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TIIVISTELMÄ   

Suurten kunnostusten ja kuvauksellisten melontareittien vuosi 

Vanajavesikeskus jatkoi työtään merkittävänä alueellisena toimijana ja yhteistyöverkoston moot-
torina. Vanajavesikeskuksen hankesalkku oli vuoden ensimmäisen puoliskon päättyessä suuruu-
deltaan 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 alu-
een 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, Hämeen-
linnan Hattelmalanjärven avovesiuomat sekä Valkeakosken Saarioisjärven allikot ja uomat saatiin 
kaivettua ja Lempäälän Ahtialanjärven keinokarikot saatiin valmiiksi. Saarioisjärven mittava ruop-
paus valmistui. 
 
Vesistökuormitusta vähennettiin. Yhteensä 18 laskeutusallasta tehtiin tai kunnostettiin. 
 

Vesistömatkailun edistämistä ja ympäristökasvatusta 
Vesistömatkailun edistämiseksi digitoitiin ja videoitiin melontareittejä, luotiin ja testattiin mobiili-
teknologiaa hyödyntäviä vesiluontopolkuja ja tiedotettiin avantouintipaikoista. Lisäksi valmisteltiin 
investointihankkeita matkailualan toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten luontosuhdetta vahvistet-
tiin pilkkipäiviä, retkipäiviä ja onkitapahtumia järjestämällä. Lapsia pääsi myös rapuristeilylle, me-
lomaan ja kalankäsittelykurssille. Kunnostuskohteita esiteltiin vieraille läheltä ja kaukaa. 
 
Tutkimuksia ja selvityksiä 
Eri puolilla aluetta selvitettiin mm. järviin tulevaa kuormitusta ja koottiin suojeluyhdistysten teke-
mien 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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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 mennes-

sä 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, konkreetti-

suus ja ekologisuus. 

Johtaminen  

Vanajavesikeskusta ohjaa Vanajavesisäätiö, joka ylläpitää Vanajavesikeskusta.  Säätiön päät-

tävä elin on säätiön hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Valkeakosken Pekka Järvinen. Va-

najavesikeskuksen 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 toivot-

tua ei pystytä toteuttamaan.  

 

Säätiön hallitus 2019 

  
 

Asiakkaat ja verkostokumppanit  

Vanajavesikeskuksella on laaja kumppanuusverkosto. Verkoston tärkeimmät tahot ovat kun-

nat, 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 tärke-

äksi keskustelu- ja yhteistyöfoorumiksi. 

Vesijaosto, pj. professori Lauri Arvola  

 
 

Kehittämisen painopisteiden eteneminen 

Kunnostukset onnistuivat hyvin. Melontareittien videoista tuli tunnelmaisia ja käyttökelpoi-

sia 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, han-

kehallinnointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Osaamista kehitettiin osallistumalla vuo-

den mittaan koulutuksiin ja/tai seminaareihin. Alan viimeisimpiä oppeja ei löydy kirjoista, jo-

ten 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), vies-

tinnällä 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 kokonais-

budjetti 

(koko 

hanke)

VVK 

rahoitus-

osuus, € 

(koko 

hanke)

VVK 

rahoitus

osuus, % 

(koko 

hanke) 

muut rahoittajat

FRESHABIT LIFE IP, 

Vanajaveden alueen 

kokonaisuus (osa 

valtakunnallista 20 M€ 

hanketta)

lintuvesi- ja latvavesikunnostuksia, 

virkistyskäyttörakenteiden 

rakentamista, ympäristökasvatusta, 

seurantaa ja mallinnusta Natura-

kohteilla Hämeessä ja Pirkanmaalla

2016-2021 (6 v.)     1 346 216        165 476         12,3   EU LIFE-ohjelma (60 %), Hämeen ELY-

keskus/vesienhoito, Pirkanmaan ELY-

keskus/vesienhoito, Helsingin yliopiston 

Lammin biologinen asema, Suomen 

luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen piiri, 

SYKE, LUKE. Yhteistyössä mukana myös 

kohteiden maanomistajat, suojeluyhdis-

tyksiä, osakaskuntia, riistanhoitoyhdistyksiä 

ja kuntia.

Vesistösuunnittelu-

PAKKA

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.

Vesistökunnostus-

PAKKA

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.

Tavastia Blueways - 

vesistömatkailua 

Kanta-Hämeessä

kehitetään eri teemaisia 

melontareittejä, vesiluontopolkuja ja 

kalastuspaikkoja kulttuuri- ja maisema-

arvot huomioiden

2018-2019 (2 v.)        318 488                   -               -     HAMKin hallinnoima hanke. Rahoitus 90 % 

Hämeen ELY-keskuksesta/Euroopan 

maaseuturahasto ja 10 % HAMK.

Automaattiasemat, 

jatkohanke

ylläpitää Vanajaveden alueen 

automaattisten veden laadun 

mittauslaitteiden verkostoa

2018-2019          51 620          25 810         50,0   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

Vesienhoidon 

edistäminen

vesienhoidon toimenpiteiden 

toteuttamisen edistäminen 

Vanajaveden valuma-alueella

2018-2019          60 000          30 000         50,0   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

Vesiensuojelu-

rakenteet

Vesiensuojelurakenteiden 

rakentaminen tai suunnittelu sekä 

vaikutusten arviointi

2018-2018          12 330            6 165         50,0   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

Rehevien vesialueiden 

luontokartoitukset

teetetään luontokartoituksia 

Valkeakosken Vallonjärvellä ja -joella 

ja Uskilanlahdella 

kunnostussuunnittelun pohjaksi

2019-2020          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 kesto kokonais-

budjetti 

(koko 

hanke)

VVK 

rahoitus-

osuus, € 

(koko 

hanke)

VVK 

rahoitus-

osuus, % 

(koko 

hanke) 

muut rahoittajat

Uusivu (Uutta 

liiketoimintaa 

sivutuotteista)

vähempiarvoisten kalojen sekä 

rapujen hyödyntäminen

2017-2019        335 750            1 000   0,3 LUKE koordinoi. Mukana 7 ELYä,  Suomen 

teurastamoyrittäjät ry, 22 yrittäjää

Leväsieppari - 

Ravinteet talteen ja 

kiertoon 

luonnonmukaisesti 

(LeväRaki)

Levät harmillisesta haitasta hyödyksi. 

Levien lannoitekäyttö, levien 

hyödyntäminen energiantuotannossa, 

levien kaupallinen jatkojalostus.

2018-2020 (2,25 

v.)

       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.

769 750      9 400        1,2  
 
 
 
 
← Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisoh-
jelman ohjelmapäällikkö Tarja Haaranen tutustui touko-
kuussa Teuronjoen eroosio-ongelmiin. Pahimmin syöpy-
viä joenpenkkoja esittelemässä mm. hämeenkoskelainen 
viljelijä Mika Hämäläinen. (Hollola) 
 
 
↓Lehijärven isosorsimojen pressutuskokeilussa on me-
neillään viimeinen vuosi. Pressut poistetaan loppuvuo-
desta 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 tois-
tuvat 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 Tavoitteet Panokset Mittarit 

Vanajanselän reaaliaikainen 
vedenlaadun seuranta (LBA) 

Lammin biologisen aseman 
laitteet tuottavat luotettavaa 
dataa, joka menee on-line 
verkkopalveluun. 
Ruskeenkärjen mitta-asema 
on käytössä. 

Tiedotusyhteistyö, esim. 
linkitys 

Kävijämäärä nettisivuilla. 

Ympäristötutkimuksen pro-
fessuuri Hämeessä (LBA) 

Varmistaa, että alueella on 
vesialan professorin virka 
Päätökset rahoituksesta ok. 
Uusi professori aloittanut 
työnsä ja häneen on tutus-
tuttu. 

Osallistuminen rahoituk-
seen 

Hyvä yhteistyö viranhalti-
jan kanssa. Hyvin sujuu! 

HAMKin LUO Next Step –
hankkeen ympäristöseuran-
taryhmään osallistuminen  

Kehittää ympäristöseuran-
taan uusia menetelmiä ja 
uudenlaista yhteistyötä 
ei tarvetta osallistua hank-
keen loppusuoralla 

ideointi ja muu yhteistyö syntyvien menetelmien ja 
toimintatapojen käyttö-
kelpoisuus 

Valtakunnan tason tutkimus-
yhteistyö 

Vanajaveden alue on valta-
kunnallisesti tärkeä ympäris-
tötutkimuksen alue 
Uusia hankehakemuksia 
tehty (mm. SY-
KE/Horizon2020) 

SYKE-ja LUKE-yhteistyö 
mm. mallinnus 

Uudet ja meneillään ole-
vat hankkeet ja tutkimuk-
set. Odotetaan tietoa 
läpimenosta. 

Vesikasvillisuuden niittämis-
ajankohdan pidentäminen ja 
uudet tekniset ratkaisut 

kehittää vesikasvillisuuden 
niittourakointia (tekninen ja 
aikataulutus) sekä seurataan 
niiton ympäristövaikutuksia 
HAM ELY teettää kesän 2019 
luontokartoitukset niittopi-
lottikohteilla. 
Sovittu kohteiden droneku-
vasten toteutukesta loppu-
kesällä 2019. 

Sidosryhmäyhteistyö ja 
viestintä. 

 laaditaan kirjelmä 
hankkeen tuloksista 
päättäjille (YM, di-
rektiivilajityöryhmä 
ym.) 

Päätettiin, ettei kirjel-
mää kannata laatia, kos-
ka ministeriöstä ei tulla 
saamaan linjausta. 

Niittoajankohtiin liittyvien 
viranomaisneuvotteluiden 
tuloksellisuus. Alueellisel-
la tasolla hyvä, valtakun-
nallisella tasolla ei kanna-
ta panostaa. 
Kasvillisuuden vähenemi-
nen niitetyillä alueilla. 

Valtakunnallisen vesistökun-
nostusverkoston toiminta 

Vesistökunnostusverkosto 
toimii aktiivisesti ja välittää 
tietoa koko maan toimialan 
toimijoille. 
Osallistuttu suunnitteluryh-
mätoimintaan sekä Mikkelin 
vuosiseminaariin. 

Osallistuminen työryh-
miin, Talviseminaariin ja 
valtakunnalliseen vuosi-
seminaariin Mikkelissä. 

Seminaarien hyödyllisyys; 
valtakunnallisen vesistö-
kunnostustoimialan kehit-
tyminen  Hyviä koulutus-
tilaisuuksia, verkostot 
vahvistuvat. 

Vanajavesi kuntoon – aloite- 
ja hankerekisteri (entinen 
Vanajaveden pelastusohjel-
ma) 

aloite- ja hankerekisterissä 
on ajantasainen tieto alueella 
tehdyistä vesienhoitotoimis-
ta; 

aiemmin: päivitys kerran 
vuodessa, kunkin vuoden 
toimintakertomuksen 
valmistuttua 

mielekkäiden ja kustan-
nustehokkaiden ratkaisu-
jen löytyminen Hankere-
kisterille ei ole kysyntää. 
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 uudelleenarvioidaan hanke-
rekisterin ylläpitämisen kus-
tannustehokkuus  
Ei toimenpiteitä. 

