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Tiivistelmä   

Taas saatiin paljon aikaan Vanajavesikeskuksessa. Vuonna 2020 konkreettisia kunnostuksia tehtiin noin 30 
kappaletta eri puolilla aluetta lintuvesikunnostuksista pitkospuiden rakentamiseen ja järvien niitoista luoto-
jen pesimäalueiden soraistamisiin. Suurin kunnostus oli FRESHABIT-hankkeessa syksyllä tehty Hausjärven 
Ansionjärven kunnostus. Kaikki kunnostukset onnistuivat hyvin.  
 
Tulevaisuuden kunnostuksia varten rakennettiin tietopohjaa teettämällä tärkeitä tutkimuksia ja selvityksiä 
erityisesti Teuron- ja Puujoen alueella, joka on Vanajaveden alueen tärkeintä vesistökuormitusseutua. 
Vuonna 2020 käynnistettiin uusi Vanajaveden rantojen riesaan, vieraslaji isosorsimoon keskittyvä hanke. 
Hankkeessa selvitetään isosorsimon levinneisyyttä, ominaisuuksia, torjuntakeinoja ja hyötykäyttömahdolli-
suuksia. Koronaepidemia leimasi ja rajoitti erityisesti ympäristökasvatusta ja viestintää, ja siirsi monia ylei-
sötilaisuuksia tulevaisuuteen. Avustushakemuksia saatiin ennätykselliset 35 kappaletta. 
 
Kolmea hanketta lukuun ottamatta kaikki muut Vanajavesikeskuksen hankkeet päättyivät vuonna 2020 eikä 
uusien hankkeiden rahoituksesta ollut varmuutta. Uusia hanketukihakemuksia laadittiin lukuisia ja monta 
hylsyä saatiin. Hankerahoituksen hankinnassa onnistuttiin sittenkin, monta uutta hanketta päästiin käynnis-
tämään. Uusien hankkeiden budjettien yhteenlaskettu summa on 405 000 euroa. Vuoden päättyessä Vana-
javesikeskuksessa on käynnissä 9 erikokoista hanketta. Hankesalkussa olevien hankkeiden yhteenlaskettu 
budjetti on 1,8 M€. Tästä alle 17 % on Vanajavesikeskuksen omarahoitusta eli kuntarahoitusta ja pääyhteis-
työkumppaneiden myöntämää rahoitusta. 
 
 
 

Kannen kuva: Ansionjärven kunnostus syksyllä 2020, kuvaaja Pekka Kansanen. 
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Vuoden 2020 aikaansaannoksia  

 
 
Käytännön kunnostustoimia tehtiin laajalti 

Vuonna 2020 toteutettiin noin 30 konkreettista kunnostustoimenpidettä. Vuoden suurin 
kunnostus oli FRESHABIT-hankkeessa syksyllä tehty Hausjärven Ansionjärven kunnostus. 
Umpeen kasvavalle Ansionjärvelle kaivettiin puoli kilometriä uutta avovesiuomaa sekä 2 kos-
teikko-laskeutusallasta. Ennen urakoinnin alkamista alueella teetettiin Museoviraston edel-
lyttämät arkeologiset inventoinnit. Kaivuu- ja maamassojen käsittelytyöt kestivät pari kuu-
kautta ja tulos oli hyvä. 
 
Valkeakosken Saarioisjärven loppusyksyn 2019 ruoppausten (FRESHABIT) läjitysaluetta vii-
meisteltiin ja koneiden jälkiä siistittiin lähimaastossa. Myös Lammin Koiransuolenojan altai-
den tyhjennyksen (2019) läjitysmassat kaipasivat maisemointia ja niiden siirto vaati kaivinko-
netyötä. 
 
Vanajanselän luotoja kunnostettiin Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella: puustoa 
poistettiin 17 luodolta, pesimälaatikoita ja pönttöjä asennettiin ja lisäsoraa levitettiin. Lisäksi 
16 luodolle asennettiin kyltit ohjaamaan maihinnousua.  
 
Kukkiajärvellä niitettiin vesikasveja ja rantamaisemiin kaivettiin kaksi laskeutusallasta. Vuo-
den lopussa saatiin AVIsta lupa Kukkiajärven valuma-alueella sijaitsevan Rautajärven kos-
teikon perustamiselle. Urakkaa päästään kilpailuttamaan vuoden 2021 puolella ja toteutus 
ajoittuu syksyyn 2021. 
 
Lempäälän Ahtialanjärvellä tehtiin niittoja. Pienpetoja pyydettiin sekä Hämeenlinnan Hat-
telmalanjärvellä että Ahtialanjärvellä. 
 
Hattelmalanjärven lintutornille vievän polun pitkospuu- ja siltarakenteiden korjaustoimia 
tehtiin osana FRESHABIT-hanketta. Valkeakosken/Pälkäneen Tykölänjärvellä kunnostettiin 
lintutorni. 
 
Kaikki kunnostukset onnistuivat hyvin. Kunnostukset ja muut kohdekohtaiset toimenpiteet 
on esitetty taulukoituna (liite 3) ja kartalla (s. 12) myöhemmin tässä vuosiraportissa. 
 
Lisäksi saatiin rahoitus suunnittelutyölle, jonka tavoitteena on Teuron- ja Puujoen varrella si-
jaitsevien patojen muuttaminen vaellusesteettömiksi. Niiden suunnittelu kilpailutettiin ja 
aloitettiin. 
 

Vesistömatkailumateriaaleista viestittiin 
Vesistömatkailun edistämiseksi tiedotettiin Tavastia Blueways -hankkeessa digitoiduista ja 
videoiduista melontareiteistä ja vesiluontopoluista. Hankkeessa luotujen vesiluontopolkujen 
teknistä toimimista testattiin maastossa. Hanke päättyi keväällä eikä rahoitusta uudelle ve-
sistömatkailuhankkeelle saatu. 
 

Vieraslajiin vihkiydyttiin 
Haitalliseen vieraslajiin, isosorsimoon, liittyvälle hankkeelle saatiin rahoitus yhdessä HAMKin 
kanssa. Hanke alkoi syyskuussa. Hankkeessa selvitetään isosorsimon levinneisyyttä, ominai-
suuksia, torjuntakeinoja ja hyötykäyttömahdollisuuksia. Maastokartoituksia tehtiin laajalti ja 
hankkeen laboratoriokokeet käynnistettiin HAMKissa. Jo ennen hankkeen alkua harjoittelija 
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Pirjo Hoskari Hyriasta laati isosorsimon levinneisyyteen liittyvän verkkokyselyn keväällä alus-
tamaan hankkeen hyvää starttia.  
 
Vanajavesikeskuksessa tehtiin myös seikkaperäinen yhteenveto siitä, mitä kaikkien isosorsi-
moesiintymien poistaminen käytännössä tarkoittaisi sekä taloudellisesti, hallinnollisesti että 
käytettävän työajan kannalta. 
 
 

Ympäristökasvatus kärsi koronasta 
Lasten ja nuorten kanssa tehtävä toiminta oli harvinaisen vähäistä, sillä ensin talven 2019-
2020 ennätyksellisen huono jäätilanne esti pitämästä pilkki- tai muita tapahtumia järvillä, ja 
maaliskuussa alkaneet korona-rajoitukset eivät mahdollistaneet järjestää juuri minkäänlaisia 
kokoontumisia. Onneksi jotain kuitenkin toteutui: ennen koronaa toteutuivat HYKin 7 vesiai-
heista oppituntia, ja syksyllä onnistui 4H-metsäpäivien, Lasten korkeakoulun ja Vesivisioon 
liittyneen päiväkotityöpajan sekä kirjastoesittelyn toteutus. 
 
Lähikalaa lautaselle -hankkeelle saatiin rahoitus, mutta hankkeessa tehtäviä kouluvierailuja ei 
päästy koronan vuoksi tekemään lainkaan. 
 
Lainapaatti Hämeenlinnan Virvelinrannassa oli tänäkin vuonna suosittu koko kesän ajan. 

 
Vuoden mittaan laadittiin useita uusia ympäristökasvatushankehakemuksia useille eri rahoit-
tajille valitettavan huonolla menestyksellä. 
 

Tärkeitä tutkimuksia ja selvityksiä teetettiin 
Tulevaisuuden kunnostuksille rakennettiin määrätietoisesti pohjaa teettämällä tarvittavia 
tutkimuksia ja selvityksiä ja tässä edistyttiin hienosti. 
 
Vanajaveden alueen hot spot –kuormitusaluetta, Teuronjoen ja Puujoen valuma-aluetta, tut-
kittiin useasta näkökulmasta. Uomasta teetettiin viistokaikuluotaus uoman ominaisuuksien 
(mm. pohjan laatu, uoman pullonkaulat) selvittämiseksi. Pääuomasta ja parista sivu-uomasta 
teetettiin myös eroosiokartoitus. Vanajavesikeskus osallistui myös em. jokien veden sään-
nöstelyyn ja korkeuden vaihteluun liittyvien hydrologisten laskelmien laadintaan. Kaikki selvi-
tykset tuottivat uutta tietoa kunnostustoimien ja säännöstelyn kehittämisen lähtötiedoiksi.   
 
Teuron- ja Puujoen alueelta analysoitiin myös sedimenttinäytteitä, jotta voidaan arvioida tu-
levaisuudessa mahdollisesti ruopattavien massojen kalkitustarvetta ja levityskelpoisuutta 
pelloille. 
 
Uusien kalateiden suunnittelu aloitettiin teettämällä luontoarvokartoitukset useiden pato-
kohteiden lähialueilla. Eliölaji- ja elinympäristötietoja tarvitaan kalateiden suunnittelussa ja 
lupahakemusten pohjaksi.  
 
Leväsieppari-hankkeessa tutkimuslaitokset ja korkeakoulut tekivät soveltavaa tutkimusta 
planktonlevien mahdollisuuksista ravinnekierrätyksessä. Vanajavesikeskus vastasi hienosti 
hankkeen ison loppuseminaarin järjestämisestä tammikuussa HAMKin tiloissa. 
 
Lisäksi teetettiin linnustokartoituksia FRESHABIT-hankkeen kahdella järvellä sekä Valkeakos-
ken kahdella muulla lintuvesikohteella.  
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Avustuksien jaettiin  
Vanajavesikeskus sai ennätykselliset 35 hakemusta omaehtoisen vesienhoidon avustushaus-
sa. Avustuksia haettiin jälleen paljon enemmän kuin niitä voitiin myöntää. Avustukset jaettiin 
huhtikuun lopussa, yhteensä avustettavia hankkeita oli 31 kpl, ja avustussumma 20 000 €. Li-
säksi neljä hanketta, jotka hakivat avustusta, päätettiin rahoittaa avustusten sijasta VVKn 
normaalin vesienhoitobudjetin kautta. Jaetut avustukset on listattu liitteessä 2. 
 

Yhteistyötä & verkostoja vahvistettiin etänä 
Vanajavesikeskuksen laajat kumppanuusverkostot toimivat hyvin. Kumppanit eri aloilla ja eri 
puolilla aluetta ovat ratkaisevan tärkeitä Vanajavesikeskuksen toiminnalle, sillä kaikki Vana-
javesikeskuksen toimet tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Verkoston tär-
keimmät tahot ovat kunnat, ELY-keskukset, suojeluyhdistykset, tutkimus- ja oppilaitokset, 
maanviljelijät ja -omistajat, media sekä pääyhteistyökumppanit, jotka ovat sitoutuneet tu-
kemaan Vanajavesikeskuksen toimintaa neljän vuoden ajan.  
 

