laaditu ja toimitettu
säätiön neuvottelukunnan
kokouksien järjestäminen 1
kertaa/v
kokous pidetty 13.9.2019

hallituksen työskentelyn
viisaus, sujuvuus ja yhteishenki oikein hyvä









Hallitus ohjaa säätiön
toimintaa viisaasti, sujuvasti ja hyvässä hengessä
Vanajavesikeskuksen toimintaedellytyksistä huolehtiminen ja niiden vahvistaminen
Vanajavesikeskuksen toiminta on tuloksellista ja
vaikuttavaa

Talouteen liittyvät
lakisääteiset raportit ja
selvitykset

Säätiön taloutta ja muuta toimintaa hoidetaan vastuullisesti, luotettavasti ja moitteettomasti.

Neuvottelukunnan
työskentely

Arvovaltainen neuvottelukunta, joka koostuu korkean tason
asiantuntijoista ja visionääreistä, tuo Vanajavesi-työhön kokemuksensa, näkemyksensä ja
arvokasta asiantuntemustaan
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
Hankkeen Vanajaveden alueen
kokonaisuudenkoordinointi,
hallinnointi ja raportointi sujuu.

Freshabit-hankkeen
koordinointi, raportointi, talouden seuranta ja
maksatukset
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raportointi Metsähallitukselle (MH) VVK:n toimenpiteistä 2018 ok
raportit hankkeen taloudesta v. 2018 MH:lle ok
ohjausryhmä 2 kertaa



palaute tilintarkastajalta
mahdollinen palaute
säätiörekisteriltä ei
palautetta

toiminnan sujuvuus ja
yhteishenki; saatu palaute




hankekumppaneiden yhteistyön sujuvuus ok
palaute raportoinnista ok
palaute ohjausryh-





Tavastia Blueways hankkeen koordinointi,
raportointi, talouden
seuranta ja maksatukset

Muiden hankkeiden ja
ELYjen avustusten haku- ja maksatus- sekä
raportointityöt
 VesistökunnostusPAKKA (Leader)
 VesistösuunnitteluPAKKA (ELY)
 muut vesienhoitoavustukset (ELYt)
 Leväsieppari (YM)
 Lastuja laineilla
(KSELY)
 Vanaja Waterway
Fishing Guide (PSELY)

vuodessa + kohdekohtaiset työryhmät
ohry kokoontunut 20.3.ja
18.9.2019, lukuisia kohdekokouksia
maksatushakemusten
laadinta HAMELYlle ja PIRELYlle lokamarraskuussa 2019.
avustushakemuksen laadinta vuosille 2020-2021
HAMELYlle ja PIRELYlle
loka-marraskuussa 2019.
ohjausryhmä 2 kertaa
vuodessa
kululaskelmien toimittaminen HAMKille ja hankkeen koordinointi
laskelmien laadinta
maksatusaikataulu:
1/2020, 5/2020

Hankkeen koordinointi, hallinnointi ja raportointi sujuu.
Maksatushakemukset ajallaan, menoerät hyväksytty (pl.
osa työajasta). Haettu ja saatu
jatkoaikaa 4/2020 loppuun.



Tuottaa tarvittavat suunnitelmat, raportit ja muu dokumentointi hankkeiden hakemista ja
maksatusta silmällä pitäen.

Hankkeiden raportointi ja
maksatushakemusten laadinta; uusien hanketukiavustusten haku ELYistä






Välimaksatushakemus Vesistösuunnittelu-PAKKA toukokuu 2019;
Välimaksatushakemus Vesistökunnostus-PAKKA maaliskuu
2019;
Loppumaksatus Vesistökunnostus-PAKKA marraskuu
2019
Loppumaksatus Fishing Guide
syyskuu 2019
Loppumaksatus Lastuja laineilla lokakuu 2019
Leväsieppari maksatushakemus joulukuu 2019
Loppumaksatukset ELYn hankkeille:
 Automaattiasemat
 ”Nimeämättömät kohteet”
 Vesiensuojelun edistäminen
 Fishing Guide
 Lastuja laineilla
Uudet avustushakemukset
tehty:
 Vanajaveden VERSO
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mältä ok
rahoituksen sujuvuus ok

palaute ohjausryhmältä
määräaikojen mukaisesti toimiminen
maksatuksessa
hyväksyttyjen/hylättyjen menoerien lukumäärä
ja perusteet
Onnistuneet hakemukset ja rahoituspäätökset
Kulujen hyväksyntä
maksatuksessa