 Todella työläs ylläpitää. 
VVK vuosikertomukset 
kattavat VVK tekemät 
työt. 

Fosforisieppareiden toimin-
nan ja käytön kehittäminen 

Löytää kustannustehokkaat 
tavat käyttää ja huoltaa fos-
forisieppareita 
Laitteiden käyttö on vakiin-
tunutta ja suojeluyhdistyk-
set pärjäävät niiden kanssa. 
Osallistuttu Ferrixin hankin-
takuluihin avustusrahoituk-
sella. 

Tiedotusyhteistyö suoje-
luyhdistysten välillä 

Laitteiden käyttövarmuus 
ja kustannustehokkuus. 

Lausunnot  
 
 

vaikuttaa yhteiskunnalliseen 
kehitykseen ja edistää viisas-
ta vesienhoitoa 
Ei lausuntoja. 

lausuntojen laadinta  lausuntojen lkm 

 mahdollinen lausun-
noista saatu palaute 

Aluehallintouudistus vaikuttaa yhteiskunnalliseen 
kehitykseen ja edistää viisas-
ta vesienhoitoa ja muistuttaa 
ympäristöasioiden tärkeästä 
roolista maakunnassa 
Ei toimenpiteitä hallintouu-
distuksen kaaduttua. 

maakuntauudistuksen 
valmisteluun osallistumi-
nen 
 

valmistelutyön sujuvuus ja 
perustuminen riittäviin ja 
oikeisiin tietoihin 

Leväsieppari-hankkeen toi-
menpiteet 

selvittää, miten levät saatai-
siin harmillisesta haitasta 
hyödyksi 
Useita tiedotustoimenpiteitä 

hankkeen viestinnästä 
vastaaminen 

saatujen tutkimustulosten 
laatu ja käyttökelpoisuus, 
tuotekehityksen onnistu-
minen 

Kansainvälinen yhteistyö Solmitaan yhteyksiä potenti-
aalisiin muunmaalaisiin 
kumppaneihin 
Brownification-aiheisen 
tieteellisen artikkelin kom-
mentointi (ranskalaistutki-
joiden artikkeli); Artikkeli 
Vanajavesikeskuksen lintu-
vesikunnostuksista ranska-
laisessa La Croix –lehdessä. 

osallistutaan tilaisuuksiin 
ja hankevalmisteluihin 
resurssien salliessa 

hyviä kumppaneita ulko-
mailla lkm Ranskaan hyviä 
suhteita, mutta rahoitus-
ta yhteistyölle ei ole vielä 
saatu.  

UUSI TOIMENPIDE: Muut Edustus alueelliseen metsä-
neuvostoon kesä 2019 alka-
en. Tapaaminen UPMn kans-
sa 7.5. Valtakunnallisen 
metsäneuvoston retkeily, 
kohde-esittely 

osallistutaan Hämeen 
maakunnallisen metsä-
neuvoston toimintaan 

Alueellisen metsäohjel-
man sisältöön vaikuttami-
nen 

 

Vanajavesikeskus oli näyttävästi esillä 
Ranskan kolmanneksi suurimmassa päi-
vittäin julkaistavassa La Croix –lehdessä. 
Lehden EU-toimituksen päällikkö Jean-
Baptiste François jututti lintunaista Hat-
telmalanjärvellä (Hämeenlinna). 
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b) kunnostuksiin ja hoitotoimiin liittyvä tiedonhankinta  

vastuuhenkilö Suvi M     (F)= FRESHABIT 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

osallistuminen tutkimus/kehittämis-
hankkeisiin:  Ojat kuntoon (HAMK), Vauh-
tia vesienhoitoon ja Loimijoen vesienhoi-
don kehittäminen (KVVY), AIKO-
antibioottiresistenssimikrobit 

Hankkeet tuottavat uutta 
tietoa, uusia menetelmiä, 
verkostoja ja toimintamalle-
ja. 
Osallistuttu ohjaus- ja pro-
jektiryhmien kokouksiin. 
 
Pidetty avoin yleisöluento 
Loimijoen hankkeen luen-
tosarjassa Forssassa sekä 
KVVYn Vauhtia vesienhoi-
toon –järvi-illassa Tampe-
reella. 
 
AIKO-hanke päättyi. 
 
Laadittu Lehijärven kuormi-
tus- ja kunnostusselvityk-
sen tarjouspyyntö, jota ei 
ole lähetetty eteenpäin 
mm. rahoituskuvioiden 
takia 

osallistuminen hank-
keiden ohjausryhmä-
toimintaan sekä ha-
kemusten tekoon  

saadut käyttö-
kelpoiset tut-
kimustulokset, 
verkostoitumi-
sen onnistumi-
nen 

Direktiivilajien ja muiden seurantaohjel-
man mukaisten lajien ja veden laadun 
inventoinnit kunnostuskohteilla (F) 

 Vallonjoen luontokartoitukset, Vlk 

 Uskilanlahden luontokartoitukset, Vlk 
 

Toteuttaa seurantaohjelmat 
hankekohteissa. 
Hankkia tietoa kunnostusta 
kaipaavien vesi- ja ranta-
alueiden luontoarvoista 
suunnittelutyön pohjaksi. 
Saatu myönteinen rahoi-
tuspäätös PIRELYltä. laadit-
tu tarjouspyyntö konsultti-
työstä. 

Rahoituksen hankin-
ta. Osarahoitus. Tie-
dotus. Kartoitusten 
hankinta. 

Laadukas data. 
Tiedon käyttö-
kelpoisuus 

Museovirastoselvitys; tarvittavien selvitys-
ten laadinta Freshabit-hankkeen kohtei-
den arkeologisista ym. arvoista (F) 

toteuttaa tarvittavat arkeo-
logiset selvitykset Freshabit- 
kunnostuskohteissa. Ar-
keologi valvoi Hattelmalan-
järven kaivuita. 

Yhteistyö Museovi-
raston ja/tai konsultin 
kanssa. 
Osarahoitus. 

Laadukas data  

Opinnäytetyöt:  

 aloitetaan uusia opinnäytetöitä yhteis-
työssä HAMKin ja HY:n kanssa. 

 HYRIA: näyttötutkinnot 

uusien opinnäytetöiden 
aloitus 
Ei uusia opinnäytetöitä. 
Haastattelu/ideointia vesi-
rakentamisen suodatinma-
teriaaleihin liittyvän opin-
näytetyön aineistoksi. 
Koiransuolenojan altaista 
kerättyyn aineistoon osin 
perustuva väitöskirja (Sari 
Uusheimo) valmistui. 
Harjoittelija Minna Telenius 
suoritti kolme näyttötutkin-

opinnäytetyöntekijöi-
den etsiminen, opin-
näytetöiden tarvit-
semien hankintojen 
teko ja maksaminen, 
ohjaus- ja neuvonta 
sekä mahdollinen 
maastotyöapu ja 
tiedottaminen 

valmistuneet 
opinnäytetyöt 
ja niiden tulos-
ten käyttökel-
poisuus 



16 

 

toa harjoittelunsa aikana. 

Automaattisten vedenlaatumittareiden 
sarja  

 Viisi S::can -laitetta mittaa yhden 
vesistöketjun (Pääjärven-Teuronjoen-
Puujoen-Vanajaveden) veden laatua  

 Asennus-, ylläpito- ja huoltotyö tilattu 
LBA:lta. 

 Laitteet tuottavat on-
line tuloksia joko avove-
sikaudella (Koiran-
suolenoja) tai ympäri 
vuoden (Teuron- ja Puu-
joki). 

 Referenssinäytteet ovat 
riittäviä datan laadun-
tarkkailuun. 

 Yhteistyö LBAn ja 
maanomistajien kanssa 
on sujuvaa. 

 Saatua tietoa hyödyn-
netään tehokkaasti 

Mittalaitteet ovat toimin-
nassa avovesikauden. 
Koiransuolenojan Viljo-
mittari mennyt rikki, mutta 
se on korvattu toisella lait-
teella LBAn toimesta. 

Rahoitus: Laitteiden 
ylläpito-ja huoltokulut 
sekä referenssinäyt-
teiden analyysikus-
tannukset. Laitteiden 
tiedonsiirto- ja vakuu-
tuskustannukset. 
 
Tarvittava raportointi 
rahoittavalle Hämeen 
ELY-keskukselle. 
Saadun datan analy-
sointi, yhteenveto ja 
tiedotus. 

saadun tiedon 
määrä ja käyt-
tökelpoisuus 
uusien hank-
keiden suunnit-
telussa ja taus-
tatietona. 

Maastokatselmukset/rantakasvillisuuskar-
toitukset/kunnostusideointi 

 Pannujärvi 

 Äimäjärvi 
 

Vesikasvi- ja ranta-aluekar-
toitusten perusteella syntyy 
suunnitelma/ohje tulevia 
niittoja tms. kunnostuksia 
varten 
Vesikasvikartoitusten 
maastotyöt tehty elokuun 
alussa. 
Aineiston käsittely aloitet-
tu. 
Mallinkaistenjärven isosor-
simokasvustojen maasto-
katselmus 20.5. 

maastokartoitusten 
maasto- ja kartta- ym. 
raportointityöt 

tehtyjen kartoi-
tusten määrä ja 
tulosten käyt-
tökelpoisuus 

Vesinäytteenottovalmius, mikäli yllättäviä 
ilmiöitä tai yleisöhavaintoja 

Selvittää yllättävien veden 
laadussa havaittujen muu-
tosten haitallisuus tai syy 
Ei  tarvetta. 

Näytteenottoon osal-
listumien ja/tai analy-
sointikustannusten 
maksaminen 

Saadut tulokset 

Vesiensuojelurakenteiden toimivuuden 
seuranta 

 Oriharonjärvi ja Valkjärvi (Kärkö-
lä): vesinäytteenotto 2018-2019 

Seurata veden laadun muu-
tosta vesiensuojeluraken-
teissa 
Näytteet tilattu KVVYltä, 
tulokset saatu ja toimitettu 
kuntaan. 

Näytteenottojen 
tilaaminen ja maksa-
minen 

Tulokset 

Vesistösuunnittelu-PAKKA –hankkeen 
selvitykset 

 vesinäytteenotto 

 sedimenttiselvitykset 

 kalastoselvitykset 

 linnustoselvitykset 

 asukaskysely 

Hankitaan tietoa veden 
laadusta, kuormituksesta ja 
järvien ekologiasta vesinäyt-
teenotoin. 
Talvinäytteet (järvet) ja 
kevätnäytteet (purot) otet-
tu suunnitellusti. Näytteen-
otto-ohjelma jatkuu syk-
syyn. 
Kolmeen virtavesikohtee-
seen vuokrattu Luoteen 

Toimitaan hankkeen 
vetovastuullisena 
toimijana. 
 
Avustetaan ja ediste-
tään Alajärven juok-
sutussäännön muu-
toshakemuksen laa-
dintaprosessia. 

Uuden tiedon 
ja selvitysten 
määrä ja laatu. 
 