Koronan vuoksi yhteydenpito ja verkostotapaamiset siirtyivät verkkoon ja muuttuivat etäta-
paamisiksi. Esimerkiksi Järvitärskyt toteutettiin etänä ja siitä huolimatta tavoitettiin laaja ja 
aktiivinen kuulijakunta (80 osallistujaa). Monia tilaisuuksia (kouluvierailut, maatalousteemai-
set yleisötilaisuudet/pellonpiennarpäivät) jouduttiin siirtämään parempaan aikaan. 
 
Jotain kuitenkin onnistuttiin toteuttamaan livenä. Vanajavesikeskus järjesti Vanajavesikes-
kuksen Itämeri-päivän osana John Nurmisen Säätiön lanseeraamaan Itämeri-päivän valta-
kunnallista viettoa. Samalla juhlittiin Vanajavesikeskuksen 10-vuotista toimintaa. ELY-
keskusten organisoima Kokemäenjoen vesistön vesivisio -viikko ja sen tapahtumat toteutui-
vat syksyllä, samoin perinteinen Vanajavesikeskuksen vesijaoston maastoretkeily. 
 
Lammin biologisen aseman kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä. Kimmo Kahilainen aloitti 
ympäristötutkimuksen professorina ja vesijaoston puheenjohtajana, Lauri Arvolasta saatiin 
uusi säätiön hallituksen puheenjohtaja. Myös saumaton yhteistyö HAMKin kanssa jatkuu.  
 
Vanajavesikeskus on laajentanut verkostoaan metsäpuolella. Alueellisen metsäneuvoston jä-
senyyden lisäksi Vanajavesikeskus on osallistunut metsäalan tilaisuuksiin ja työryhmiin aktii-
visesti.  

 
Lisäksi säätiö on lähettänyt lausuntoja ja mielipiteitä viranomaisten asiakirjoihin ja ohjelmiin 
(mm. merienhoidon seurannan järjestämisestä, Pirkanmaan järvien säännöstelylupahake-
mukseen, HELMI-elinympäristöohjelman 1. ohjelmaluonnos). Heikentyneiden elinympäristö-
jen HELMI-ohjelman toimeenpanon aloitusta muutenkin on seurattu tarkasti sekä Riistakes-
kuksen SOTKA-hankekokonaisuuden kosteikkokohteiden esityksissä on edistetty Lempäälän 
Sarvikkaan alueen suunnittelua. 

 

Osaamisresurssit vahvistuivat 

Vanajavesikeskuksen osaaminen vahvistui vuoden aikana. Erityisesti edistystä tapahtui vie-
raslajiosaamisessa. Osaaminen vahvistui myös sitä kautta, että ympäristökoordinaattori val-
mistui työn ohella ammattiaineiden opettajaksi. Vanajavesikeskuksen osaamisresurssit koos-
tuvat Vanajavesikeskuksen kuusihenkisen tiimin resursseista sekä säätiön hallituksen jäsen-
ten ja muiden avainhenkilöiden osaamisesta. Vanajavesikeskuksen toimihenkilöt ja luotta-
mushenkilöt on esitelty liitteessä 1. Osaamista löytyy varsin hyvin kaikilta tärkeimmiltä osa-
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alueilta: vesienhoito, viestintä, hankehallinnointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Osaa-
mista kehitettiin osallistumalla vuoden mittaan koulutuksiin ja/tai seminaareihin. Alan vii-
meisimpiä oppeja ei löydy kirjoista, joten keskustelut eri puolilla maata toimivien kollegoiden 
kanssa ovat tärkeitä ajan hermolla pysymiseksi. 
 

Hankerahoituksen hankinnassa onnistuttiin sittenkin 

Vuosi 2020 oli hankerahoituksen kannalta kohtalokkaan tärkeä, sillä kolmea hanketta lukuun 
ottamatta kaikki hankkeet olivat katkolla eikä ollut varmuutta uudesta hankerahoituksesta. 
Uusien hankkeiden rahoituksen saanti vaati paljon sitkeyttä ja raakaa työtä. Moneen hanke-
tukihakemukseen saatiin vastaukseksi hylsy.  Hankerahoituksen hankinnassa onnistuttiin sit-
ten kuitenkin hienosti. Uusien hankkeiden yhteenlaskettu rahoitus oli 405 000 euroa. Hie-
nointa oli, että Isosorsimo-hankkeelle saatiin rahoitus. Vuoden päättyessä Vanajavesikeskuk-
sessa oli säätiön normaalin toiminnan lisäksi käynnissä 9 erikokoista hanketta. Vanajavesi-
keskuksen hankkeet rahoituksineen on esitelty liitteessä 2. 

Hankerahoituksen hankinta on jatkuvaa työtä. Vuoden vaihteessa on sisällä muutama hanke-
tukihakemus, joihin rahoituspäätökset saadaan vasta v. 2021. 
 

Toiminnan kriittiset mittarit ja vaikuttavuus 
Vuoden 2020 kriittisimpiä mittareita ovat toteutettujen vesienhoitotoimien lukumäärä (30 
kpl), viestinnällä tavoitettu henkilömäärä (tuhansia) sekä rahoituksen hankinnassa onnistu-
minen (uutta hankerahoitusta saaneiden hankkeiden yhteenlaskettu budjetti noin               
405 000 €).  

 
Vanajavesikeskus on vaikuttanut viime vuosina vahvasti Vanajaveden alueeseen: 

 vaikutus vesien tilaan: tavoitteena vesien hyvä tila, myönteinen vaikutus paikallisesti ja 
alueellisesti (mm. Renkajärven tilaluokitus on parantunut), koko vesistöalueen mittakaa-
vassa vaikutus näkyy viiveellä, ilmastonmuutos hidastaa tavoitteiden saavuttamista 

 vaikutus luonnon monimuotoisuuteen: vahva myönteinen vaikutus, Renkajoki on saatu 

kokonaan vapaaksi vaellusesteistä, tehdyt lukuisat lintuvesikunnostukset ovat vaikutta-

via. Kaikki kunnostustoimet lisäävät monimuotoisuutta paikallisesti. 

 vaikutus ilmastonmuutokseen sopeutumiseen: tehtävät toimet vähentävät ilmaston-

muutoksen haitallisia vaikutuksia ja uusi tieto auttaa sopeutumistoimissa. Kun ehkäis-

tään rehevöitymistä, hidastetaan samalla ranta-alueiden kasvihuonekaasupäästöjen kas-

vua. 

 vaikutus virkistyskäyttöön: virkistyskäyttörakenteita rakennettu, retkikohteita ja –

aktiviteetteja markkinoitu (mm. melonta- ja luistelureittien digitointi, kalapaikkaopas) 

 vaikutus matkailuun: hienot vesiluontokohteet ja –aktiviteetit aiempaa paremmin löy-

dettävissä (monipuolinen markkinointimateriaali kaikkien käytössä, kansainvälisiä mat-

kailijoita varten myös englanninkielisenä), innokasta yhteistyötä yritysten kanssa 

 vaikutus lapsiin ja nuorisoon: luontosuhteen vahvistuminen, tiedon tason kasvu, lähi-

luonnon tuntemuksen parantuminen, elämykset 

 vaikutus yhdistystoimintaan: yhdistysten toiminta virkistynyt, tekevät aiempaa enem-

män kunnostustoimia, yhdistysten toimijoiden osaaminen kasvanut, yhteistyö lisäänty-

nyt (mm. yhteishankkeissa), uusia vesiensuojeluyhdistyksiä syntynyt, avustukset mahdol-

listavat yhdistysten omia hankkeita 

 vaikutus osaamiseen: osaaminen lisääntynyt alueella huomattavasti. Nykyisin Vanajave-

den alueella tehdään aiempaa enemmän käytännön töitä ja tutkimuksia, joista kertyy 

tietoa ja kokemusta. Toimet tehdään yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa ja ajatusten-
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vaihto on vilkasta. VVK:n osaaminen kiinnostaa myös muualla Suomessa esim. lintuve-

sikunnostuksissa VVK on perehdyttänyt Metsähallituksen ja ELYjen toimijoita. Oppilaitos-

yhteistyö on vahvaa (erityisesti HAMKin ja Hyrian kanssa) ja VVK osallistuu alan opiskeli-

joiden koulutukseen tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja opiskelijaprojekteja. Vuonna 2020 

VVK:ssa oli 2 harjoittelijaa ja yksi työelämään tutustuja, ja HAMKin opiskelijoilla oli mer-

kittäviä projekteja osana isosorsimohanketta. 

 vaikutus työllisyyteen: Vanajavesikeskus työllistää suoraan 4,8 htv. Välillisesti VVK teet-

tää ostopalveluiden kautta töitä vuosittain lukuisilla urakoitsijoilla, konsulteilla ja muilla 

palvelujen tarjoajilla. Vuonna 2020 Vanajavesikeskuksen mak-

samien ympäristönhoidon ostopalveluiden arvo oli 260 000 €. 

 vaikutus alueen elinvoimaan, aluekehitykseen ja –talouteen: 

Vuonna 2020 Vanajavesikeskus toi jälleen hankerahoituksen 

avulla paljon rahaa Vanajaveden alueelle ja Vanajaveden alueen 

kehittämiseen. Vanajavesikeskuksen hankesalkku oli vuoden 

päättyessä suuruudeltaan 1,8 M€. Hankesalkun arvosta alle 17 

% on Vanajavesikeskuksen omarahoitusta (kunnilta ja yritys-

kumppaneilta saatua rahoitusta). Loput on haettu ja saatu 

EU:lta, valtiolta ja alueen muilta toimijoilta. Valtaosa Vanajave-

sikeskukselle osoitetuista varoista päätyy aikanaan kunnostus-

ten ja tempausten myötä alueella toimiville maa- ja vesiraken-

nusurakoitsijoille tai -suunnittelijoille, tavarantoimittajille ja 

muille yrityksille. 

 vaikutus imagoon: VVK:n työ vahvistaa alueen imagoa. Ihmisille 

välittyy se tosiasia, että tällä alueella ongelmiin tartutaan, niitä 

pyritään ratkaisemaan ja täällä pidetään huolta ympäristöstä 

yhteisvoimin.  

 
Toiminnan laajuus 

 

tehokasta rahan käyttöä: Valtaosa Vanaja-

vesikeskuksen kuluista aiheutuu ympäris-

tönhoidosta. Ympäristöviestinnän osuus 

vaihtelee hanketilanteen mukaan. Vuonna 

2020 ympäristöviestinnän osuus oli 14 %. 

Vain 12 % Vanajavesikeskuksen varoista 

käytettiin toimitiloihin ja hallintoon. 
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hankerahoituksen tärkeys: Hanke-

rahoituksen osuus Vanajavesikes-

kuksen tuotoista vaihtelee vuosit-

tain hanketilanteen mukaan. 

Vuonna 2020 lähes puolet rahoi-

tuksesta saatiin hankkeiden kautta. 

Kuntarahoituksen osuus oli lähes 

yhtä suuri, 45 %. 