(HAM ELY)
Automaattiasemat (HAM
ELY)
 Teuronjoen-Puujoen kalatiesuunnittelu (POS ELY)
 POLKUympäristökasvatushanke(Keski-Suomen ELY)
 Liikunnallisen ja kestävän
elämäntavan oppimispolku (OKM)
pyydetään tarvittaessa väliaikaisrahoitusta Hämeenlinnan
kaupungilta (myönteinen päätös on)
taloutta on seurattu, väliaikaisrahoitusta ei vielä tarvittu
VVK toimii strategisesti, tuloksekkaasti ja tehokkaasti. ok


Väliaikaisrahoituksen
hankinta

Koko VVK:n toiminnan
suunnittelu, johtaminen ja raportointi (Sanni MJ)

Vanajavesikeskuksen
tiimipalaverit
Yhteydet Vanajavesikeskuksen asiantuntijaryhmiin ja sidosryhmiin
 Kuntayhdyshenkilöt
 VVK:n vesijaosto
 Hämeen ELYkeskus
 Hämeen liitto



Toimielimet ja ryhmät
kokoontuvat sovitussa aikataulussa, kokoukset ovat
hyvin järjesteltyjä ja valmisteltuja sekä sisällöltään
mielenkiintoisia.
 Tarvittavat asiakirjat (kutsut, asialistat, muistiot/pöytäkirjat) tuotetaan
ajoissa ja tarvittavassa laajuudessa.
 Yhteydenpito on luontevaa
ja keskustelevaa sekä
idearikasta. Tieto ja ajatukset kulkevat molempiin
suuntiin.
Tiimipalavereita pidetty 8
kertaa; Vesijaosto kokoontui
5 kertaa: 4 kokousta ja maastoretkeily; Hämeen ELYn yhteistyökokouksia pidetty neljä
kertaa. Kuntayhdyshenkilötapaaminen Lempäälässä 25.9.;
Opintoretki Hämeen liiton
maakuntakaavoittajien kanssa
Lammille 14.8.

lainan nosto tarvittaessa

väliaikaisrahoituksen
järjestyminen





hallituksen päätösten
toimeenpano ja muu strategian toteuttaminen
 säätiön toimintakertomuksen 2019 laadinta ok
 säätiön toimintasuunnitelman 2020 laadinta ok
 talousseuranta ja –ohjaus
ok
 tiimin vetäminen ja muu
esimiestyö ok
Kokousten järjestelyvastuu:
 Kuntayhdyshenkilöt tapaamiset 1 kerta vuodessa ok
 Vesijaoston kokoukset n.
2-3 kk välein, maastoretkeily kerran vuodessa ok
 Hämeen ELY-keskuksen
yhteistyökokoukset n. 2-3
kk välein ok
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toiminnan tuloksekkuus ja tehokkuus
raporttien selkeys ja
käyttökelpoisuus,
niiden laadinnan
kustannustehokkuus
työyhteisön toimivuus

Toteutuneet kokoukset
ja niiden dokumentointi
Kokouksiin osallistuvien
henkilöiden panos (läsnäolo, osallistuminen
keskusteluun)

Yhteistyö kollegaorganisaatioiden ja muiden vastaavien toimijoiden kanssa (sis.
BSAG)

Vertaistuki vesienhoitoorganisaatioita suunnitteleville toimijoille

Vuokra, vakuutukset,
työterveys, atk- ja puhelinyhteydet ym. (Päivi)

Laskutus, laskujen maksu, palkkojen maksu,
kirjanpito ym. (Päivi)