Loppuseminaa-
rin osallistuja-
aktiivisuus ja 
tiedottamisen 
onnistuminen. 
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jatkuvatoimiset mittalait-
teet 3 kk ajaksi (toukokuu-
elokuu). Niiden tarvitsemat 
kalibrointinäytteet 4 x 3 
analysoitu LBAn labrassa.  
 
Suojärven ja Hauhonselän 
sedimenttiselvitys valmistuu  
Raportti valmis ja hankkeen 
verkkosivuilla. 
 
Kankaistenjärven kalasto-
kartoitus. Hauhonselän 
kalakanta-arvio valmistuu. 
Kankaistenjärven koeverk-
kokalastus valmis. 
Hauhonselän kalaraportti 
valmis. 
 
Asukaskyselyn vastausten 
yhteenveto ja suojeluyhdis-
tysten omat johtopäätel-
mät. 
Webropol-aineistosta laa-
dittu yhteenveto, joka esi-
tetty loppuseminaarissa. 
 
Alajärveen liittyvät luonto-
kartoitukset. 
Linnustokartoitukset Ala-
järvelle ja Takajärvellä val-
miit ja raportit www-
sivuilla. 

Valkeakosken Vallonjoen kunnostusmah-
dollisuuksien selvittäminen 

Selvitetään mahdollisuudet 
kunnostaa Vallonjoki ja 
tuotetaan tietoa jatkopää-
töksenteon pohjaksi 
Saatu PIRELYltä rahoitus 
luontoselvitysten teettä-
miseksi. Tarjouspyyntö 
konsulttityöstä valmis. 

 yhteenveto ole-
massa olevasta 
tiedosta 

 tarvittavien lisä-
selvitysten tun-
nistaminen 

 mahdollisen 
kunnostussuun-
nitelman laadin-
nan hankinta 

Kattavat tiedot 
Vallonjoen 
tilasta ja kun-
nostusmahdol-
lisuuksista 

Vanajanselän piileväselvitys ELY teettää piileväselvityk-
sen Vanajanselän alueesta 
Hanke ei ole edennyt 

osallistuminen selvi-
tyksen suunnitteluun  

 

 

 

c) kunnostuksien ja hoitotoimien suunnittelu  

    vastuuhenkilö Suvi M 

Tehtävä Tavoitteet Panokset Mittarit 

Osallistuminen kalatalousaluetason vesien-
hoitosuunnitteluun (Vanajanselän, Hämeen-

osallistutaan kokouksiin joulukuus-
sa 2019 

Osallistuminen 
työryhmien 

tiedon kulku 
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linnan, Lopen ja Hauhon kalatalousalueet) Osallistuttu kokouksiin, edustaja 
(MS) Vanajanselän ja Hämeenlin-
nan kalatalousalueen hallitukses-
sa, ei enää Lopen ja Hauhon. 

toimintaan 

Osallistuminen Hämeen ELY-keskuksen ve-
sienhoidon suunnitteluprosessiin (yhteistyö-
ryhmä) ja suunnitelman toteuttamiseen. 

tuodaan käytännön vesistökunnos-
tajien näkökulmaa esille vesienhoi-
don suunnitteluprosessissa; toteu-
tetaan vesienhoitosuunnitelmia ja 
vesienhoidon toimenpideohjelmia 
Hämeen ja Pirkanmaan ELY-
keskusten alueella  
Osallistuttu vesienhoidon yhteis-
työryhmän toimintaan. 
Haettu ja toteutettu hankkeita, 
jotka toteuttavat suunnitelman 
tavoitteita. 

Osallistuminen 
työryhmien 
toimintaan 

tiedon kulku 

Loppijärven säännöstelypadon muutosmah-
dollisuuksien selvittäminen 

Selvittää teknistaloudelliset mah-
dollisuudet muuttaa Loppijärven 
säännöstelypatoa 
Hydrologisten laskelmien aineisto 
valmistunut SYKEssä ja sitä on 
käsitelty ELYn, Tervakoski Oy:n ja 
Janakkalan kunnan kanssa. 

Asiantuntija-
apu 
 
Hydrologiset 
laskelmat 
tilattu SYKEstä 
ELYn toimesta. 

Padon omista-
jan tukeminen 
prosessissa. 
 
Yhteydenpito 
SYKEn ja paikal-
listen toimijoi-
den välillä. 

Teuronjoki-Puujoki -kokonaisuus Edistää ja ideoida vesiensuojelu- ja 
elinympäristökunnostustoimenpi-
teitä Teuronjoen valuma-alueella. 
 
Edistää kalan kulun mahdollistavia 
toimenpiteitä Teuronjoen ja Puujo-
en patojen osalta. 
Pidetty hankesuunnittelukokous ja 
rahoitusvaihtoehtoja haarukoiva 
tilaisuus YMn ja maanomistajan 
sekä perkausyhtiön edustajan 
kanssa. Haettu rahoitusta tausta-
kartoitusten tekemiseen. 
HAMELY hakee hydrologisten 
laskelmien aineistojen teettämistä 
SYKEstä osana TTSää 2020. 
Pidetty kaksi hankesuunnitelma-
kokousta, yksi maastokatselmus 
sekä kaksi yleisötilaisuutta. 

 Yhtey-
denpito 
maan-
omistajiin 
sekä per-
kausyhti-
öön sekä 
SYKEen.  

 suunnitte-
lu ja asi-
antuntija-
apu 

Erillisten pro-
jektien etene-
minen ja toteu-
tus 

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

Osallistuminen kunnostusten lupa- 
ja suunnitteluprosessiin kullakin 
kohteella: 

 Ormajärvi lupa- ja suunnitte-
luprosessi on hankkeen osalta 
valmis 

 Hattelmalanjärvi kunnostus-
toimenpiteiden jälkeen päivi-
tetään HKS ajantasaiseksi  

 Ansionjärvi lupahakemus lähe-
tetty kesällä 2019 Etelä-
Suomen AVIin. 

Koordinointi, 
yhteydenpito 
maa- ja vesi-
alueiden omis-
tajien sekä 
viranomaisten 
kanssa, tila-
taan ja makse-
taan tarvitta-
via suunnitel-
mia. 

Valmiit suunni-
telmat ja lupa-
asiakirjat 
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 Vanajaveden lintuluodot luvat 
kylttien asentamiseen ja 
puuston poistoon saatu 
useimmilta maa- ja vesialueen 
omistajilta. 

 Saarioisjärvi lupa- ja suunnit-
teluprosessi hankkeen osalta 
valmis  

 Tykölänjärvi lupa- ja suunnit-
teluprosessi hankkeen osalta 
valmis 

 Kukkia Rautajärven kosteikko-
aluetta koskeva lupahakemus 
lähetetty Länsi-ja Sisä-
Suomen AVIin joulukuussa 
2019. 

 Ahtialanjärvi vuosittaiset 
poikkeusluvat toimenpiteille 
haettava PIRELYstä 

Haapajärven valuma-alueen kuormituksen 
vähentämismahdollisuuksien sekä säännöste-
lypadon muutostöiden suunnittelu 

Löytää mahdollisuuksia vähentää 
Haapajärveä mataloittavan sedi-
mentin kulkeutumista sekä muut-
taa pato kalankulun mahdollista-
vaksi. 
Ei toimenpiteitä 

Osallistuminen 
suunnitteluun 
yhdessä suoje-
luyhdistyksen 
kanssa. 

Uudet suunni-
telmat 

Teuronjoen ja Mommilanjärven yläosien 
valuma-aluekunnostuskohteiden kartoitus ja 
kunnostussuunnittelu 

Maastokäynnit maanomistajien 
kanssa. 
Kunnostuskohteiden priorisointi ja 
suunnitelmien teko tai tilaaminen. 
Maanomistaja Hämeenkoskella 
toteuttanut kolme sellaista allasta, 
joissa tehty maastokäynti.  
Ei uusia suunnittelukohteita. Ote-
taan osaksi isompaa Teuronjoki-
Puujoki-hankekokonaisuutta. 

Neuvonta. 
Mahdollinen 
osarahoitus. 

Valmiit suunni-
telmat 

Lopen-Janakkalan padot 

 Ojajärvi 

 Nummistenmylly 

 Vanhakoski 

 Haapajärvi 

Edistetään vanhojen patojen kor-
vaamista pohjapadoilla ja/tai kala-
teillä 
Hydrologisten laskelmien aineisto 
valmistunut SYKEssä ja sitä on 
esitelty sidosryhmille. 

Hankkeen 
vireillä pitämi-
nen.  
Hydrologiset 
laskelmat 
saadaan  SY-
KEstä. 

Suunnittelun 
eteneminen, 
valmiit suunni-
telmat 

Kosteikko- ja laskeutusallassuunnittelu 

 Vesistösuunnittelu-PAKKA-hankkeen 
kohteet 

PAKKA-hankkeen aikana laaditaan 
uusia suunnitelmia useille kos-
teikoille ja laskeutusaltaille Hau-
honselän, Ilmoilanselän, Jokilanjo-
keen laskevien ojien, Kankaisten-
järveen laskevan ojan valuma-
alueella sekä Myllyojan Velssin 
kohteeseen. 
Laskeutusallassuunnitelmat val-
mistuneet kolmeen Hauhon koh-
teeseen sekä Kankaistenjärven 
kahteen kohteeseen. Jokilanjo-
en/Viralan seudun kohteista laa-

Hankkeen 
vetovastuu. 
Osarahoitus. 

Valmiit suunni-
telmat. 
 
Hauhon osalta 
hankerahoituk-
sella rakennet-
tavien kohtei-
den määrä. 
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dittu yleissuunnitelmatasoiset 
suunnitelmat. 
Hauhon (kaksi kpl) ja Kankais-
ten/Velssin kohteiden kaivinkone-
työt valmistuivat suunnitelmien 
pohjalta.  
Pannujärven valuma-aluetoimen-
piteiden vertailu valmistui. 

 
 

Vanajavesikeskuksen tekemät las-
keutusaltaat ovat osoittautuneet 
toimiviksi. Ne keräävät paljon kiin-
toainesta, ravinteiden poiston lisäk-
si. Vuonna 2013 rakennetun Koiran-
suolenojan pohjapatosarjan altaat 
(Lammi, Hämeenlinna) tyhjennettiin 
niihin kertyneestä sedimentistä ke-
säkuussa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
d) kunnostuksien ja hoitotoimien toteutus  

vastuuhenkilö Suvi M 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Vesikasvillisuuden niitot:  

 avustuskohteet 

 muut kohteet? 
 

estetään vesistöjen umpeenkasvua; 
kts. kohteet eritelty taulukossa PAK-
KA-hankkeen ja FRESHABITin toimien 
kohdalla 
Niittoja rahoitettu 7 avustuskohtees-
sa. PAKKA-hankkeessa rahoitetaan 
Katumajärven niittoa. Freshabit-
hankkeessa niitetty Ansionjärvellä, 
Saarioisjärvellä, Tykölänjärvellä sekä 
Kukkialla. 