 

 

 

Visio  

Työmme tähtää siihen, että vuonna 2025 Vanajavesi on tunnettu kauniina ja houkuttelevana 
kansallisaarteena koko Suomessa. Vuonna 2020 em. visiota tarkennettiin alueen elinvoiman 
ja vetovoiman vahvistamisen suuntaan; vision muotoilua tarkennetaan osana uuden strate-
gian viimeistelyä alkuvuodesta 2021.  

Arvot 

Tärkeimmät arvomme ovat valoisuus, asiantuntevuus, vaikuttavuus, avoimuus ja konkreetti-
suus. 

Johtaminen  

Vanajavesikeskusta ohjaa Vanajavesisäätiö, joka ylläpitää Vanajavesikeskusta.  Säätiön päät-
tävä elin on säätiön hallitus, jonka puheenjohtajana toimii emeritusprofessori Lauri Arvola. 
Vanajavesikeskuksen käytännön toiminnasta ja tiimin vetämisestä vastaa pääsihteeri, asia-
mies Sanni Manninen Johansen. Johtamisen ja toiminnan haasteena on se, että Vanajavesi-
keskus saa paljon ideoita, aloitteita ja yhteydenottoja, mutta resurssit ovat rajalliset, kaikkea 
toivottua ei pystytä toteuttamaan.  

 

Vuoden suurimmassa 

kunnostuksessa 

kaivettiin puoli 

kilometriä 

avovesiuomaa ja 

rakennettiin kaksi 

laskeutusallas-

kosteikkoa Hausjärven 

Ansionjärvelle. 
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Vuoden 2020 toimenpiteet kartalla  
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Vanajavesikeskuksen hankesalkku 31.12.2020  

 
Euromäärät ovat hankkeiden hankesuunnitelmien kokonaisbudjettien mukaiset,  ei siis vuoden 2020 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.

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

Teuron- ja Puujoen 

Startti

tehdään selvityksiä ja suunnitelmia 

toimenpiteille, jotka vähentävät 

Teuronjoen ja Puujoen kuormitusta

2020-2021          30 850          12 340         40,0   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

UUSI HANKE: 

Isosorsimo- rantojen 

riesasta resurssiksi

 selvitetään isosorsimon leviäminen ja 

akuutit torjuntakohteet leviämisen 

ehkäisemiseksi; selvitetään 

isosorsimon ominaisuuksia, 

torjuntakeinoja  ja 

1.9.2020-

30.4.2022

       137 000            8 300           6,1   HAMKin hallinnoima hanke. Rahoitus 80 % 

Hämeen ELY-keskuksesta/Euroopan 

maaseuturahasto ja 20 % HAMK. VVKn 

maksuosuus 8300€ toteutuu Heidin 

palkkana. VVKn suora rahoitus ei käynyt UUSI HANKE: 

Vanajaveden 

latvavesien 

vesistöreitin 

intensiiviseuranta

Seirata jatkuvatoimisten vedenlaatua 

mittaavien laitteiden avulla 

Teuronjoen-Puujoen-Vanajaveden 

vesistöreitin veden laatua

2020-2022          41 300          20 650         50,0   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

UUSI HANKE: 

Vanajaveden VERSO-

vesienhoidon 

verkostojen 

vahvistaminen ja 

toimenpiteiden 

tehostaminen

Tehdä Teuronjoen-Puujoen alueella 

selvityksiä, suunnitelmia ja 

kunnostuksia, joilla alueen 

luontoarvot kohenevat sekä 

kuormitus vähenee

2020-2022        140 750          56 300         40,0   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

UUSI HANKE: 

Teuronjoen & 

Puujoen 

kalatiesuunnittelu

Tehdä Teuronjoen-Puujoen 

kalankulun estävien patojen 

kunnostussuunnitelmat 

lupahakemustasoisesti

2020-2021          67 000          26 200         40,0   Pohjois-Savon ELY-keskus/Vesi- ja 

kalataloushankkeiden tukeminen

UUSI HANKE: 

Janakkalan 

Hyvälammen 

kemikaalikäsittelyn 

suunnittelu

Laatia fosforinsaostuskäsittelyn 

vaatimat laskennat sekä näytteenotto

2020-2021          11 000            5 500         50,0   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

UUSI HANKE: 

Lähikalaa lautaselle

Toteuttaa koululaisille kotimaisen 

kalan käsittely- ja ruoanlaitto-

opetusta 

2020-2021            8 028            1 228         15,3   Pohjois-Savon ELY-keskus

1 797 644  301 807          16,8    
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Liite 1  Vanajavesikeskuksen vuoden 2020 työt taulukoituina 

      
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 

 
 
 
 

I       Konkreettiset vesienhoitotyöt   värikoodit   toteutunut vihreällä 

 kesken oranssilla 
     ei toteutunut punaisella 
     koronan takia siirtynyt lilalla 

  
a) tutkimus- ja kehitysyhteistyö  

vastuuhenkilöt Sanni MJ ja Suvi M 

Tehtävä Tavoitteet Panokset Mittarit 

Vanajanselän reaaliaikai-
nen vedenlaadun seuranta 
(LBA) 

Lammin biologisen aseman lait-
teet tuottavat luotettavaa dataa, 
joka menee on-line verkkopalve-
luun. 
Laite (Ruskeenkärki) on maastos-
sa ja tuottaa dataa. 

Tiedotusyhteistyö, 
esim. linkitys 

Kävijämäärä nettisivuilla. 

Ympäristötutkimuksen 
professuuri Hämeessä 
(LBA) 

Varmistaa, että alueella on ve-
sialan professorin virka 
Uusi professori on virassa ja 
edeltäjä jatkaa VVKn kanssa 
tiivistä yhteistyötä. 

Osallistuminen rahoi-
tukseen 

Hyvä yhteistyö viranhalti-
jan kanssa.  

Valtakunnan tason tutki- Vanajaveden alue on valtakunnal- SYKE-ja LUKE- Uudet ja meneillään ole-
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musyhteistyö lisesti tärkeä ympäristötutkimuk-
sen alue 
Seurataan PUUMAVESI-hankkeen 
menetelmän vaikuttavuudesta 
tulevia tietoja. 
SYKE teki hydrologiset laskelmat 
Teuron-Puujoen vesistöalueelle. 
 

yhteistyö mm. mal-
linnus 

vat hankkeet ja tutkimuk-
set.  

Valtakunnallisen vesistö-
kunnostusverkoston toi-
minta 

Vesistökunnostusverkosto toimii 
aktiivisesti ja välittää tietoa koko 
maan toimialan toimijoille. 
Kesän vuosiseminaari siirtyi syk-
sylle verkkoon. Osallistuttiin 
etänä. 
Osallistuttu verkoston suunnitte-
luryhmän toimintaan. 

Osallistuminen työ-
ryhmiin, Talvisemi-
naariin ja valtakun-
nalliseen vuosisemi-
naariin Joensuussa. 

Seminaarien hyödyllisyys; 
valtakunnallisen vesistö-
kunnostustoimialan kehit-
tyminen   

HELMI-ohjelma ja lintuve-
det 

Edistää vaarantuneiden biotoop-
pien hoito-ohjelman toteutumista 
VVKn toimialueella. Toimenpitee-
nä esim. edistää laidunnusta ran-
taniityille. 
Selvitetty VVKn mahdollisuus 
hakea HELMI-hankkeiden rahoi-
tusta -> ei mahdollista. Edistetty 
mm. Ansionjärven kunnostusten 
lisärahoitusta HELMI-ohjelman 
kautta. 

  

Fosforisieppareiden toi-
minnan ja käytön kehittä-
minen 

Löytää kustannustehokkaat tavat 
käyttää ja huoltaa fosforisieppa-
reita 
ei toimenpiteitä 

Tiedotusyhteistyö 
suojeluyhdistysten 
välillä 

Laitteiden käyttövarmuus 
ja kustannustehokkuus. 

Lausunnot ja muut mielipi-
teet ja kommentoinnit 
 
 

vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehi-
tykseen ja edistää viisasta vesien-
hoitoa 
Lausunnot:  
VAR-ELY/ merienhoidon seuran-
ta-ohjelma 
PIR ELY/Vanajan-Pyhäjärven 
säännöstelysuositukset 
Kommentit: HELMI-ohjelman 
tavoiteohjelma, AVI/Pyhäjärven-
Vanajan säännöstelyluvan tarkis-
taminen 
Metsäkeskus/Hämeen alueelli-
nen metsäohjelma 

lausuntojen laadinta  lausuntojen lkm 

 mahdollinen lausun-
noista saatu palaute 

Leväsieppari-hankkeen 
toimenpiteet 

selvittää, miten levät saataisiin 
harmillisesta haitasta hyödyksi 
Toteutettu hankkeen loppusemi-
naarin käytännön järjestelyt 
onnistuneesti. Osallistujia run-
saasti. Hankkeen loppumaksatus 
ok. 

hankkeen viestinnäs-
tä vastaaminen 

saatujen tutkimustulosten 
laatu ja käyttökelpoisuus, 
tuotekehityksen onnistu-
minen 

Kansainvälinen yhteistyö Solmitaan yhteyksiä potentiaali-
siin muunmaalaisiin kumppanei-
hin 

osallistutaan tilai-
suuksiin ja hanke-
valmisteluihin re-

hyviä kumppaneita ulko-
mailla lkm  
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Osallistuttu ranskalaisten hanke-
hakuihin. 
Israelilaisten kosteikkohanke-
suunnittelu -> ei osallistuttu 
hakuun. 

surssien salliessa 

Oppilaitosyhteistyö (am-
matilliset oppilaitokset ja 
korkeakoulut) 

kahdensuuntainen yhteistyö, 
kumppaneina mm. HAMK, Hyria, 
Kiipula, SYKLI, HY, Hämeen Kesä-
yliopisto 
Harjoittelija/Hyria keväällä-
kesällä 
Harjoittelija/HAMK loppukesällä. 
HAMK/Kekeläisille luennointi. 
HAMK/ yhteisiä hankehakuja 
HAMK/Isosorsimo-hankkeen 
yhteistyö 
Hyria/ympäristösuunnittelijoiden 
vesistökunnostuskurssi 
Kesäyliopisto/ Lasten korkeakou-
lu  
SYKLI/ Opettajien täydennyskou-
lutukset 
HAMK AOKK/Kestävän elämän-
tavan opinpolku 
TET-harjoittelija syksyllä 1 
vko/Kaurialan koulu 

  

Muut Edustus alueellisessa metsäneu-
vostossa 
Edustaja/SMJ 
Alueellisen metsäohjelman vai-
kutusarviointitoimikuntaan osal-
listuminen/SM 

osallistutaan Hä-
meen maakunnalli-
sen metsäneuvoston 
toimintaan 

Alueellisen metsäohjel-
man sisältöön vaikuttami-
nen 

 

 

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, Loimijoen vesienhoidon 
kehittämishankkeisiin (KVVY) ja Valuma-
vesien infektioriskit -hankkeeseen  

Hankkeet tuottavat uutta 
tietoa, uusia menetelmiä, 
verkostoja ja toimintamalle-
ja. 
Osallistuttu hankkeiden 
ohjaus- tai projektiryhmien 
toimintaan. 