Tiimin työhyvinvointi:
koulutus, virkistys

Rekrytointi

Ajatusten vaihto ja yhteistyö
kollegaorganisaatioiden kanssa.
KVVYn Vauhtia vesienhoitoon,
Loimijoki- ja Järviluontokeskus
–hankkeet; osallistuttu projektikokouksiin.
Annamme kokemukseen perustuvaa vertaistukea ja neuvoja toimijoille, jotka suunnittelevat vesienhoitoorganisaatioiden perustamista;
mm. Loimijoki, Ikaalisten reitti
Osallistuttu Ikaalisten reitin
ohjausryhmään
Toimitilat ovat tarkoituksenmukaiset ja työntekijöillä on
käytössä tarvittavat työvälineet. Työterveyshuolto toimii
ja vakuutukset kattavat riittävän hyvin. ok
Rahaliikenne sujuu niin kuin
pitääkin. Kehitetään taloushallintoa muuttuvia tarpeita vastaavaksi.
Tulorekisterikirjaukset sujuvat.


hyvä jaksamistaso kaikilla
tiimin jäsenillä
 ei liikaa ylitöitä
 kaikilla mahdollisuus oppia
uutta
Mikkelin seminaari; QGISkoulutus järjestetty;
Puutarhakerhon retki Lontooseen (vapaa-ajalla)
Jos resurssit sen sallivat, rekrytoidaan osaavia työntekijöitä,
joilla on asenne kohdallaan.
Rekrytoitiin Ilona Vuorinen
kesäajan lisäresurssiksi sekä
joulukuu 2019-helmikuu 2020




Osallistuminen hankkeen
suunnittelupalavereihin.
Itämerisitoumuksen päivitys

ohjausryhmiin ja kehityspalavereihin osallistuminen

kokemustemme hyödyllisyys muille toimijoille



toimitilojen ja työkalujen toimivuus



yhteydenpito palveluntarjoajiin tarvittaessa
ylläpidetään olemassa
olevat olosuhteet



oma laskutus ja laskujen
maksu
 Gylling Accounting Oy,
nyk. Gallant Oy: palkanmaksu ja kirjanpito
 opiskellaan matkalaskujen
vienti tulorekisteriin
viikkoliikunta mahdollisuuksien mukaan, retki, virkistystilaisuudet, TET-jaksot, kouluttautumismahdollisuudet,
lounassetelit, lehtitilaukset,
työtilojen viihtyisyys










sairauspoissaolot
ylityötunnit
jaksamistaso
työyhteisön henki
koulutuspäivien lkm
kivojen retkien
tuntimäärä






rekrytoitujen lkm 1
uusien työntekijöiden osaavuus, aikaansaavuus ja
asenne erinomainen



mahdolliset rekrytointihaut ja haastattelut
perehdytys



laskujen maksu ja
laskutus oikeaaikaisesti
palkanmaksun sujuvuus

Minna Telenius harjoittelussa
1,5 kk

Kankaistenjärven PAKKA-hankkeen talkoolaiset
tekevät verkkokoekalastuksen saaliin irrottelutyötä (Hämeenlinna & Janakkala).
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Vesistökunnostus-PAKKA –hankkeessa kaivettiin Hauhonselän valuma-alueelle kaksi
laskeutusallaskohdetta. Tässä Omettamäen
altaan työt kesken (Hämeenlinna).

Professori Lauri Arvolan
eläköitymisseminaarin
yhteydessä oli muotokuvan paljastus Lammilla.

Vanajavesisäätiön avustusrahoituksen tukemana valmistui useamman laskeutusaltaan sarja
Hämeenkoskelle (Hollola).
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Porkkalan kartanon maille
Ormajärven rantamaisemiin
valmistui laskeutusallas/kosteikko (Lammi).

Renkajokea soraistettiin
talkoovoimin, jotta kaloilla
olisi joessa aiempaa parempia kutu- ja poikastuotantoalueita (Renko, Hämeenlinna).

Vanajavesikeskuksen neuvottelukunta kokousti Valkeakosken Sääksmäellä.
Kokouksen yhteydessä tutustuttiin myös Visavuoren
museoon.
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