Kohteiden etsintä ja 
maanomistajayhteydet. 
Osarahoitus. 
Mahdollinen avustus-
ten jako niittojen to-
teuttamiseen 

Kohteiden lkm, 
leikkuupinta-ala 

Pressukesannointi isosorsimon poistokokeilu pressu-
kesannoimalla, kohteena Hattulan 
Lehijärvi 
Kesannointia tehty suunnitelman 
mukaisesti, viimeistä vuotta VVKn 
toimesta. Pressut poistettu ja hävi-
tetty asianmukaisesti. Tuloksista on 
kerrottu yleisötilaisuuksissa sekä 

maastotyöt 
seuranta 
tiedotus tuloksista 

toimenpiteen vai-
kuttavuus 
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viranomaisille. 

Haapajärveen laskevien 
jokien sedimentin poisto 

Vähentää Haapajärveen päätyvää 
kiintoainetta, kohteiden etsintä suoje-
luyhdistyksen vastuulla 
Ei toimenpiteitä. 

Osarahoitus  
Asiantuntija-apu 

Poistetun sedimen-
tin määrä 

Yhteishanke (Vesistökunnos-
tus-PAKKA) 

 Katumajärvi 

 Kankaistenjärvi 

 Myllyoja 

 Pannujärvi 

 Alajärvi 

 Takajärvi 

 Hauhonselkä 

 Ilmoilanselkä 

toteutetaan vesistökunnostuksia 
kohdejärvillä: 

 hapetetaan Pannujärveä (Hä-
meenlinna) 
Hapetin toiminnassa talven 
2018-2019 

 vähennetään Katumajärveen 
tulevaa kuormitusta kunnosta-
malla olemassa olevia altaita 
(Hämeenlinna) 
Niemelänojan allas tyhjennet-
tiin. 

 niitetään vesikasvillisuutta Katu-
majärvellä (Hämeenlinna) 
Niitto elokuussa ja lokakuussa. 

 Rakennetaan laskeutusaltaita 
Hauhonselän ja Ilmoilanselän va-
luma-alueille. 
Mattilan ja Omettamäen altaat 
rakennettu. 

Hankkeen vetovastuu, 
maksuliikenne, rapor-
tointi 
 
Osarahoitus 
 
Tiedotusyhteistyö 

Hankkeen rapor-
tointi, taloudellinen 
selvitys ja saadut 
tulokset (raportit, 
suunnitelmat, to-
teutuneet kunnos-
tustoimet, yleisöti-
laisuudet) 

Teuronjoen valuma-
aluekunnostuskohteen tai 
kohteiden toteutus 

Eroosiota vähentävän tai kalojen 
elinympäristöä parantavan kohteen 
toteutus. 
Kolme allasta Hämeenkoski/Suosaari 
valmistuivat maanomistajan toimes-
ta 

Neuvonta, suunnittelu, 
kilpailutus, osarahoitus 

Valmis kohde 

Freshabit-LIFE hankkeen 
toimenpiteet (F) 

Toteutetaan kunnostuksia ja rakentei-
ta hankekohteille: 

 Ormajärvi: lintutorni, kosteikkoja 
ja laskeutusaltaita. Viimeiset al-
taat valmistuivat alkuvuodesta 
2019. 

 Hattelmalanjärvi: ruoppauksia, 
puuston poistoa 

 Ansionjärvi: vesikasvillisuuden 
poistoa 

 Vanajaveden lintuluodot: kylti-
tyksiä, puuston poistoa, sorais-
tusta tehdään vuonna 2020 

 Saarioisjärvi: ruoppauksia, niitto-
ja syksyllä 2019 

 Tykölänjärvi: pohjapadon uusi-
minen, ruoppauksia, vesikasvilli-
suuden poistoa syksyllä 2019 

 Kukkia: Majaanlahden niitot 
toteutettu heinäkuussa, Kort-
teenpohjan niitot syksyllä 2019 

 Ahtialanjärvi: keinokarien raken-
tamista, isosorsimon niittoa ja 
pressutusta 

Vetovastuu. 
Osarahoitus 

Toteutuneet koh-
teet 
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Lopen Nummistenmyllyn 
kosteikkorakentaminen 

Vähentää Kesijärveen päätyvää ravin-
ne- ja kiintoainekuormitusta 
Allas valmistui keväällä 2019, VVKn 
osarahoitusta tarvittiin varattua 
vähemmän 

Osarahoitus Valmis kohde 

Renkajoen Vahteriston pa-
don muutostyöt 

Korvata Vahteriston säännöstelypato 
pohjapadolla, joka mahdollistaa kalan 
kulun padon ohi. 
Pato valmistui kevättalvella 2019 ja 
sen alapuoliselle koskelle tehtiin 
elinympäristökunnostusta yhdessä 
WWFn kanssa. 

Asiantuntija-apu 
Osarahoitus 
Rakennuttajana toimi-
minen. 

Valmis kohde 

Lammin Koiransuolenojan 
altaiden tyhjentäminen 

Poistaa altaisiin kertynyt sedimentti 
Altaat tyhjennettiin kesäkuussa 2019 

Rahoitus, rakennutta-
jana toimiminen. 

Valmis kohde 

Velssin altaat: olemassa 
olevan altaan tyhjentäminen 
ja/tai uuden altaan rakenta-
minen sen yläpuolelle 

Vähennetään Hämeenlinnan Mylly-
ojan kiintoaine- ja ravinnekuormitusta 
sekä parannetaan alueen kalaston 
elinolosuhteita 
Vanhaa allasta tyhjennettiin ja sen 
patoa muotoiltiin paremmaksi. 
Uudelle altaalle ei saatu maanomis-
tajan suostumusta. 

Osarahoitus ja hank-
keen hallinnointi, ra-
kennuttajana toimimi-
nen 

Valmis kohde tai 
kohteet 

Punkanjoen uoman avaami-
nen Ryttylässä, Hausjärvi 

Vähentää jokiuoman umpeenkasvua 
sekä alueella esiintyvien haitallisten 
vieraslajien esiintymiä 
Ei toimenpiteitä 

Osarahoitus. 
Yhteydenpito paikallis-
ten toimijoiden ja vi-
ranomaisten välillä. 

Kohteiden toteutus, 
todennäköisesti 
osissa. 

 

 

 

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 Tavoitteet Panokset Mittarit 

Vanajavesisäätiön 
avustusten jakami-
nen 

 kannustetaan toimijoita 
omaehtoisuuteen 

 jaetaan avustukset; jaet-
tiin avustus 23 toimijalle 
yhteensä 19 965 € (+ yh-
teen hankkeeseen osal-
listuttiin vesienhoitobud-
jetin kautta) 

 Avustusten avulla toteu-
tuu useita vaikuttavia 
hankkeita.  

toteutetaan avustushaku ja 
jaetaan avustukset, kootaan 
tiedot toimenpiteiden toteutu-
misesta 

avustushakemusten 
määrä 26 kpl ; avustus-
ten arvioitu vaikuttavuus 
vaikuttavia ja monipuo-
lisia toimia eri puolilla 
aluetta 

Ympäristöpalkintojen 
ehdotukset 

Nostetaan esille ahkeria, 
osaavia ja aikaansaavia toimi-
joita. 
Ehdotukset tehty Hämeen-
linnan kaupungin ympäristö-
palkinnon saajiksi 

Laaditaan ehdotuksia erilaisten 
palkintojen saajiksi 

valituiksi tulleet ehdo-
tuksemme  

 

b. tapahtumat 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K  

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Yleisötapahtumiin osallistu-
minen  

 Elomessut 

 Saidan tulet 

 Muinaistulitapahtuma 
Suvirannassa 
 

 Vanajavesikeskuksen työ sekä 
vesiensuojelu näkyvät suurelle 
yleisölle valuma-alueen eri 
osissa. 

 Yleisö kiinnostuu vesistön tilan 
parantamisesta ja lähiympäris-
töstään. 

Janakkalan kunnan teknisen osas-
ton avoimet ovet 10.6. Elomessut 
10.-11.8. Muinaistulitapahtuma 
Suvirannassa 7.9. Saidan tulet 
5.10. 

 VVK:n teltta 

 Tiedon jakaminen ja 
kerääminen (mm. 
melontareitit ja vesi-
luontopolut sekä ka-
lastusinfo), kilpailu-
jen järjestäminen 
(kala/vesikasvi-
tunnistus), Onni-
Monni 

 tapahtuma-
päivien määrä 
5 

 teltalla vierail-
leiden henki-
löiden määrä 
Elomessuilla 
kävijöitä 
48 000. Muis-
sa tapahtu-
missa n. 50 
hlöä. 

Renkajoki-juhla Järjestetään Renkajoen vapautus-
juhla kaikille Renkajoen patojen 
kunnostuksiin osallistuneille tahoil-
le ja henkilöille 
Renkajoen vapautusjuhla 15.6. 
Vuohiniemessä ja Kuittilankoskel-
la.  

Koordinointi, järjestely, 
osarahoitus 

 palaute hyvää 

 mediajulkisuus 
edeltävä YLE 
valtakunnalli-
nen tiedostus 
Renkajoesta + 
HäSa iso juttu  

 osallistuja-
määrät  Osal-
listujia n. 85 
henkilöä. 
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Suomi meloo Hämeen vesistömatkailun markki-
nointi ja Vanajavesikeskuksen esit-
tely suurelle yleisölle 
Esittelytilaisuudet Melajuhlassa 
11.6. sekä Hml uimarannan vaih-
topisteessä 12.6. 

VVK:n teltta ja tiedon 
jakaminen (isosorsimon 
tunnistus) 

 palaute 

 mediajulkisuus 

 osallistuja-
määrät 

Osallistujia n. 300. 

Rapuseminaari 2019 edistetään ajantasaisen raputiedon 
vaihtoa ja asiantuntijayhteistyötä 
Järjestettiin lasten rapuristeily.  

suunnittelu ja toteutus  palaute 

 mediajulkisuus 

 osallistuja-
määrä 

Osallistujia 80 
hlöä. 

PAKKA-hankkeiden media-
tiedotus ja loppuseminaari 
tai muu päätöstapahtuma 
(PAKKA) 

Tiedotetaan PAKKA-hankkeiden 
aikaansaannoksista 
Niemelän altaan tyhjennysinfo 
24.1. 
Hauhon kohteiden tulosten esitte-
ly 17.3. ja 29.6. 
Hankkeiden loppuseminaari 14.11. 

ideointi ja suunnittelu, 
järjestäminen, tiedotus, 
osallistuminen, osarahoi-
tus 

 palaute 

 mediajulkisuus 

 osallistuja-
määrä 

Ympäristöhankkeiden ko-
koontumisajot 

Tehostetaan alan hanketoimijoi-
den välistä tiedonkulkua ja yhteis-
työtä. Toteutetaan hanketapaa-
mispäivä Päivölän opistolla yhdes-
sä HAM ja PIR ELYn kanssa 
Toteutettu Päivölän opistolla 9.5. 
yhdessä Elyjen ja KVVYn kanssa.  

ideointi ja suunnittelu, 
tiedotus, osallistuminen 

 palaute 

 osallistuja-
määrä 

Noin 40 osallistu-
jaa. 