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 ja 
muut) 

 Vallonjoen luontokartoitukset, Vlk 

 Uskilanlahden luontokartoitukset, Vlk 

 Teuron-Puujoen patokohteet 

 Suojärven ja Viralan patoalueet 

Toteuttaa seurantaohjelmat 
hankekohteissa. 
Hankkia tietoa kunnostusta 
kaipaavien vesi- ja ranta-
alueiden luontoarvoista 
suunnittelutyön pohjaksi. 
Kilpailutettu ja tilattu kon-
sulttityö luontokartoituksil-
le. Maastotyöt aloitettu ja 

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

Laadukas data. 
Tiedon käyttö-
kelpoisuus 
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 Hattelmalanjärvi linnut (F) 

 Ahtialanjärvi linnut ja viitasammakot 
(F) 

 

raportoitu pääosin. 
Valkeakosken kohteiden 
osalta hanke valmis. Hat-
telmalanjärven ja Ahtialan-
järven pesimälinnustojen 
vuosikartoitukset tehty.  

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

 Ansionjärvi 

toteuttaa tarvittavat arkeo-
logiset selvitykset Freshabit- 
kunnostuskohteissa.  
Ansionjärven selvitys val-
mis. 

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

Laadukas data  

Opinnäytetyöt:  

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

 mahdolliset näyttötutkinnot/ Hyria 

uusien opinnäytetöiden 
aloitus 
Hyrian harjoittelija teki 
näyttötutkinnon. 
HAMK opinnäytetyön oh-
jaus 
 

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 

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 

Laitteet (5 kpl) ovat maas-
tossa ja tuottavat dataa. 
Lauri A. käsittelee tuloksia. 

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 

 Jokijärvi 

 Tuuloslammet 

 Mommilanjärvi 

 Renkajärvi (vesiruttokartoitus) 

 Mallinkaistenjärvi 

 Vaimaroinen ja Suolikkojärvi/Renko 

 Terisjärvi/Akaa 

 Vanajavesi (mm. Suolahti/Vlk) 
 

Vesikasvi- ja ranta-aluekar-
toitusten perusteella syntyy 
suunnitelma/ohje tulevia 
niittoja tms. kunnostuksia 
varten 
Lastujärvi/Janakkala; maas-
toselvitys niittosuunnitte-
lua varten. Mallinkaisten-
järven isosorsimokartoitus 
ja kunnostussuunnitelma 
esiintymien poistoa varten. 
Vesikasvillisuuskartoitukset 
Jokijärvellä, Tuuloslammilla 
sekä Mommilanjärvellä. 
Renkajärven vesiruttokar-
toitus sekä Katumajärven 
isosorsimokartoitus. 
Terisjärvi: veden vaihtu-

maastokartoitusten 
maasto- ja kartta- ym. 
raportointityöt 

tehtyjen kartoi-
tusten määrä ja 
tulosten käyt-
tökelpoisuus 
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vuuden parantamiseen 
liittyvä maastokatselmus. 
Suolikkojärvi: vesisammal-
ten esiintymisen ja mahdol-
lisen poiston maastokat-
selmus. 
Suolahden uposkasvien 
maastokatselmus ja keskus-
telu valuma-
aluesuunnittelusta. 

Vesinäytteenottovalmius, mikäli yllättäviä 
ilmiöitä tai yleisöhavaintoja 

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

Näytteenottoon osal-
listumien ja/tai analy-
sointikustannusten 
maksaminen 

Saadut tulokset 

Vesiensuojelurakenteiden toimivuuden 
seuranta 
 

Seurata veden laadun muu-
tosta vesiensuojeluraken-
teissa 
Sedimenttinäyte otettu 
laskeutusaltaasta Hämeen-
koskella. 

Näytteenottojen 
tilaaminen ja maksa-
minen 

Tulokset 

Valkeakosken Vallonjoen kunnostusmah-
dollisuuksien selvittäminen 

Selvitetään mahdollisuudet 
kunnostaa Vallonjoki ja 
tuotetaan tietoa jatkopää-
töksenteon pohjaksi 
Tehty lintukartoitus ja mui-
ta ns. direktiivilajien esiin-
tymistä koskeva kartoitus.  
Kunnostussuunnittelun 
tarvetta ja tavoitteita tulee 
selvittää edelleen. 

 yhteenveto ole-
massa olevasta 
tiedosta 

 tarvittavien lisä-
selvitysten tun-
nistaminen 

 mahdollisen 
kunnostussuun-
nitelman laadin-
nan hankinta 

Kattavat tiedot 
Vallonjoen 
tilasta ja kun-
nostusmahdol-
lisuuksista 

 

c) kunnostuksien ja hoitotoimien suunnittelu  

    vastuuhenkilö Suvi M 

Tehtävä Tavoitteet Panokset Mittarit 

Osallistuminen kalatalousaluetason ve-
sienhoitosuunnitteluun (Vanajanselän, 
Hämeenlinnan) 

osallistutaan kalatalousalueiden 
kokouksiin, valvontaan ja nuoriso-
työhön. 
Kalatalousalueiden hallituksissa 
edustaja 
Osallistuttu lupavalvontaan ja 
kalakantojen kehitystyöhön. 
Osallistuttu kalatalouden yhteis-
työryhmän toimintaan. 

Osallistuminen 
hallitustyöhön 
ja kokouksiin 

tiedon kulku 

Osallistuminen Hämeen ELY-keskuksen 
vesienhoidon suunnitteluprosessiin (yh-
teistyöryhmä) ja suunnitelman toteuttami-
seen. 

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 sekä saatu 
hankerahoitusta toimille, jotka 

Osallistuminen 
työryhmien 
toimintaan 

tiedon kulku 
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toteuttavat suunnitelmien ehdo-
tuksia. 

Loppijärven säännöstelypadon muutos-
mahdollisuuksien selvittäminen 

Selvittää teknistaloudelliset mah-
dollisuudet muuttaa Loppijärven 
säännöstelypatoa 
Ei toimenpiteitä 
 

Asiantuntija-
apu 
 
 

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. 
Laadittu hanke-esittely ELYn vilje-
lijätuki-infoon. 
Järjestetty hankeryhmän kokouk-
sia ja tiedotettu sähköpostitse 
tilannetietoa. Sedimenttinäytteitä 
otettu ja analysoitu. 
Teetetty uomien eroosioselvitys, 
jonka raportti valmistuu 2021 
alussa. 
Teetetty uomien morfologinen 
selvitys (viistokaikuluotaus), jonka 
raportti valmis. Aineiston esittely 
yleisölle sovittu pidettävän 2021 
aikana. 
Yleisötilaisuudet ja pellonpiennar-
päivät siirretty koronan takia. 
Edistää kalan kulun mahdollistavia 
toimenpiteitä Teuronjoen ja Puujo-
en patojen osalta. 
Tilattu luontoselvityksiä patokoh-
teiden lähiympäristöön. Aineisto 
valmistuu 2021 aikana. 
Kilpailutettu ja tilattu arkeologi-
nen tarkkuusinventointi Varun-
teenkoskelle. Kilpailutettu kalatie-
suunnittelu ja valittu konsultti. 

Yhteydenpito 
maanomista-
jiin sekä per-
kausyhtiöön 
sekä SYKEen;  
suunnittelu ja 
asiantuntija-
apu 

Erillisten pro-
jektien etene-
minen ja toteu-
tus 

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

Osallistuminen kunnostusten lupa- 
ja suunnitteluprosessiin kullakin 
kohteella: 

 Ansionjärvi (AVIn lupa lin-
tuvesikunnostuksiin) 
Lupa saatu 

 Vanajaveden lintuluodot 
(lupa kylttien asennuk-
seen, puuston poistoon, 
soran lisäämiseen) 
Luvat varmistettu maan-
omistajilta. 

 Kukkia (Rautajärven kos-
teikkoalueen lupahake-
mus) 
AVIn lupa saatu 

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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 Ahtialanjärvi (Poikkeuslu-
pa niittoihin)  
Lupa saatu 

Teuronjoen ja Mommilanjärven yläosien 
valuma-aluekunnostuskohteiden kartoitus 
ja kunnostussuunnittelu 

Maastokäynnit maanomistajien 
kanssa. Yhteistyö Hämeenlinnan 
kalatalousalueen kanssa. 
Kunnostuskohteiden priorisointi ja 
suunnitelmien teko tai tilaaminen. 
Ks. edellä eroosiokartoitus. 

Neuvonta. 
Mahdollinen 
osarahoitus. 

Valmiit suunni-
telmat 

Lopen-Janakkalan padot 

 Ojajärvi 

 Nummistenmylly 

 Vanhakoski 

 Haapajärvi 

Edistetään vanhojen patojen kor-
vaamista pohjapadoilla ja/tai kala-
teillä 
Ei toimenpiteitä. 
 

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

Suunnittelun 
eteneminen, 
valmiit suunni-
telmat 

Kosteikko- ja laskeutusallassuunnittelu 
 

Suunnittelutetaan mahdollisuuk-
sien mukaan kosteikko- ja allaskoh-
teita 
Ei toimenpiteitä. 
 

Hankkeen 
vetovastuu. 
Osarahoitus. 
Avustusrahoi-
tus. 

Valmiit suunni-
telmat. 
 
 

Muut: 
Hyvälammen kemikaalikäsittelyn suunnit-
telu 

Pidetty yleisötilaisuus lammen 
ranta-asukkaille. Rahoitus hank-
keelle saatu. 

Hankkeen 
vetovastuu ja 
osarahoitus 

Valmiit suunni-
telmat ja lupa 

 
d) kunnostuksien ja hoitotoimien toteutus  

vastuuhenkilö Suvi M 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Vesikasvillisuuden niitot:  

 avustuskohteet 

 muut kohteet? 
 

estetään vesistöjen umpeenkasvua; 
kts. myös kohteet FRESHABITin toi-
mien kohdalla 
Myönnetty avustusta 15 hankkeelle, 
jossa niitto toimenpiteenä. 

Kohteiden etsintä ja 
maanomistajayhteydet. 
Osarahoitus. Mahdolli-
nen avustus niittojen 
toteuttamiseen. 

Kohteiden lkm, 
leikkuupinta-ala 

Teuronjoen valuma-
aluekunnostuskohteen tai 
kohteiden toteutus 

Eroosiota vähentävän tai kalojen 
elinympäristöä parantavan kohteen 
toteutus. 
Ei toimenpiteitä. 

Neuvonta, suunnittelu, 
kilpailutus, osarahoitus 

Valmis kohde 

Freshabit-LIFE hankkeen 
toimenpiteet (F) 

Toteutetaan kunnostuksia ja rakentei-
ta hankekohteille: 

 Hattelmalanjärvi (Pitkospui-
den kunnostus, uusi pitkos-
puupisto luhdalle) 

 Vanajaveden lintuluodot 
(kunnostukset toteutettu 
syksyllä 2020) 

 Saarioisjärvi (lintutornille 
johtavan polun kunnostus) 

 Tykölänjärvi (eteläpään pit-
kospuiden ja tornin kunnos-
tus)  

 Kukkia (Niitetty loppukesällä 
Majaanlahdella ja Kortteen-
pohjassa) 

Vetovastuu. 
Osarahoitus 

Toteutuneet koh-
teet 
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 Ahtialanjärvi (suunnitellut 
niitot toteutettu) 

Punkanjoen uoman avaa-
minen Ryttylässä, Hausjärvi 

Vähentää jokiuoman umpeenkasvua 
sekä alueella esiintyvien haitallisten 
vieraslajien esiintymiä 
Osarahoitus luvattu perkausyhtymäl-
le, joka on pyytänyt tarjouksia ura-
koinnista. 