Kalaruoka- ja kalankäsittely-
kurssit 

 suomalaisen järvikalan tunne-
tuksi tekeminen ja käytön li-
sääminen 

 opetetaan kalan käsittelyä ja 
valmistusta 
Kalankäsittely- ja tiedekerho 
Ypäjän koululaisille 

kurssien suunnittelu ja 
toteutus mahdollisuuk-
sien mukaan 
 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 

24 osallistujaa 

Yhteistyötahoille järjestettä-
vät tapaamiset 

 Järvitärskyt 

 järvikierros 

 informaation jakaminen 

 yhteistyö alueen eri toimijoi-
den kanssa 

Järvitärskyt Vaakunassa 4.12. 
ennätysyleisöllä. 
 
Osallistuttu OK-hankkeen valuma-
alueretkeilyyn Hauholle 21.9. 
 

tapaamisten järjestämi-
nen, tiedottaminen ja 
mainostaminen 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 

Järvitärskyillä 77 
osallistujaa. 

Yhteistyöyhdistysten toimin-
nan tukeminen, mm. 

 Mallinkaistenjärven 
suojeluyhdistyksen ke-
säkokous 

 Honkalanrannan Anna-
lan avajaiset ja talkoo-
työviestintä 

Tukea yhdistysten toimintaa ide-
oimalla ja järjestämällä vesiensuo-
jelullista ohjelmaa ja tiedonjakoa 
juhlissa ja vuosittain järjestettävis-
sä yleisötilaisuuksissa ja jäsenistön 
kokouksissa. 
Omaehtoisen vesistönhoidon edis-
täminen ja toiminnan tukeminen. 
Mallinkaistenjärven s.y. tutustu-
minen VVKn toimintaan 3.4. ja 
luento yhdistyksen kokouksessa 
30.6. 
Avustettu Honkalanrannan tal-

Osallistuminen yhdistys-
ten kokouksiin, tapah-
tumien järjestämiseen ja 
markkinointiin sekä tie-
dottamiseen. 
 

 osallistuja-
määrät 

 tehdyt toi-
menpiteet 
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kooviestinnässä. 
Katumajärven suojeluyhdistyksen 
ja viranomaisten ajankohtais-
kokous 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 vesiensuojeluyh-
distyksen neuvontatilaisuus 4.10. 
Saaren-Tenhiälän osakaskunnan 
maastokäynti 7.10. 
KVVYn Järviluontokeskuksen 
suunnittelun sidosryhmäpäivä 
30.9. 

Freshabit-hankkeen osallis-
tavat toimenpiteet (F) 

Toteuttaa Freshabit-hankkeen hks- 
ja vesilähettilästoimia paikallisten 
vesiensuojeluyhdistysten väelle 
Tornien taisto 5.5. 
Hattelmalanjärven HKS-
laadintatapaaminen 6.5. ja 
2.10.2019.  

SLL/Etelä-Häme toteut-
taa. 
Raportointikoordinaatio 

Tilaisuuksien mää-
rä ym. raportointi-
tilastot 

Kunnostuskohdevierailujen 
järjestäminen 

Järjestetään muualta Suomesta 
tuleville tutustumiskäyntejä kun-
nostuskohteille, mm. 

 FRESHABITin valtakunnallisen 
ohjausryhmän opintoretki 
kunnostuskohteille 
22.5.2019 

 HYDROLOGIA LIFE-hankkeen 
lintuvesikunnostuskoulutus 
2.-3.9. 

Muita kohdevierailuja: 
-VVK:n Vesijaoston retki Ormajär-
velle, Tykölänjärvelle ja Ahtialan-
järvelle 13.5. 
-Keski-Hämeen ympäristöyhdis-
tyksen vierailu FRESHABIT-
hankkeen Ormajärven ympäristön 
kosteikoille ja laskeutusaltaille 
14.5. 
-Hämeen Liiton retkeily FRESHA-
BIT-hankkeen Ormajärven kohteil-
le 14.8. 
-NOVA Wetland-yliopistokurssin 
retkeily Hattelmalanjärvelle 4.9. 
-VVK:n neuvottelukunnan maasto-
retki Saarioisjärvelle 13.9. 
-Kansallisen metsäneuvoston retki 
Saarioisjärvelle 25.9. 
-Vesienhoidon yhteistyöryhmän 

Retkien aikataulutus ja 
muu suunnittelu, kulje-
tusten ja tarjoilujen va-
raus, oppaana toimimi-
nen, mahdollinen 
(osa)rahoitus 

 lkm 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 
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vierailu Hattelmalanjärvelle 10.10. 
 
WWF Suomen henkilökunnan 
tyky-päivä Renkajoen kutusoraik-
kotalkoissa, sis. VVKn esittely. 
 
Renkajoen jatkotalkoopäivä, WWF 
ja HAMKin opiskelijat 

Muut puhekeikat 
 

tiedotetaan Vanajavesi- ja hanke-
työstä 
Virtavesien kunnostusseminaari 
LBAlla 1.4. esitelmä; Luento Rii-
himäen lukion vihreällä viikolla 
lukion 2. luokkalaisille 5.3.2019; 
VVK esittely Hml kaupunkiraken-
nelautakunnalle 9.4.; Juhlapuhe 
Kuhaveljien  70 –vuotisjuhlissa 
8.6.; Lintuvesien kunnostuskurssi, 
luento 2.9.; Vesistökunnostus-
luento ympäristöhallinnon vete-
raaneille 19.9. Nostetta särkika-
loista –seminaarin moderointi 29.-
30.10.  

esitysten laadinta, mat-
kat 

palaute 

Kestävän kehityksen sitou-
mus 

Tuodaan esille Vanajavesikeskuk-
sen työtä kestävän kehityksen 
edistämiseksi  
Hämeen ELY-keskuksen haaste-
kampanjaan vastaaminen: Vanaja-
vesikeskuksen sitoumus 
Ei toimenpiteitä. 

sitoumuksesta tiedotta-
minen  

vaikuttavuus? 

 

Renkajoen vapautusjuhlaa vietettiin kesä-

kuussa sen kunniaksi, että kalat pääsevät 

nyt kulkemaan Renkajoessa (Hattula & Hä-

meenlinna) esteettä. Viimeinen kalojen 

vaelluseste, Vahteriston pato, kunnostettiin 

maaliskuussa kalan kulun mahdollistavaksi 

pohjapadoksi.  

 

 

 

 

 

 

c. vesistömatkailu 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K   (TB)= Tavastia Blueways 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Talviaktiviteettien kartoitus 
(TB) 

sähköinen karttamateriaali jäärei-
teistä ja aktiviteettimahdollisuuk-

 päivitys 

 4 kohdetta 

 karttamateri-
aali 
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sista 
Viedään Virkistysalueyhdistyksen 
sivuille keväällä. 

 palaute 

Melontareittien kartoitus, 
arviointi ja valinta (TB) 

kehitetään kv-markkinoita kiinnos-
tavia melontareittejä eri puolille 
Kanta-Hämettä 
Melontareitit digitoitu, laadittu 
sähköiset reittiselosteet ja paperi-
esitteet. Sovelluksessa 2 melonta-
reittiä ja muut on lähetetty sovel-
luksen haltijalle (Retkipaikka) 

 suunnittelu 

 2 reitin viimeistely 

 kartoitus 

 palaute 

Vesiluontopolut (TB)  tarjota vesilläliikkujille mie-
lenkiintoista infoa Hämeen 
luonnosta 

 hyödynnetään mobiilitekno-
logiaa 

Ruostejärven vesiluontopolku 
valmis ja testattu, Evon ja Vanaja-
veden vesiluontopolut valmiina 
sovellukseen vietäviksi. 

 suunnittelu ja to-

teutus 

 testaukset 

 3 kpl 

 valmiit koh-
teet ja mate-
riaali 

 palaute 
 

Kalapaikat (TB)  tavoitteena markkinoida Va-
najaveden reitin parhaita ka-
lapaikkoja, kalastuspalveluja 
ja tiedottaa lupakäytännöistä 

 sähköinen kalapaikkaopas 
VVK:n sivujen yhteyteen 

Kalapaikkaopas valmis ja käännet-
ty englanniksi (Fishing Guide). 
Tuotettu kv-kalastusvideo. 

 suunnittelu ja to-
teutus 

 sivujen päivitys ja 
täydennykset 
 

 sähköinen 
kalapaikka-
opas 

TB-hankkeen sidosryhmäyh-
teistyö 

 tavoitteena saada yrittäjät 
mukaan hankkeeseen ja 
käynnistää investointi- ja yri-
tysryhmähankkeita 

 esitellä ja markkinoida hank-
keen tuloksia 

Digi & luonto –seminaari 8.5. 
Luonto- ja liikuntamatkailun tee-
maryhmän kokoukset, maakunnan 
matkailuryhmän kokoukset,  
Elinvoimaa Hämeeseen ry:n ta-
paamiset ym. 

 erilaiset tapaami-
set, kokoukset ja 
tuote-esittelyt 

 markkinointi 

 yhteistyön 
käynnistymi-
nen 

 alueellisten 
hankkeiden 
käynnistymi-
nen 

 

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 luonto-
tuokiot  

 luontopäivät Hämeen 
luontokeskuksessa (vesi-
luontopolut) (TB ja Lastuja 
laineilla) 

 vahvistaa lasten luontosuhdet-
ta itse kokeilemalla, keksimällä 
ja tutkimalla 

 toteutus luonnossa 
8 kpl 7-luokkalaisten melontapäi-
viä toukokuussa (Tammela, Joki-
oinen ja Ypäjä), 5 kpl alakoululais-
ten retkipäiviä Aulangolla, 1 kpl 3 
lk vedentutkimustuokio Seminaa-
rin koululla, Janakkalan koulujen 
(Haukankallio ja Leppäkoski) 3-4 –
luokkalaisten vesipäivä, Kutalan 
päiväkodin viiskareiden luonto-
tuokio 28.10. 

 Aulangon aarteet –
retkipäivät (6 kpl) 

 vesiluontopolkupilo-
tit yläkoululaisille (8 
kpl) Hämeen luonto-
keskuksessa 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 

Yhteensä n. 340 
oppilasta 

Päiväkotien ja koulujen pilkki- 
ja onkipäivät sekä kalankäsitte-
lypäivät  

 oman vesistön merkityksen ja 
arvon oivaltaminen jo lapsena 

 uusien tietojen ja taitojen 
omaksuminen 

3 koululaisten pilkkipäivää, kalan-
käsittely- ja tiedekerho Ypäjän 
koululaisille, rapuristeily Janakka-
lan koululaisille 

 koulujen ja päiväko-
tien pilkki- ja onki-
päivät 4 kpl 

 palaute 

 mediajulkisuus 

 osallistuja-
määrät 

Noin 270 oppilasta 

Yläkoululaisten luontoseikkai-
lupäivät 

 4H metsäpäivät Ahvenis-
tolla 

 alueen retkeilymahdollisuuk-
sien ja aktiviteettien esittely 

Toteutuivat 10.-11.9. 

 metsäpäivät: 2 kpl  palaute 

 osallistuja-
määrät 

Osallistujia 350. 

Lasten tapahtumat 

 Hauhon perhepilkkipäivä 

 MLL talvipäivät Iittalassa 

 lasten onkipäivät 

 kehitysvammaisten onki-
päivät 
 

 Vanajavesikeskuksen työ sekä 
vesiensuojelu ja kalastusmah-
dollisuudet tulevat tutuksi 
myös lapsille ja perheille 

 Lapset kiinnostuvat vesistön 
tilan parantamisesta ja lä-
hiympäristöstään. 

 Uusien tietojen ja taitojen 
omaksuminen 

MLL perhetapahtuma Iittalassa, 
lasten onkitapahtuma Linnanran-
nassa 

 suunnittelu ja toteu-
tus: erilaiset kilpailut 
ja aktiviteetit 

 Onni-Monni 

 yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa 

 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 

 tapahtuma-
päivien mää-
rät 

Noin 60 lasta. 
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Lasten taidefestivaali Hippalot  

 teemana kirjat 
 Vahvistaa lasten luontosuhdet-

ta itse kokeilemalla, keksimällä 
ja tutkimalla 

Syvyyksien salapoliisit –työpajat 6 
kpl 1.-3.8. Työpajat olivat jälleen 
loppuunmyytyjä. 
 

 työpajojen järjestä-
minen 

 Onni-Monni 

 tilaisuuden järjeste-
lyt, rahoitus 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 

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 Ruos-

tejärvellä. Yhteensä 130 koululaista pääsi melo-

maan, monet ensimmäistä kertaa elämässään. 

 

 

 

 

e. viestintä 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Lyhytelokuvat (TB) 
 

vesistömatkailuinformaation jaka-
minen 
Melontavideot: Kaartjoki, Toivan-
joki, Kukkia, Ruostejärvi, Loimijoki, 
Vanajavesi ja Hauho. Tight lines in 
Lakeland –kalastusvideo. 

 elokuvien (6 kpl) 
suunnittelu ja ku-
vaus sekä editointi 

palaute 

Juttujen kirjoittaminen tiedottaa ajankohtaisista asioista 
Vanajavesi-työssä ja vahvistaa 
yhteistyötä 
Renkajoki-jutun kirjoittaminen 
Vesistökunnostusverkoston uutis-
kirjeeseen. 
HäSan Vanajavesiliite julkaistiin 
8.10. 
 

 yhteistyö toimijoi-
den kanssa 

 omat artikkelit (mm. 
Tahto–lehti ja Hä-
meen Sanomat, 
OPUS-lehti) 

medianäkyvyys 

Uutiskirjeet Tiedottaa Vanajavesikeskuksen 
ajankohtaisista asioista 

 uutiskirjeiden laa-
dinta 
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Uutiskirjeitä 4 kpl  jakelun päivitys 

Pisaroita-kirja & Droplets-kirja kirjaa myydään noin 100 kappalet-
ta, aloitetaan alennusmyynti 
alennusmyynti aloitettu, kirjoja 
myyty 33 kpl, kirjakauppaan toimi-
tettu 58 kpl 

markkinointi myyntilukemat 
 

WWW-sivut, blogit 
 

Tuotetaan tavoittavaa ja hyödyllis-
tä tietoa. 
 
Tiedotetaan sopivilta osin muiden 
toimijoiden vesistö- ja ympäristön-
hoitotoiminnasta. 
 
uudistetaan mm. verkkopalvelun 
etusivu 
Blogikirjoitus Kokemäenjoen vesi-
vision blogipalstalle 6.3.2019;  
www-sivujen etusivu ja muita 
pääsivuja uudistettu 

 Verkkosivujen päivit-
täminen 

 Aineiston tuottami-
nen (kuvat, tekstit) 

 www-sivujen uudis-
taminen yhdessä yl-
läpidon kanssa 

 palaute  

 kävijämäärät 
www-sivujen suo-
situin kk heinä-
kuu: 5089 kävijää. 
Suosituimmat 
sivut: etusivu, 
kalapaikkaopas, 
ympäristökasva-
tusmateriaalit, 
yhteystiedot ja 
Leväsieppari 

Sosiaalinen media: Facebook 
ja Instagram 

 Tuotetaan tavoittavaa ja hyö-
dyllistä tietoa. 

 Ohjataan kävijöitä www-
sivuille 

 Tiedotetaan sopivilta osin 
muiden toimijoiden vesistö- ja 
ympäristönhoitotoiminnasta. 

65 Fb-päivitystä ja 12 Instagram-
päivitystä 

 sisällön tuottaminen 

 sivuston boostaus 
 

 Tykkääjien 
määrä. 

 Artikkelien 
leviäminen. 

VVK Fb-seuraajien 
määrä yhteensä 
584 (+114), suosi-
tuin uutinen jääti-
lanteesta: 7686 
tavoitettua henki-
löä. Instagramissa 
seuraajia 227. 

Lähikalapiiri Lisätä vähempiarvoisen kalan käyt-
töä ja parantaa sen arvostusta. 
Kehittää kalan käyttö- ja valmistus-
tapoja ja tiedottaa niistä.  
Luoda yhteistyökanavia alueen 
toimijoiden välille. 
Ylläpidetään edelleen, mutta osa 
materiaalista (reseptit) siirretty 
näkyvämmälle paikalle kalapaik-
kaoppaaseen. 

ylläpidetään lähikalapiiri-
sivustoa 
 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 

 

Vanajavesi-portaali selvitetään mahdollisuudet saada  
Vanajaveden automaattiasemien 
tuottama tieto nykyistä käteväm-
min käytettävään muotoon asian-
tuntijoita ja aktiivisia asianharrasta-
jia varten; selvitetään kohderyh-
mät, kustannukset ja yhteistyö-
muodot  
Vertailtu KVVY:n portaalin ja Ve-
sistökunnostajan karttapalvelun 
toimintojen soveltuvuutta VVK:n 
tarpeisiin. Todettiin, ettei omaa 
tarvita. 

osallistutaan portaalipa-
lavereihin 

hahmottuvan 
portaalin käyttö-
kelpoisuus, käte-
väkäyttöisyys ja 
edullisuus 

Sähköisen kalapaikkaoppaan  vapaa-ajan kalastuksen lisää- käännöstyön toteutus  Käännöstyön 
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kehittäminen kv-asiakkaille 
(Vanaja Waterway Fishing 
Guide –hanke) 

minen alueella 

 tiedon ja palvelujen keräämi-
nen yhteen 

 kansainvälisten asiakkaiden 
houkuttelu alueelle 

Käännöstyö valmis 

ostopalveluna 
 

onnistunut to-
teutus 

 palaute 

UUSI TOIMENPIDE: Isosorsi-
moesitteen laadinta 

Tiedotetaan Vanajaveden alueen 
rantojen hankalimmasta vieraslajis-
ta. 
Esite laadittu ja aiheesta tiedotet-
tu tiedotteella. Isosorsimo on 
teemana VVK teltalla Elomessuilla 
ja Janakkala-seuran tapahtumassa 
elokuussa. Viestiä viety myös 
ympäristöministeriöön. 

Esitteen laadinta. 
Tiedotus 

Esitteen toimivuus. 
Hyvä 

 

f. palvelut 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Soutuvenelainaus panttiperi-
aatteella  

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

 tiedotus 

 pieniä tarvikehan-
kintoja venettä var-
ten 

veneen lainausker-
rat 
Ei ole saatu ra-
porttia Virvelin-
rannasta, mutta 
vene oli tänäkin 
vuonna jatkuvasti 
vesillä. 

Virtaamamittari ja muut maas-
tovälineet 

 tarjota yhteistyöverkostolle 
mahdollisuus lainata virtaa-
mamittaria 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. 

 tiedotus 

 raportointi 

 palaute 

 lainausmäärät 

 maksatusha-
kemuksen hy-
väksyminen 

 medianäky-
vyys 

Onni-Monnin keikkakalenteri Onni-Monni esiintyy yhteistyö-
kumppaneiden tilaisuuksissa ilman 
VVK-tiimin tukea. 
Ei lainauskertoja alkuvuodesta. 
 

Onni-puku lainataan 
käyttöön 

Tilaisuuksien lu-
kumäärä ja Onnia 
tapaamassa käy-
neen yleisön mää-
rä. 

Maksulliset palvelut  Tehdään pienimuotoisia, Vanajave-
sikeskuksen toimintaan liittyviä 
vesienhoitoalan palveluja, joista 
saadaan maksu (esim. asiantuntija-
artikkelien kirjoittaminen, luonto-
kerhon vetäminen) Ei toimenpitei-
tä. 

pienimuotoisesti, mah-
dollisuuksien ja työtilan-
teen mukaan 

 

taloudellinen tuot-
to suhteessa työ-
määrään; saatu 
palaute työstä 
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III   VANAJAVEDEN HOIDON JATKUVUUDEN TURVAAMINEN 

 

a) uusien hankkeiden valmistelu 

vastuuhenkilö Sanni MJ 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Vesistömatkailun edistä-
mistyölle jatkoa 

Jatketaan hyvin alkanutta työtä alu-
een vesistömatkailun edistämiseksi 
Valmistelussa. 

 uuden hankesuunni-
telman laadinta 

 hanketukirahoituksen 
haku 

rahoituksen hankin-
nassa onnistuminen 

Ympäristökasvatustyöhön 
uusia avauksia 

Viritetään uudenlaista ympäristökas-
vatustyötä 
Kielteinen rahoituspäätös Opetus- 
ja kulttuuriministeriöstä yhteis-
hankkeelle HAMKin ja Lasten lii-
kunnan tuen kanssa.  Valmisteltu 
uudenlainen konsortio ja hakemus.  

 uuden hankesuunni-
telman laadinta 

 hanketukirahoituksen 
haku 

rahoituksen hankin-
nassa onnistuminen 

Vanajaveden maiseman-
hoitohanke 

 suunnitella hanke, jossa hoide-
taan Vanajaveden rantoja niin, 
että avataan näkymiä järveltä 
rantojen kulttuurikohteisiin ja 
teiltä järvelle  

 hoitaa Vanajaveden rantamai-
semia 

Ei toimenpiteitä vielä tänä vuonna. 

mahdollisuuksien mukaan 
hankesuunnittelu yhteis-
työssä kumppaneiden 
kanssa 

hankesuunnitelman 
laatu, rakennetut 
yhteistyökuviot 

Vanajaveden vesiperinnön 
jäljillä -hanke 

 Koota tiedot Vanajaveden histo-
riallisista veneilyyn, kalastuk-
seen ja vesiliikenteeseen liitty-
vistä rakenteista ja muusta pai-
kallishistoriasta ja luoda aihee-
seen liittyvä digisovellus ja muu 
tarpeellinen materiaali  

 Vanajaveden alueen houkutte-
levuuden vahvistaminen 

 Saada rahoitus hankkeelle 
Haettu rahoitusta Jalmari Finnen 
säätiöltä, mutta hanke ei saanut 
rahoitusta. 

 Hankesuunnittelu  

 Rahoituksen hakemi-
nen uudelleen 

 Hankkeen toteutta-
jan hankkiminen. 