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

Kohteiden toteutus, 
todennäköisesti 
osissa. 

 

 

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 

 Avustusten avulla toteu-
tuu useita vaikuttavia 
hankkeita.  

Myönnetty avustus 31 hank-
keelle, yht. 20 000 €, 30 han-
ketta otti avustuksen vas-
taan. 

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

avustushakemusten 
määrä; avustusten arvi-
oitu vaikuttavuus 
 

Ympäristöpalkintojen 
ehdotukset 

Nostetaan esille ahkeria, 
osaavia ja aikaansaavia toimi-
joita. 
Tehty ehdotukset Hämeen-
linnan kaupungin ympäristö-
palkinnon saajiksi (+) 
Ehdotettu ELYjen Kokemäen-
joen vesivisio 2050 –työn 
Vuoden vesiteko 2020 –
tunnustuksen saajaa (+) 

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 

 Muinaistulitapahtuma 
Suvirannassa 

 Tervassa tapahtuu 
 

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

 Yleisö kiinnostuu vesistön tilan 
parantamisesta ja lähiympäris-
töstään. 
Osallistuttiin Tervassa tapah-
tuu –tapahtumaan. Uusia ta-

 VVK:n teltta 

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

 tapahtuma-
päivien määrä  

 teltalla vierail-
leiden henki-
löiden määrä 
Tervassa ta-
pahtuu –
tapahtumassa 
n. 300 kävijää 
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pahtumia Vesivisio2050-viikko 
ja näyttely. Elomessut ja mui-
naistulitapahtuma peruttu ko-
ronan takia. 

 

Monni 

Baltic Sea Day 27.8.2020 sidosryhmätapaaminen ja avoimet 
ovet Perttulassa  
Toteutui Vanajaveden Itämeripäi-
vänä 27.8.2020 yleisötilaisuutena. 
Samalla VVKn 10-vuotissynttärit 
kutsuvieraille. 

 tilaisuuden suunnit-
telu ja toteutus 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 
Positiivinen 
palaute, n. 
200 kävijää 

Kalaruoka- ja kalankäsittely-
kurssit 

 suomalaisen järvikalan tunne-
tuksi tekeminen ja käytön li-
sääminen 

 opetetaan kalan käsittelyä ja 
valmistusta 
Tammikuussa 1 kurssi syrjäy-
tyneille nuorille. Syksyn kou-
lulaiskurssit siirtyivät vuodelle 
2021 koronan takia.  

kurssien suunnittelu ja 
toteutus mahdollisuuk-
sien mukaan 
 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 

 

Yhteistyötahoille järjestettä-
vät tapaamiset 

 Järvitärskyt 

 informaation jakaminen 

 yhteistyö alueen eri toimijoi-
den kanssa 
Toteutui 3.12. etänä 

tapaamisten järjestämi-
nen, tiedottaminen ja 
mainostaminen 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 
90 osallistujaa 

Yhteistyöyhdistysten toimin-
nan tukeminen 
 

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. 
Katumajärven s.y. toiminnan ke-
hittämiskokous 
Osallistumien KVVYn vesi-illan 
webinaarin pienryhmän vetämi-
seen. 
Renkajärven s.y.:n vieraslajityön 
tukeminen maastokartoituksen 
avulla. 

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

 osallistuja-
määrät 

 tehdyt toi-
menpiteet 

 
 

Freshabit-hankkeen osallis-
tavat toimenpiteet (F) 

Toteuttaa Freshabit-hankkeen hks- 
ja vesilähettilästoimia paikallisten 
vesiensuojeluyhdistysten väelle. 
peruttu koronan takia 

SLL/Etelä-Häme toteut-
taa. 
Raportointikoordinaatio 

Tilaisuuksien mää-
rä ym. raportointi-
tilastot 

Kunnostuskohdevierailujen 
järjestäminen 

Järjestetään muualta Suomesta 
tuleville tutustumiskäyntejä kun-
nostuskohteille 
Vesijaoston retki Renkajärvelle ja 
VAPOn turvetuotantoalueelle. 

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

 lkm 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 

 

Muut puhekeikat 
 

tiedotetaan Vanajavesi- ja hanke-
työstä, mm. Sääksmäen Vanajave-
si-seminaari 
Vauhtia vesienhoitoon –
seminaarit 2 kpl, Vesistökunnos-

esitysten laadinta, mat-
kat 

palaute 
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tusverkoston vuosiseminaari, 
KVVY:n webinaarit 2 kpl lähes 
kaikki muut puhekeikat peruttu 
koronan takia 

 

c) vesistömatkailu 

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

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Talviaktiviteettien kartoitus 
(TB) 

sähköinen karttamateriaali jäärei-
teistä ja aktiviteettimahdollisuuk-
sista 
4 jääreittiä valmiina. 

 päivitys 

 4 kohdetta 

 karttamateri-
aali 

 palaute 

Melontareittien markkinointi 
(TB) 

markkinoidaan valmiita melonta-
reittejä monikanavaisesti 
Melontareittien käännöstyö val-
mis ja reittejä markkinoidaan 
pääasiallisesti Outdooractiven, 
VisitHämeen ja Vanajavesikeskuk-
sen sivuilla. 

 markkinointi 

 käännöstyö 

 kartoitus 

 palaute 

Vesiluontopolkujen testaus 
ja markkinointi (TB) 

 tarjota vesilläliikkujille mie-
lenkiintoista infoa Hämeen 
luonnosta 

 hyödynnetään mobiilitekno-
logiaa 
Vesiluontopolut valmiita ja 
testattu. 

 suunnittelu ja to-

teutus 

 testaukset 

 valmiit koh-
teet ja mate-
riaali 

 palaute 
 

Kalapaikat (TB)  tavoitteena markkinoida Va-
najaveden reitin parhaita ka-
lapaikkoja, kalastuspalveluja 
ja tiedottaa lupakäytännöistä 
Sivusto valmis ja kalapaikka-
oppaan tietoja täydennetään 
tarvittaessa. 

 sivujen päivitys ja 
täydennykset 
 

 sähköinen 
kalapaikka-
opas 

TB-hankkeen sidosryhmäyh-
teistyö 

 esitellä ja markkinoida hank-
keen tuloksia 
Hankkeen tuloksia markki-
noitu mm. luonto- ja liikun-
tamatkailun teemaryhmälle, 
maakunnan matkailun yh-
teistyöryhmälle, Elinvoimaa 
Hämeeseen ry:n toiminta-
ryhmä 3:lle ja Hämeen virkis-
tysalueyhdistykselle. 

 erilaiset tapaami-
set, kokoukset ja 
tuote-esittelyt 

 markkinointi 

 yrityskontak-
tit 

 

d) ympäristökasvatus 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Päiväkotien ja koulujen luonto-
tuokiot  

 

 vahvistaa lasten luontosuhdet-
ta itse kokeilemalla, keksimällä 
ja tutkimalla 

 suunnittelu ja toteu-

tus: erilaiset kilpailut 

ja aktiviteetit  

 palaute 

 osallistuja-
määrät 
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 toteutus luonnossa 
Päiväkoti Tuulimyllyn luonto-
tuokio osana Vesivisio2050 –
näyttelyä Muut peruttu koro-
nan takia. 

 4 kpl 15 lasta 

Päiväkotien ja koulujen pilkki- 
ja onkipäivät sekä kalankäsitte-
lypäivät  

 oman vesistön merkityksen ja 
arvon oivaltaminen jo lapsena 

 uusien tietojen ja taitojen 
omaksuminen 
Pilkkipäivät eivät toteutuneet 
huonon jäätilanteen vuoksi. 
Lokakuussa 1 kurssi päiväkoti-
laisille. Muut peruttu koronan 
takia. 

 koulujen ja päiväko-
tien pilkki- ja onki-
päivät 2 kpl 

 palaute 

 mediajulkisuus 

 osallistuja-
määrät 

60 lasta 

Yläkoululaisten luontoseikkai-
lupäivät 

 9-luokkalaisten vesioppi-
tunnit 

 4H metsäpäivät Ahvenis-
tolla 

 alueen retkeilymahdollisuuk-
sien ja aktiviteettien esittely 
7 vesioppituntia pidetty 
HYK:in 9-luokkalaisille. Met-
säpäivät järjestettiin syys-
kuussa. 

 vesioppitunnit 7 kpl 

 metsäpäivät 2 kpl 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 

502 lasta 

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 
Tilaisuudet peruutettu talvella 
jäätilanteen vuoksi ja sitten 
koronan takia. 

 suunnittelu ja toteu-
tus: erilaiset kilpailut 
ja aktiviteetit 

 Onni-Monni 

 yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa 

 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 

 tapahtuma-
päivien mää-
rät 

 

Lasten taidefestivaali Hippalot  

 teemana ekoilu 
 Vahvistaa lasten luontosuhdet-

ta itse kokeilemalla, keksimällä 
ja tutkimalla 
Peruutettu koronan vuoksi. 

 työpajojen järjestä-
minen 

 Onni-Monni 

 tilaisuuden järjeste-
lyt, rahoitus 

 palaute 

 osallistuja-
määrät 
 

 

d) viestintä 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Lyhytelokuvat 
 

vesistömatkailuinformaation jaka-
minen ja markkinointi 
Englanninkielinen melonta- ja 
kalastusmarkkinointivideo. 

 elokuvien suunnitte-
lu ja kuvaus sekä 
editointi 

palaute 

Juttujen kirjoittaminen ja oh-
jelmaideat medioille 
(Radio ja tv) 

tiedottaa ajankohtaisista asioista 
Vanajavesi-työssä ja vahvistaa 
yhteistyötä 
Talvinen mateenpyynti (YLE radio 
ja TV), Hauen rysäpyynti (YLE radio 
ja valtak. TV), Isosorsimo-
hankkeen tiedottamisen yhtey-

 yhteistyö toimijoi-
den kanssa 

 omat artikkelit 

medianäkyvyys 
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dessä muutakin tietoa aiheesta 
(HäSa ja Keski-Häme), HäSan Va-
najavesi-liite 

Uutiskirjeet Tiedottaa Vanajavesikeskuksen 
ajankohtaisista asioista 
Julkaistu 3 uutiskirjettä. 

 uutiskirjeiden laa-
dinta 

 jakelun päivitys 

 

Pisaroita-kirja & Droplets-kirja kirjaa myydään noin 100 kappalet-
ta, jatketaan alennusmyyntiä 
Pisaroita myyty 53 kpl ja Droplets-
kirjaa 4 kpl 

markkinointi myyntilukemat 
 

WWW-sivut 
 

Tuotetaan tavoittavaa ja hyödyllis-
tä tietoa. 
Tiedotetaan sopivilta osin muiden 
toimijoiden vesistö- ja ympäristön-
hoitotoiminnasta. 
Päivitetty sivuja uuden julkai-
sualustan mukaisiksi ja samalla 
käyty läpi sisältöjä. Artikkeleita 24 
kpl.   
 

 Verkkosivujen päivit-
täminen 

 Aineiston tuottami-
nen (kuvat, tekstit) 

 palaute  

 kävijämäärät 
Suosituin kuukausi 
kesäkuu, vierailuja 
enimmillään 1165 
/ päivä. Katso-
tuimmat sivut 
olivat kalapaikka-
opas, melonta- ja 
avantouintipaikat, 
avustukset ja lai-
napaatti. 