 Onnistuminen 
rahoituksen 
hankinnassa 

 Hankkeen on-
nistunut aloitus 

Mahdollinen hankeyhteis-
työ jossakin suuressa kv-
hankkeessa? 

päästä mukaan johonkin kansainväli-
seen vesienhoitohankkeeseen (ilman 
omaa rahoitusosuutta) 

 TRANSLATE-hanke/Ranska 
kielteinen rahoituspäätös 

osallistuminen hankeha-
kemuksen valmisteluun, 
mahdolliset ohjausryh-
mäpaikat 

 Onnistuminen 
rahoituksen 
hankinnassa 

 Hankkeen on-
nistunut aloitus 

Muiden toimijoiden han-

keaihioiden kehittäminen 

Tuetaan kumppaneita hankeaihioi-
den kehittämisessä 
Tavastia Blueways –hankkeessa 
edistetty muiden hankkeiden val-
mistelua. 

Asiantuntija-apu  

UUSI TOIMENPIDE: Teu-

ronjoen-Puujoen hankeko-

konaisuuden luominen 

suunnitella hankekokonaisuus, jolla 
vähennetään Vanajaveden alueen 
tärkeimmän kuormitusalueen kuor-
mitusta  

 hankesuunnittelu 

 rahoituksen hakemi-
nen 

 osahankkeiden käyn-

 Onnistuminen 
rahoituksen 
hankinnassa 1 
myönteinen 
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valmisteltu kokonaisuutta, järjestet-
ty tapaaminen YM rahoittajan kans-
sa; saatu rahoitusta yhdelle osa-
hankkeelle (Teuronjoen ja Puujoen 
Startti –hanke), laadittu 2 muuta 
hakemusta 

nistäminen 

 sidosryhmäyhteistyö 

hanketukipää-
tös 

 Hankkeen on-
nistunut aloitus 

UUSI TOIMENPIDE: Lintu-

vesien hoidon ja kunnos-

tuksen jatkohankkeen 

valmistelu 

Valmistellaan hanke, joka vahvistaa 
FRESHABITissa hyvin aloitettua lintu-
vesien kunnostamisen osaamista ja 
sopii vuosien 2021-2027 Lintuvesien 
kunnostuksen ja hoidon rahoitusoh-
jelmaan (YM & MM) 
järjestetty tapaaminen SYKEn asian-
tuntijoiden ja Lokkisaari ry:n edus-
tajien kanssa 

 hankesuunnittelu 
 

 

 

b) varainhankinta ja kumppanuusyhteistyö 

vastuuhenkilö Sanni MJ   

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Kuntarahoittajayhteistyö   vahva tuki toiminnalle 
kunnista jatkuu 

 win-win-yhteistyö 

 saadaan mahdollisesti 
uusia kuntia kumppa-
neiksi 

Yhteistyö kuntien kanssa 
sujuu. 

 toteutetaan toimenpi-
teitä eri kuntien alueella 

 kuntarahoittajien lasku-
tus 
 

 kunnilta saatu pa-
laute ok 

 onnistuminen win-
win-yhteistyön luo-
misessa 

Muu rahoitus: olemassa 
olevien säätiöiden kytken-
tä, muiden taloudellista 
tukea tuovien yhteistyö-
mallien kehittäminen 

 rahoituksen hankinta 

 yhteistyöverkoston 
vahvistaminen ja laa-
jentaminen 

 näkyvyys 

 luodaan hyviä yhteis-
työsuhteita muihin 
alueella toimiviin sää-
tiöihin sekä muihin 
toimijoihin 

yhteydet relevantteihin 
säätiöihin ja kumppaneihin, 
yhteistyöneuvottelut 
 
WWF Suomi ja Martta Helvi 
Toivosen rahasto mukana 
rahoittamassa ja osin myös 
toteuttamassa Vahteriston 
patokunnostusta 

saadun muun rahoituksen 
määrä, onnistuminen 
win-win-yhteistyön luo-
misessa 

 

Yhteistyö pääyhteistyökumppaneiden kanssa 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Yhteistyö pääyhteistyö-

kumppaneiden kanssa 

 vahva tuki toiminnalle 
kumppaneilta jatkuu 

 win-win-yhteistyö 

 kaikkien kumppaneiden 
kanssa toteutetaan sovittuja 
toimenpiteitä (tavoitteena 
tasapaino käytettävissä ole-
vien resurssien suhteen ja 
kumppaneiden tasapuolinen 
kohtelu) 

panostetaan siihen, että kump-
panit saavat aiempaa enemmän 
näkyvyyttä esim. Facebook-
kampanjan avulla Facebook-
kampanja ei innostanut aina-
kaan niitä kumppaneita, joilta 
asiaa kysyttiin, ei jatketa  

kumppaneilta 
saatu palaute, 
onnistuminen 
win-win-
yhteistyön 
luomisessa  

Hämeen Sanomat Oy  Vanajavesi-liite 

 ilmaiset ilmoitukset palstati-

Vanajavesi-liitteen ideointi ja 
osittainen sisällön tuotanto 
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laa  

 kolumnit  

 muut toimenpiteet sovitaan 
tarkemmin vuoden mittaan 

 huom. 140-v. juhlavuosi 
Vanajavesiliite julkaistiin 8.10. 
 

 

Etelä-Hämeen Osuuspankki toimenpiteet sovitaan tarkem-
min vuoden mittaan Yhteistyö-
tapaaminen pidetty. 

 artikkelin kirjoittaminen 

 mahdollinen kalankäsittely-
kurssien ja kalaruokakurs-
sien järjestäminen 

 

Hämeenlinnan Osuusmeijeri mahdolliset toimenpiteet sovi-
taan tarkemmin vuoden mittaan 
Ei toimenpiteitä normaalinäky-
vyyden tarjoamisen lisäksi. 

  

HS-Vesi Oy toimenpiteet sovitaan tarkem-
min vuoden mittaan 
Avustaminen Alajärven juoksu-
tussäännön muutoshakemuksen 
taustamateriaalien keräämises-
sä. 

  

delfortgroup Tervakoski Oy toimenpiteet sovitaan tarkem-
min vuoden mittaan 
Osallistuminen Janakkala-
seuran tilaisuuteen elokuussa. 
Säännöstelyselvityshankkeeseen 
osallistuminen. 

  

HAMK  Tavastia Blueways -
hankeyhteistyö 

 luennot kestävän kehityksen 
opiskelijoille  

 OK-hankeyhteistyö jatkuu 
KEKEläisten vesistökunnostus-
luento Forssassa, Leväsieppari-
hankeyhteistyö, HAMKin ja 
Hämeenlinnan kaupungin koor-
dinointi: Kestävän elämäntavan 
opintopolku, KEKEläisten virta-
vesikunnostustalkoot Renkajoel-
la, Tavastia Blueways 

hankkeiden toimien toteuttami-
nen 

 

Koulutuskuntayhtymä Ta-
vastia 

toimenpiteet sovitaan tarkem-
min vuoden mittaan 
Ei toimenpiteitä normaalinäky-
vyyden tarjoamisen lisäksi. 

  
 

Kultakeskus Oy toimenpiteet sovitaan tarkem-
min vuoden mittaan 
Ei toimenpiteitä normaalinäky-
vyyden tarjoamisen lisäksi. 

   

 

← Hämeenlinnalainen Konsta Tulirauta vietti syntymäpäi-

väänsä ja toivoi lahjojen sijaan lahjoituksia hyväntekeväi-

syyteen. Lahjoitetut rahat hän lahjoitti Vanajavesikeskuk-

selle. Kuva: Konsta Tulirauta. 
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← Evon Luonto Oy lahjoitti Aulangon Rauhan 

talvitapahtuman tuotosta osan Vanajavesikes-

kukselle, joka oli mukana aktivoimassa kävijöitä. 

 

 

 

 

IV      TALOUSHALLINTO JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 

vastuu Sanni MJ, Päivi L ja muut  

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Vanajavesisäätiön halli-
tuksen työskentely 

 Hallitus ohjaa säätiön 
toimintaa viisaasti, suju-
vasti ja hyvässä hengessä 

 Vanajavesikeskuksen toi-
mintaedellytyksistä huo-
lehtiminen ja niiden vah-
vistaminen 

 Vanajavesikeskuksen toi-
minta on tuloksellista ja 
vaikuttavaa 

 säätiön hallituksen ko-
kousten valmistelu ja to-
teutus, kokouksia 4-5 
kpl/v  
4 kokousta pidetty 

 säätiön vuoden 2019 
toimintakertomuksen 
laadinta laadittu 

 säätiön toiminta- ja rahoi-
tussuunnitelman laadinta 
vuodelle 2020 

hallituksen työskentelyn 
viisaus, sujuvuus ja yh-
teishenki oikein hyvä 
 

Talouteen liittyvät 
lakisääteiset raportit ja 
selvitykset 

Säätiön taloutta ja muuta toi-
mintaa hoidetaan vastuullises-
ti, luotettavasti ja moitteetto-
masti.  
 

 tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen 2018 laa-
dinta (yhteistyö Gylling 
Accounting Oy, nyk. Gal-
lant Oy) ok 

 tilintarkastus ok 

 vuosiselvitys 2018 säätiö-
rekisterille laaditu ja toi-
mitettu 

 palaute tilintarkas-
tajalta  

mahdollinen palaute 
säätiörekisteriltä ei 
palautetta 
 
 

Neuvottelukunnan 
työskentely 

Arvovaltainen neuvottelukun-
ta, joka koostuu korkean tason 
asiantuntijoista ja visionääreis-
tä, tuo Vanajavesi-työhön ko-
kemuksensa, näkemyksensä ja 
arvokasta asiantuntemustaan 
yhteiskunnallisesta vaikuttami-
sesta. 

säätiön neuvottelukunnan 
kokouksien järjestäminen 1 
kertaa/v 
kokous pidetty 13.9.2019 
 

toiminnan sujuvuus ja 
yhteishenki; saatu pa-
laute 

Freshabit-hankkeen 
koordinointi, raportoin-
ti, talouden seuranta ja 
maksatukset 

Hankkeen Vanajaveden alueen 
kokonaisuudenkoordinointi, 
hallinnointi ja raportointi su-
juu. 
 
 

 raportointi Metsähallituk-
selle (MH) VVK:n toimen-
piteistä 2018 ok 

 raportit hankkeen talou-
desta v. 2018 MH:lle ok 

 ohjausryhmä 2 kertaa 

 hankekumppanei-
den yhteistyön su-
juvuus ok 

 palaute raportoin-
nista ok 

 palaute ohjausryh-



36 

 

vuodessa + kohdekohtai-
set työryhmät 
ohry kokoontunut 20.3.ja 
18.9.2019, lukuisia koh-
dekokouksia 

 maksatushakemusten 
laadinta HAMELYlle ja PI-
RELYlle loka-
marraskuussa 2019. 

 avustushakemuksen laa-
dinta vuosille 2020-2021 
HAMELYlle ja PIRELYlle 
loka-marraskuussa 2019. 

mältä ok 

 rahoituksen suju-
vuus ok 

 

Tavastia Blueways  -
hankkeen koordinointi, 
raportointi, talouden 
seuranta ja maksatuk-
set 

Hankkeen koordinointi, hallin-
nointi ja raportointi sujuu. 
Maksatushakemukset ajal-
laan, menoerät hyväksytty (pl. 
osa työajasta). Haettu ja saatu 
jatkoaikaa 4/2020 loppuun. 

 ohjausryhmä 2 kertaa 
vuodessa 

 kululaskelmien toimitta-
minen HAMKille ja hank-
keen koordinointi  

 laskelmien laadinta  

 maksatusaikataulu: 
1/2020, 5/2020 

 palaute ohjausryh-
mältä  

 määräaikojen mu-
kaisesti toimiminen 

 maksatuksessa 
hyväksytty-
jen/hylättyjen me-
noerien lukumäärä 
ja perusteet  

Muiden hankkeiden ja 
ELYjen avustusten ha-
ku- ja maksatus- sekä 
raportointityöt 

 Vesistökunnostus-
PAKKA (Leader) 

 Vesistösuunnittelu-
PAKKA (ELY) 

 muut vesienhoito-
avustukset (ELYt) 

 Leväsieppari (YM) 

 Lastuja laineilla 
(KSELY) 

 Vanaja Waterway 
Fishing Guide (PSE-
LY) 

Tuottaa tarvittavat suunnitel-
mat, raportit ja muu dokumen-
tointi hankkeiden hakemista ja 
maksatusta silmällä pitäen. 
 
Välimaksatushakemus Vesis-
tösuunnittelu-PAKKA touko-
kuu 2019; 
Välimaksatushakemus Vesis-
tökunnostus-PAKKA maaliskuu 
2019;  
Loppumaksatus Vesistökun-
nostus-PAKKA marraskuu 
2019 
Loppumaksatus Fishing Guide 
syyskuu 2019 
Loppumaksatus Lastuja laineil-
la lokakuu 2019 
Leväsieppari maksatushake-
mus joulukuu 2019 
 
Loppumaksatukset ELYn hank-
keille:  

 Automaattiasemat 

 ”Nimeämättömät koh-
teet” 

 Vesiensuojelun edistämi-
nen 

 Fishing Guide 

 Lastuja laineilla 
Uudet avustushakemukset 
tehty: 

 Vanajaveden VERSO 

Hankkeiden raportointi ja 
maksatushakemusten laadin-
ta; uusien hanketukiavustus-
ten haku ELYistä 

 Onnistuneet hake-
mukset ja rahoitus-
päätökset 

 Kulujen hyväksyntä 
maksatuksessa 
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(HAM ELY) 

 Automaattiasemat (HAM 
ELY) 

 Teuronjoen-Puujoen kala-
tiesuunnittelu (POS ELY) 

 POLKU-
ympäristökasvatushan-
ke(Keski-Suomen ELY) 

 Liikunnallisen ja kestävän 
elämäntavan oppimispol-
ku (OKM) 

Väliaikaisrahoituksen 
hankinta 

pyydetään tarvittaessa väliai-
kaisrahoitusta Hämeenlinnan 
kaupungilta (myönteinen pää-
tös on) 
taloutta on seurattu, väliai-
kaisrahoitusta ei vielä tarvittu 

lainan nosto tarvittaessa väliaikaisrahoituksen 
järjestyminen 

Koko VVK:n toiminnan 
suunnittelu, johtami-
nen ja raportointi (San-
ni MJ) 

VVK toimii strategisesti, tulok-
sekkaasti ja tehokkaasti. ok  
 

 hallituksen päätösten 
toimeenpano ja muu stra-
tegian toteuttaminen  

 säätiön toimintakerto-
muksen 2019 laadinta ok 

 säätiön toimintasuunni-
telman 2020 laadinta ok  

 talousseuranta ja –ohjaus 
ok 

 tiimin vetäminen ja muu 
esimiestyö ok 

 toiminnan tuloksek-
kuus ja tehokkuus 

 raporttien selkeys ja 
käyttökelpoisuus, 
niiden laadinnan 
kustannustehok-
kuus 

 työyhteisön toimi-
vuus 

 

Vanajavesikeskuksen 
tiimipalaverit 
 
Yhteydet Vanajavesi-
keskuksen asiantuntija-
ryhmiin ja sidosryhmiin 

 Kuntayhdyshenki-
löt 

 VVK:n vesijaosto 

 Hämeen ELY-
keskus 

 Hämeen liitto 

 Toimielimet ja ryhmät 
kokoontuvat sovitussa ai-
kataulussa, kokoukset ovat 
hyvin järjesteltyjä ja val-
misteltuja sekä sisällöltään 
mielenkiintoisia. 

 Tarvittavat asiakirjat (kut-
sut, asialistat, muisti-
ot/pöytäkirjat) tuotetaan 
ajoissa ja tarvittavassa laa-
juudessa. 

 Yhteydenpito on luontevaa 
ja keskustelevaa sekä 
idearikasta. Tieto ja aja-
tukset kulkevat molempiin 
suuntiin. 

Tiimipalavereita pidetty 8 
kertaa; Vesijaosto kokoontui  
5 kertaa: 4 kokousta ja maas-
toretkeily; Hämeen ELYn yh-
teistyökokouksia pidetty neljä 
kertaa. Kuntayhdyshenkilöta-
paaminen Lempäälässä 25.9.; 
Opintoretki Hämeen liiton 
maakuntakaavoittajien kanssa 
Lammille 14.8. 

Kokousten järjestelyvastuu: 

 Kuntayhdyshenkilöt ta-
paamiset 1 kerta vuodes-
sa ok  

 Vesijaoston kokoukset n. 
2-3 kk välein, maastoret-
keily kerran vuodessa ok 

 Hämeen ELY-keskuksen 
yhteistyökokoukset n. 2-3 
kk välein ok 
 

Toteutuneet kokoukset 
ja niiden dokumentointi 
 
Kokouksiin osallistuvien 
henkilöiden panos (läs-
näolo, osallistuminen 
keskusteluun) 
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Yhteistyö kollegaor-
ganisaatioiden ja mui-
den vastaavien toimi-
joiden kanssa (sis. 
BSAG) 

Ajatusten vaihto ja yhteistyö 
kollegaorganisaatioiden kans-
sa.  
KVVYn Vauhtia vesienhoitoon, 
Loimijoki- ja Järviluontokeskus 
–hankkeet; osallistuttu projek-
tikokouksiin. 

 Osallistuminen hankkeen 
suunnittelupalavereihin. 

 Itämerisitoumuksen päivi-
tys 

 

Vertaistuki vesienhoito-
organisaatioita suunnit-
televille toimijoille 

Annamme kokemukseen pe-
rustuvaa vertaistukea ja neuvo-
ja toimijoille, jotka suunnittele-
vat vesienhoito-
organisaatioiden perustamista; 
mm. Loimijoki, Ikaalisten reitti 
Osallistuttu Ikaalisten reitin 
ohjausryhmään 

ohjausryhmiin ja kehityspala-
vereihin osallistuminen 

kokemustemme hyödyl-
lisyys muille toimijoille 

Vuokra, vakuutukset, 
työterveys, atk- ja pu-
helinyhteydet ym. (Päi-
vi) 

Toimitilat ovat tarkoituksen-
mukaiset ja työntekijöillä on 
käytössä tarvittavat työväli-
neet. Työterveyshuolto toimii 
ja vakuutukset kattavat riittä-
vän hyvin. ok 

 yhteydenpito palveluntar-
joajiin tarvittaessa 

 ylläpidetään olemassa 
olevat olosuhteet 

toimitilojen ja työkalu-
jen toimivuus 

Laskutus, laskujen mak-
su, palkkojen maksu, 
kirjanpito ym. (Päivi) 

Rahaliikenne sujuu niin kuin 
pitääkin. Kehitetään taloushal-
lintoa muuttuvia tarpeita vas-
taavaksi. 
Tulorekisterikirjaukset suju-
vat. 

 oma laskutus ja laskujen 
maksu 

 Gylling Accounting Oy, 
nyk. Gallant Oy: palkan-
maksu ja kirjanpito 

 opiskellaan matkalaskujen 
vienti tulorekisteriin 

 laskujen maksu ja 
laskutus oikea-
aikaisesti 

 palkanmaksun suju-
vuus 

Tiimin työhyvinvointi: 
koulutus, virkistys 

 hyvä jaksamistaso kaikilla 
tiimin jäsenillä 

 ei liikaa ylitöitä 

 kaikilla mahdollisuus oppia 
uutta  

Mikkelin seminaari; QGIS-
koulutus järjestetty;  
Puutarhakerhon retki Lontoo-
seen (vapaa-ajalla) 

viikkoliikunta mahdollisuuk-
sien mukaan, retki, virkistysti-
laisuudet, TET-jaksot, koulut-
tautumismahdollisuudet, 
lounassetelit, lehtitilaukset, 
työtilojen viihtyisyys 

 sairauspoissaolot 

 ylityötunnit 

 jaksamistaso 

 työyhteisön henki 

 koulutuspäivien lkm 

 kivojen retkien 
tuntimäärä 

Rekrytointi  
 
 

Jos resurssit sen sallivat, rekry-
toidaan osaavia työntekijöitä, 
joilla on asenne kohdallaan. 
Rekrytoitiin Ilona Vuorinen 
kesäajan lisäresurssiksi sekä 
joulukuu 2019-helmikuu 2020 
 
Minna Telenius harjoittelussa 
1,5 kk 

 mahdolliset rekrytointi-
haut ja haastattelut 

 perehdytys 

 rekrytoitujen lkm 1  

 uusien työntekijöi-
den osaavuus, ai-
kaansaavuus ja 
asenne erinomai-
nen 

 

 

Kankaistenjärven PAKKA-hankkeen talkoolaiset 

tekevät verkkokoekalastuksen saaliin irrottelu-

työtä (Hämeenlinna & Janakkala). 
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Vesistökunnostus-PAKKA –hankkeessa kai-

vettiin Hauhonselän valuma-alueelle kaksi 

laskeutusallaskohdetta. Tässä Omettamäen 

altaan työt kesken (Hämeenlinna). 

 

 

 

 

 

 

 

Professori Lauri Arvolan 

eläköitymisseminaarin 

yhteydessä oli muoto-

kuvan paljastus Lammil-

la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanajavesisäätiön avustusrahoituksen tukemana valmistui useamman laskeutusaltaan sarja 

Hämeenkoskelle (Hollola). 
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Porkkalan kartanon maille 

Ormajärven rantamaisemiin 

valmistui laskeutusal-

las/kosteikko (Lammi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renkajokea soraistettiin 

talkoovoimin, jotta kaloilla 

olisi joessa aiempaa pa-

rempia kutu- ja poikastuo-

tantoalueita (Renko, Hä-

meenlinna). 

 

 

 

 

 

 

 

Vanajavesikeskuksen neu-

vottelukunta kokousti Val-

keakosken Sääksmäellä. 

Kokouksen yhteydessä tu-

tustuttiin myös Visavuoren 

museoon. 