Sosiaalinen media: Facebook 
ja Instagram 

 Tuotetaan tavoittavaa ja hyö-
dyllistä tietoa. 

 Ohjataan kävijöitä www-
sivuille 

 Tiedotetaan sopivilta osin 
muiden toimijoiden vesistö- ja 
ympäristönhoitotoiminnasta. 

 Instagramin aktivointi 
Julkaistu 49 postausta Fb:ssä, 8 
postausta Instagramissa ja 1 Twit-
terissä. Osallistuttu ELY-keskusten, 
YM:n ja SYKEn kunnostushankkei-
den valtakunnalliseen some-
kampanjaan toimittamalla materi-
aalia. 

 sisällön tuottaminen 

 sivuston boostaus 
 

 Tykkääjien 
määrä. 

 Artikkelien 
leviäminen. 

 

Sähköisen kalapaikkaoppaan 
ylläpitäminen 
 

 vapaa-ajan kalastuksen lisää-
minen alueella 

 tiedon ja palvelujen keräämi-
nen yhteen 

 kansainvälisten asiakkaiden 
houkuttelu alueelle 

Kansainvälinen kalastusvideo ja 
sivuston julkaisu VisitFinlandin 
sivuilla. Kalapaikkaoppaan tietoja 
täydennetään tarvittaessa. 

ylläpito ja päivitys 
 

 palaute 

Vieraslajitiedotus Tiedotetaan Vanajaveden alueen 
rantojen hankalimmista vierasla-
jeista. 
Isosorsimohanke alkoi syyskuussa. 
Tiedotusta Itämeripäivän yhtenä 
teemana. 
Suojeluyhdistysten ja ranta-

Esitteen jakelu ja muu 
tiedotus 
Maastokartoitukset (mm. 
Lehijärven pressukesan-
noinnin jälkiseuranta) 

Esitteen toimivuus.  
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asukkaiden informointi webropol-
kyselyn yhteydessä. 

 

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 
Lainapaatti Vanajaklubin rannassa 
1.6.-30.10. 

 tiedotus 

 pieniä tarvikehan-
kintoja venettä var-
ten 

veneen lainausker-
rat 

Virtaamamittari ja muut maas-
tovälineet 

 tarjota yhteistyöverkostolle 
mahdollisuus lainata virtaa-
mamittaria ja muita hankittuja 
vesienhoitovälineitä 

 saada lisää tietoa vesien tilasta 
Lainattu siivikkoa suojeluyhdistys-
ten käyttöön. 
Hankittu rahoitus ja laite: Limnos-
vesinäytteenotin. 

 tiedotus 

 raportointi 

 palaute 

 lainausmäärät 

 maksatusha-
kemuksen hy-
väksyminen 

 medianäky-
vyys 

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

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)  
Aulangon retkipäivät siirtyivät 
koronatilanteen vuoksi vuodelle 
2021. 

pienimuotoisesti, mah-
dollisuuksien ja työtilan-
teen mukaan 

 

taloudellinen tuot-
to suhteessa työ-
määrään; saatu 
palaute työstä 

 

 

III        Vanajaveden hoidon jatkuvuuden turvaaminen 

 

a) uusien hankkeiden valmistelu 

vastuuhenkilö Sanni MJ 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Vesistömatkailun edistä-
mistyölle jatkoa 

Jatketaan hyvin alkanutta työtä 
alueen vesistömatkailun edistä-
miseksi 
Suunta vesille –hanke ei saanut 
rahoitusta. 

 uuden hankesuunni-
telman laadinta 

 hanketukirahoituksen 
haku 

rahoituksen hankin-
nassa onnistuminen 
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Ympäristökasvatustyöhön 
uusia avauksia 

Viritetään uudenlaista ympäristö-
kasvatustyötä 
Lähikalaa lautaselle –hanke sai 
rahoituksen ja käynnistyy talvella 
2021. 
Lumoava luonto –hankehakemus 
laadittu Keski-Suomen ELYyn 
Kestävä tulevaisuuteni –
hankehakemus ei saanut rahoitusta 
OKM:stä 
Syvyyksien salapoliisit – hankeha-
kemus ei saanut rahoitusta Nesslin-
gin säätiöltä 

 uuden hankesuunni-
telman laadinta 

 hanketukirahoituksen 
haku 

rahoituksen hankin-
nassa onnistuminen 

Vanajaveden vesiperin-
nön 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 
Päätettiin ettei hankkeelle haeta 
tänä vuonna rahoitusta. 

 Hankesuunnittelu  

 Rahoituksen hakemi-
nen uudelleen 
 

 Onnistuminen 
rahoituksen 
hankinnassa 
 

Mahdollinen hankeyh-
teistyö jossakin suuressa 
kv-hankkeessa? 

päästä mukaan johonkin kansainväli-
seen vesienhoitohankkeeseen (ilman 
rahallista panostusta) 
Ranskalaishankkeet eivät saaneet 
rahoitusta 

osallistuminen hankeha-
kemuksen valmisteluun, 
mahdolliset ohjausryh-
mäpaikat 

 Onnistuminen 
rahoituksen 
hankinnassa 
 

Muiden toimijoiden han-

keaihioiden kehittäminen 

Tuetaan kumppaneita hankeaihioi-
den kehittämisessä 
KVVYn kanssa yhteistyötä isosorsi-
mon vähentämiseen tähtäävän 
hankkeen hankeprosessissa. 

Asiantuntija-apu  

Teuronjoen-Puujoen 

hankekokonaisuuden 

vahvistaminen 

kehitetään edelleen hankekokonai-
suutta, jolla vähennetään Vanajave-
den alueen tärkeimmän kuormitus-
alueen kuormitusta  
Saatu rahoitusta kolmelle erilliselle 
hankkeelle, joissa kohdealue T &P. 
JUUREVA-hankehakemus vetämäs-
sä YM:ssä. 

 hankesuunnittelu 

 rahoituksen hakemi-
nen 

 osahankkeiden käyn-
nistäminen 

 sidosryhmäyhteistyö 

 Onnistuminen 
rahoituksen 
hankinnassa 

 Hankkeen on-
nistunut aloitus 

Lintuvesien hoidon ja 

kunnostuksen jatkohank-

keen 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) 
Saatu selville, ettei VVK voi olla 
hankkeen hakijana HELMI-
ohjelmassa. SOTKA-
hankeryppääseen ehdotettu koh-
detta. Odotetaan Järjestö-HELMIä. 

 hankesuunnittelu 
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b) varainhankinta ja kumppanuusyhteistyö 

vastuuhenkilö Sanni MJ   

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Kuntarahoittajayhteistyö   vahva tuki toiminnalle 
kunnista jatkuu 

 win-win-yhteistyö 
Toimitettu Hollolan kun-
nalle selvitys v 2019 toi-
mista kunnan alueella. 
Vanajavesi-työn esittely 
Kanta-Hämeen kuntajoh-
tajille. 

 toteutetaan toimenpi-
teitä eri kuntien alueella 

 kuntarahoittajien lasku-
tus 
 

 kunnilta saatu pa-
laute 

 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 

Toiminnan esittely tulemi-
nen John Nurmisen sääti-
ön väelle sekä osallistumi-
nen Itämeri-päivän toteu-
tukseen. 

yhteydet relevantteihin 
säätiöihin ja kumppaneihin, 
yhteistyöneuvottelut 
 
 

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 sovit-
tuja toimenpiteitä (tavoit-
teena tasapaino käytettä-
vissä olevien resurssien 
suhteen ja kumppaneiden 
tasapuolinen kohtelu) 

Ei pyydettyjä erillisiä toiminto-
ja. Sidosryhmille ja tukijoille 
Vanajavesikeskuksen Itämeri-
päivä elokuussa. 

panostetaan siihen, että kump-
panit saavat aiempaa enemmän 
näkyvyyttä esim. Facebook-
kampanjan avulla  

kumppaneilta 
saatu palaute, 
onnistuminen 
win-win-
yhteistyön 
luomisessa  

Hämeen Sanomat Oy  Vanajavesi-liite 

 ilmaiset ilmoitukset  

 muut toimenpiteet sovi-
taan tarkemmin vuoden 
mittaan 
Vanajavesi-liite 

Vanajavesi-liitteen ideointi ja 
osittainen sisällön tuotanto 

 

 

Etelä-Hämeen Osuuspankki toimenpiteet sovitaan tarkem-  artikkelin kirjoittaminen  
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min vuoden mittaan  
Valmistelussa Fb-Live –
tapahtuma talvelle 2021. Toi-
mitettu kuvia OP:n markki-
nointiin. 

 mahdollinen kalankäsittely-
kurssien ja kalaruokakurssien 
järjestäminen 

Hämeenlinnan Osuusmeijeri mahdolliset toimenpiteet sovi-
taan tarkemmin vuoden mit-
taan 
ei toimenpiteitä 

  

HS-Vesi Oy toimenpiteet sovitaan tarkem-
min vuoden mittaan 
Osallistuminen Alajärven 
säännöstelyn muutoshakemus-
työhön 

  

delfortgroup Tervakoski Oy toimenpiteet sovitaan tarkem-
min vuoden mittaan 
Tervassa tapahtuu –tapahtuma 
yhteistyössä 

  

HAMK  Tavastia Blueways -
hankeyhteistyö 

 luennot kestävän kehityk-
sen opiskelijoille 

 OK-hankeyhteistyö  
Leväsieppari-hanke päättyi 
keväällä. Tavastia Blueways       
-hanke päättyi huhtikuussa ja 
Isosorsimohanke käynnistyi 
syyskuussa. Biohiilihankkeen 
artikkeli Vanajavesiliitteessä. 

hankkeiden toimien toteuttami-
nen 

 

Koulutuskuntayhtymä Ta-
vastia 

toimenpiteet sovitaan tarkem-
min vuoden mittaan 
Artikkeli Vanajavesiliitteessä 

  
 

Kultakeskus Oy toimenpiteet sovitaan tarkem-
min vuoden mittaan 
ei toimenpiteitä 

   

 

 

IV       Taloushallinto ja sidosryhmäyhteistyö 

vastuu Sanni MJ, Päivi L ja muut 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Vanajavesisäätiön hallituk-
sen työskentely 

 Hallitus ohjaa säätiön 
toimintaa viisaasti, su-
juvasti ja hyvässä hen-
gessä 

 Vanajavesikeskuksen 
toimintaedellytyksistä 
huolehtiminen ja nii-
den vahvistaminen 

 Vanajavesikeskuksen 
toiminta on tuloksellis-
ta ja vaikuttavaa 

Hallitus on kokoontunut 

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

 säätiön vuoden 2019 toi-
mintakertomuksen laadin-
ta 

 säätiön toiminta- ja rahoi-
tussuunnitelman laadinta 
vuodelle 2021 

hallituksen työskentelyn 
viisaus, sujuvuus ja yh-
teishenki  
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neljä kertaa. Toukokuun 
kokous toteutettiin sähkö-
postitse ja marraskuun 
kokous etäyhteyksin. Toi-
mintasuunnitelmat ja –
kertomukset ok. 

Talouteen liittyvät lakisää-
teiset raportit ja selvityk-
set 

Säätiön taloutta ja muuta 
toimintaa hoidetaan vas-
tuullisesti, luotettavasti ja 
moitteettomasti.  
Tarvittavat toimet tehty 
ajallaan, mm. rahanpe-
suselvitys. 

 tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laadinta (yh-
teistyö Gallant Oy)  

 tilintarkastus 

 vuosiselvitys 2019 säätiö-
rekisterille  

 palaute tilintarkasta-
jalta  

 mahdollinen palaute 
säätiörekisteriltä  

 
 

Neuvottelukunnan työs-
kentely 

Arvovaltainen neuvottelu-
kunta, joka koostuu korke-
an tason asiantuntijoista ja 
visionääreistä, tuo Vanaja-
vesi-työhön kokemuksensa, 
näkemyksensä ja arvokasta 
asiantuntemustaan yhteis-
kunnallisesta vaikuttami-
sesta. 
Itämeripäivä 

säätiön neuvottelukunnan 
kokouksien järjestäminen 1 
kertaa/v 
 

toiminnan sujuvuus ja 
yhteishenki; saatu pa-
laute 

Freshabit-hankkeen koor-
dinointi, raportointi, ta-
louden seuranta ja maksa-
tukset 

Hankkeen Vanajaveden 
alueen kokonaisuuden-
koordinointi, hallinnointi ja 
raportointi sujuu. 
Raportointi tehty ajallaan. 

 raportointi Metsähallituk-
selle (MH) VVK:n toimen-
piteistä 2018-2019 

 raportit hankkeen talou-
desta v. 2018-2019 MH:lle  

 ohjausryhmä 2 kertaa 
vuodessa + kohdekohtai-
set työryhmät 

 maksatushakemusten 
laadinta ELYille 

 hankekumppanei-
den yhteistyön suju-
vuus 

 palaute raportoin-
nista 

 palaute ohjausryh-
mältä 

 rahoituksen suju-
vuus 

 

Tavastia Blueways  -
hankkeen koordinointi, 
raportointi, talouden seu-
ranta ja maksatukset 

Hankkeen koordinointi, 
hallinnointi ja raportointi 
sujuu. 
Raportointi ja maksatus-
hakemus tehty ajallaan. 
 

 ohjausryhmä 1 kertaa  

 kululaskelmien toimitta-
minen HAMKille ja hank-
keen koordinointi  

 laskelmien laadinta  

 maksatusaikataulu: 
1/2020 ja 5/2020 
Loppumaksatus kesä-
kuussa 2020.  

 palaute ohjausryh-
mältä  

 määräaikojen mu-
kaisesti toimiminen 

 maksatusten hyväk-
syntä ongelmitta 
Palaute ohjausryh-
mältä erittäin posi-
tiivinen, tavoitteet 
täyttyivät ja hank-
keen koko budjetti 
käytettiin. 

Muiden hankkeiden ja 
ELYjen avustusten haku- ja 
maksatus- sekä raportoin-
tityöt 

 Vesistösuunnittelu-
PAKKA (Leader) 

 vesienhoitoavustukset 
(ELYt) 

 Leväsieppari (YM) 

Tuottaa tarvittavat suunni-
telmat, raportit ja muu 
dokumentointi hankkeiden 
hakemista ja maksatusta 
silmällä pitäen. 
Vesistösuunnittelu-PAKKA- 
ja Leväsieppari-
hankkeiden raportointi ja 
viimeinen maksatushake-
mus tehty onnistuneesti. 

Hankkeiden raportointi ja 
maksatushakemusten laadinta; 
uusien hanketukiavustusten 
haku ELYistä 

 Onnistuneet hake-
mukset ja rahoitus-
päätökset 

 Kulujen hyväksyntä 
maksatuksessa 
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ELYjen vesienhoitohank-
keiden maksatukset ok. 

Väliaikaisrahoituksen han-
kinta 

pyydetään tarvittaessa 
väliaikaisrahoitusta Hä-
meenlinnan kaupungilta 
(myönteinen päätös on) 
Lainan nostotarvetta ei 
ollut. 

lainan nosto tarvittaessa väliaikaisrahoituksen 
järjestyminen 

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

VVK toimii strategisesti, 
tuloksekkaasti ja tehok-
kaasti.  
Strategian päivittämispro-
sessi aloitettu: 
tiimin strategiapäivä 8.9. 
Luonnoksen esittely halli-
tukselle marraskuun ko-
kouksessa. 
 

 hallituksen päätösten 
toimeenpano ja muu stra-
tegian toteuttaminen  

 VVK vuosikertomuksen 
2020 laadinta 

 VVK vuosisuunnitelman 
2021 laadinta 

 talousseuranta ja –ohjaus 

 tiimin vetäminen ja muu 
esimiestyö 

 toiminnan tuloksek-
kuus ja tehokkuus 

 raporttien selkeys ja 
käyttökelpoisuus, 
niiden laadinnan 
kustannustehokkuus 

 työyhteisön toimi-
vuus 

Vanajavesikeskuksen tii-
mipalaverit 
 
Yhteydet Vanajavesikes-
kuksen asiantuntijaryhmiin 
ja sidosryhmiin 

 Kuntayhdyshenkilöt 

 VVK:n vesijaosto 

 Hämeen ELY-keskus 

 Hämeen liitto 

 HAMK 

 Hämeenlinnan kau-
punki 

 Toimielimet ja ryhmät 
kokoontuvat sovitussa 
aikataulussa, kokouk-
set ovat hyvin järjestel-
tyjä ja valmisteltuja se-
kä sisällöltään mielen-
kiintoisia. 

 Tarvittavat asiakirjat 
(kutsut, asialistat, 
muistiot/pöytäkirjat) 
tuotetaan ajoissa ja 
tarvittavassa laajuu-
dessa. 

 Yhteydenpito on luon-
tevaa ja keskustelevaa 
sekä idearikasta. Tieto 
ja ajatukset kulkevat 
molempiin suuntiin. 

Tiimipalaverit pidetty n. 1-
2 kk välein. 
Vesijaosto kokoontui kol-
me kertaa: maastokäyn-
ti+kokous kesäkuulta siir-
rettiin syksylle. Loppusyk-
syn kokous pidettiin etänä. 
ELY-keskuksen yhteistyö-
kokouksia pidetty 3. 
Maastoretkeily Hämeen 
liiton alueidenkäyttöväen 
kanssa syksyllä. 

Kokousten järjestelyvastuu: 

 Kuntayhdyshenkilöt ta-
paamiset 1 kerta vuodessa  

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

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

Toteutuneet kokoukset 
ja niiden dokumentointi 
 
Kokouksiin osallistuvien 
henkilöiden panos (läs-
näolo, osallistuminen 
keskusteluun) 

Yhteistyö kollegaorgani-
saatioiden ja muiden vas-
taavien toimijoiden kanssa  

Ajatusten vaihto ja yhteis-
työ kollegaorganisaatioiden 
kanssa.  
Sovittu tapaaminen Vesi-
järvisäätiön henkilökun-
nan kanssa peruuntui 
keväältä koronan takia. 

Tapaamiset 
 

Suhteiden laatu 
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Vertaistuki vesienhoito-
organisaatioita suunnitte-
leville toimijoille 

Annamme kokemukseen 
perustuvaa vertaistukea ja 
neuvoja toimijoille, jotka 
suunnittelevat vesienhoito-
organisaatioiden perusta-
mista; mm. Loimijoki 
Osallistuttu Loimijoki-
työryhmän toimintaan. 
Osallistuttu PIR-ELYn 
koordinoiman Etelä-
Vanajaveden alueen neu-
vottelukunnan perusta-
misprosessiin. 

ohjausryhmiin ja kehityspala-
vereihin osallistuminen 

kokemustemme hyödyl-
lisyys muille toimijoille 

Vuokra, vakuutukset, työ-
terveys, atk- ja puhelinyh-
teydet ym. (Päivi) 

Toimitilat ovat tarkoituk-
senmukaiset ja työntekijöil-
lä on käytössä tarvittavat 
työvälineet. Työterveys-
huolto toimii ja vakuutuk-
set kattavat riittävän hyvin.  
Tilanne ok 

 yhteydenpito palveluntar-
joajiin tarvittaessa 

 ylläpidetään olemassa 
olevat olosuhteet 

toimitilojen ja työkalujen 
toimivuus 

Laskutus, laskujen maksu, 
palkkojen maksu, kirjanpi-
to ym. (Päivi) 

Rahaliikenne sujuu niin 
kuin pitääkin. Kehitetään 
taloushallintoa muuttuvia 
tarpeita vastaavaksi. 
Tilanne ok 

 oma laskutus ja laskujen 
maksu 

 Gallant Oy: palkanmaksu 
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  

Pidettiin vuoden 2019 
pikkujoulut helmikuussa 
Ypäjällä ja vuoden 2020 
pikkujoulut Asikkalassa. 
TYHY-päivä kesäkuussa 
Virttaankankaalla. 
Osallistuttu alan koulutuk-
siin (seminaarit) sekä Heidi 
valmistui AOKKsta opetta-
jaksi. 
Työtilat koetaan edelleen 
toimiviksi ja inspiroiviksi. 

viikkoliikunta mahdollisuuksien 
mukaan, retki, virkistystilai-
suudet, TET-jaksot, kouluttau-
tumismahdollisuudet, lounas-
setelit, lehtitilaukset, työtilojen 
viihtyisyys 

 sairauspoissaolot 

 ylityötunnit 

 jaksamistaso 

 työyhteisön henki 

 koulutuspäivien lkm 

 kivojen retkien tun-
timäärä 

Rekrytointi  
 
 

Jos resurssit sen sallivat, 
rekrytoidaan osaavia työn-
tekijöitä, joilla on asenne 
kohdallaan. 
Kesätyöntekijä kuukauden 
ajan (elokuussa).  

 mahdolliset rekrytointi-
haut ja haastattelut 

 perehdytys 

 rekrytoitujen lkm 

 uusien työntekijöi-
den osaavuus, ai-
kaansaavuus ja 
asenne  
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Liite 2  Vanajavesikeskuksen toimihenkilöt ja luottamushenkilöt 

 
Henkilöstö  

Vuonna 2020 Vanajavesikeskuksen tiimi koostui kuudesta työntekijästä (yhteensä 5,8 htv). 

Pääsihteeri oli 6 kuukauden ajan vuorotteluvapaalla ja hänen sijaisenaan toimi vesistöasian-

tuntija. Normaalitiimin lisäksi töissä oli myös Ilona Vuorinen, joka alkuvuodesta oli palkattu-

na suunnittelijana ja huhti-syyskuussa pääsihteerin vuorotteluvapaan ajaksi. Vanajavesikes-

kuksessa työskenteli myös kaksi harjoittelijaa. 

Tiimi 2020 

pääsihteeri, asiamies MMM (ympäristönsuojelu) Sanni Manninen Johansen 

vesistöasiantuntija FM (hydrobiologia) Suvi Mäkelä (pääsihteerinä huhti-syyskuu) 

projektipäällikkö metsätalousinsinööri Mika Soramäki (työnantaja HAMK) 

ympäristökoordinaattori FM (ympäristöekologia) Heidi Kontio 

hankekoordinaattori FT (ympäristöekologia) Eeva Einola (80 %) 

toimistonhoitaja ATK-merkonomi Päivi Lautala 

tiimin lyhytaikainen lisävahvistus 

suunnittelija, hortonomi Ilona Vuorinen 

 1.1.-29.2.2020 (80 % työaika, palkkatuki)  

 1.4.-27.9.2020 (vuorotteluvapaan ajan) 

harjoittelija Pirjo Hoskari (Hyria) joustavasti touko-lokakuu 2020 

harjoittelija Susanna Vuori (HAMK) 3.-31.8.2020 

 

Vanajavesisäätiön hallitus 2020 
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Neuvottelukunta 

Vanajavesikeskuksen arvovaltaisen neuvottelukunnan jäsenet ovat korkean tason asiantunti-
joita ja visionäärejä, jotka toimivat Vanajavesikeskuksen neuvonantajina ja suunnannäyttäji-
nä. 
 

Neuvottelukunnan puheenjohtajisto   

1. puheenjohtaja Hannele Pokka, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö  

2. varapuheenjohtaja Timo Kenakkala, kaupunginjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki  

 

Säätiön perustajatahot (Hämeenlinna on puheenjohtajistossa);  

3. Katariina Koivisto, kunnanjohtaja, Hattulan kunta, varalla vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi 

4. Reijo Siltala, kunnanjohtaja, Janakkalan kunta      

5. Jukka Varonen, kaupunginjohtaja, Valkeakosken kaupunki  

6. Matti Puotila, Hämeen Sanomien hallituksen puheenjohtaja 

7. Kari Aikio, aluepäällikkö, MTK Häme 

8. Juha Haukka, toimitusjohtaja, Hämeen Yrittäjät 

9. Ann Selin, puheenjohtaja, Palvelualojen Ammattiliitto PAM  

  

Pääyhteistyökumppanit 

10. Mikko Soini, päätoimittaja, Hämeen Sanomat 

11. Mika Helin, toimitusjohtaja, Etelä-Hämeen Osuuspankki 

12. Risto Koski, toimitusjohtaja, Hämeenlinnan Osuusmeijeri 

13. Jouni Haajanen, kuntayhtymän johtaja, Koulutuskuntayhtymä Tavastia 

14. Pertti Puusaari, rehtori, HAMK  

15. Jukka Meriluoto, toimitusjohtaja, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy  

16. Ilkka Saarinen, toimitusjohtaja, Tervakoski Oy/Delfort Group 

17. Ilkka Ruohola, toimitusjohtaja, Kultakeskus Oy 

 

Muiden rahoittavien kuntien edustajat (poislukien säätiön perustajatahot, ne ovat jo edellä) 

18. Markku Koskinen, pormestari, Kärkölän kunta  

19. Ilpo Markkola, kunnanhallituksen varapj. , Hollolan kunta 

20. Antti Peltola, kaupunginjohtaja, Akaan kaupunki 

21. Mikko Salmela, kunnanjohtaja, Lopen kunta  

22. Sami Sulkko, kaupunginjohtaja, Riihimäen kaupunki 

23. Pekka Määttänen, kunnanjohtaja, Hausjärven kunta 

24. Kalle Larsson, kunnanjohtaja, Tammelan kunta 

25. Heidi Rämö, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta 

 

Sidosryhmien edustajia 

26. Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry  

27. Lauri Arvola, professori, Helsingin yliopisto 

28. Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto 

29. Timo Reina, varatoimitusjohtaja, Suomen kuntaliitto ry 

30. Tommi Muilu, ylijohtaja, Hämeen ELY-keskus 

31. Juha Niemelä, vuorineuvos  

32. Esa Tommila, ympäristöneuvos   

33. Sirkka-Liisa Anttila, kansanedustaja emerita  

34. Johannes Koskinen, kansanedustaja, ministeri emeritus 
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35. Marko Koskinen, kehityspäällikkö, Pirkanmaan liitto  

36. Tuija Nummela, toiminnanjohtaja, Maanomistajain liitto ry  

37. Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen  

38. Anna-Stiina Heiskanen, vesikeskuksen johtaja, Suomen ympäristökeskus 

39.  Ilkka Herlin, Baltic Sea Action Group  

40. Martti Pura, ministeri emeritus, säätiön hallituksen pj. vv. 2012-2013 

41. Juhani Honka, professori, säätiön hallituksen pj. vv. 2014-2015 

42. Aarne Kauranen, maakuntaneuvos, säätiön hallituksen pj. vv. 2016-2017 

43. Pekka Järvinen, säätiön hallituksen pj. vv. 2018-2019 

 

Kuntien yhteyshenkilöt  

Vanajavesikeskuksen alueen kuntien yhteyshenkilöt tapaavat vuosittain ja antavat palautetta 

ja ideoita Vanajavesi-työn kehittämiseksi. 

 

 
 

Vesijaosto, pj. professori Kimmo Kahilainen   

Vanajavesikeskuksen alueen vesiasiantuntijoista koostuva vesijaosto on osoittautunut tärke-

äksi keskustelu- ja yhteistyöfoorumiksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Liite 3  Vuonna 2020 jaetut vesienhoitoavustukset  

 

Nro Hakija Avustuskohde Toimenpide 
 

Rahoituspäätös 
€ 

1 Muurilan osakaskunta 
Renkajoki, Kappelintie - 
10-tien silta (Hämeenlin-
na) 

Kaislan ja vesikasvien niitto 500 

2 
SMPS Hämeenlinnan 
Järvipelastajat ry 

Vanajaveden kapeikko 
(Hämeenlinna, Hattula, 
Janakkala) 

Isosorsimon pienveneliiken-
teelle aiheuttaman turvalli-
suusuhan kartoitus ja akuutit 
korjaavat toimet  

300 

3 
Saaren-Tenhiälän Jako-
kunta 

Vanajaveden kapeikko 
(Hämeenlinna, Hattula, 
Janakkala) 

Vesikasvillisuuden (lähinnä 
järviruokoa) niitto 

Vesienhoito-
budjetista 

4 Valkjärven kalaveikot Valkjärvi (Kärkölä) Vesikasvien niitto 500 

5 
Saarioisjärven hoito- ja 
kehittämisyhdistys ry 

Saarioisjärvi (Valkeakosken 
Sääksmäki) 

Lintutornin rakentaminen 750 

6 
Lahdentaan osakaskun-
ta 

Portaanpään ranta Lusin-
selällä (Hattula) 

Vesikasvillisuuden niitto 500 

7 
Metsänhoitoyhdistys 
Kanta-Häme ry 

Loppijärven Rytkönlahti 
(Loppi) 

Laskeutusaltaan toteuttami-
nen 

1000 

8 Ronnin osakaskunta 
Juottimen ranta (Hämeen-
linnan Lammi) 

Uimarannan toiminnan ylläpi-
täminen ja kehittäminen 

300 

9 
Kankaistenjärven suoje-
luyhdistys ry 

Kankaistenjärvi (Hämeen-
linna) 

Järvensuojeluhankkeen oma-
rahoitusosuus 

750 

10 
Myllylammen hoito-
toimikunta 

Mallasjoen Myllylampi 
(Janakkala) 

Vesikasvillisuuden niitto 500 

11 Pro Paloniitunjärvi ry 
Paloniitunjärvi (Hämeen-
linnan Renko/Ahoinen) 

Vesikasvillisuuden niitto 500 

12 
Renkajärven suojeluyh-
distys ry 

Renkajärven Rimminlammi 
(Hämeenlinna) 

Rimminlammen ja Renkajärven 
välisen Heposalmen ruoppaus 

1000 

13 Honkalanrannan tuki ry 
Honkalanrannan ls-alue 
(Hämeenlinna) 

Ls-alueen kehittäminen ja 
ylläpito 
1. Leiripaikan ylläpito 
2. Rantalaidunten entistämi-
nen 

300 

14 
Pitkäjärven Suojeluyh-
distys ry 

Pitkäjärvi (Hämeenlinna) 
Järven hoito ja kunnostus 
(hoitokalastus, vesikasvien 
niitto) 

750 

15 
Mustalammin suojelu-
yhdistys 

Mustalampi (Hämeenlin-
nan Renko/Ahoinen) 

Vesikasvillisuuden niitto ja 
niittojätteen poisvienti 

500 

16 Kutilan jakokunta 
Oikolanjoki (Hämeenlin-
nan Iittala) 

Padon korjaus 
Vesienhoito-

budjetista 
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17 
Pitkäjärven-
Lautaportaanjärven 
suojeluyhdistys ry 

Pitkäjärvi ja Lautaportaan-
järvi (Tammelan Lautapor-
ras) 

Järvien pohjaeläinselvitys ja 
syvyyskartoitus 

750 

18 Tuuloslaakson kylät ry 
Leheejärvi (Hämeenlinnan 
Tuulos) 

Vesikasvien niitto, Kopsjoen 
kivien siirto veneväylän ylläpi-
tämiseksi 

500 

19 Loppijärven Ystävät ry Loppijärvi (Loppi) 
Fosforisiepparin ylläpito (saos-
tuskemikaalin hankkiminen) ja 
hoitokalastus 

750 

20 
Iso-Savijärven kunnos-
tusyhdistys ry 

Iso-Savijärvi (Lempäälä ja 
Valkeakoski) 

Vesikasvien niitto ja niittojät-
teen poiskuljetus 

500 

21 Lauri Torron perikunta 
Ruokojärven suo (Hä-
meenlinnan Renko) 

Altaan kaivaminen Ruokojär-
ven kuormituksen vähentä-
miseksi 

550 

22 
Teuronjärven suojelu-
yhdistys ry 

Teuronjärvi (Hämeenlin-
nan Tuulos) 

1. Hoito- ja toimenpidesuunni-
telman teko, sekä tarvittavat 
analyysit. Jatkoa 2018-2019 
toimenpiteille. 2. Polttomoot-
torikielto 

750 

23 Timo Tuori kuolinpesä Vanajaveden Kossanlahti Vesikasvien niitto 
Vesienhoito-

budjetista 

24 
Haapajärven Vesien-
suojeluyhdistys ry 

Hyvikkälänjoki (Janakkalan 
Hyvikkälä) 

Joen raivaus ja maisemointi 300 

25 
Leipijärven suojeluyh-
distys ry 

Leipijärvi (Janakkalan 
Vähikkälä) 

Veden laadun mittaukset 600 

26 
Katumajärven suojelu-
yhdistys ry 

Katumajärvi (Hämeenlin-
na) 

1. Ruununmyllyn ylikulkusillan 
uoman avaus 2. Kutalaan 
laskevan joensuun ruovikon 
poisto                                                                               
3. Eteläpään (Petäjänharju-
nojan suisto) vesikasvien pois-
to 

500 

27 
Punkanjoen perkausyh-
tiö 

Punkanjoki, rautatiesilta-
Puujoen liittymä (Hausjär-
ven Ryttylä) 

Uoman perkauksen valmistelu 
ja suunnittelu 

Vesienhoito-
budjetista 

28 
Kuohi-Nerosjärven 
suojeluyhdistys ry 

Nerosjärvi/Suomenjoki 
(Hämeenlinna ja Padasjo-
ki) 

 Laskeutusaltaiden suunnittelu 750 

29 
Alisen Savijärven hoito-
kunta 

Alinen Savijärvi (Hattula) Vesikasvillisuuden niitto 500 

30 Minna Väliranta Räikälänjoki (Janakkala) Ruovikon niitto 500 

31 
Torhon-, Lairon-, Palo-
niityn- ym. järvien jär-
jestely-yhtiö 

Torhon valuma-alue (Lop-
pi) 

Jokisuiden vesikasvillisuuden 
niitto, kunnostamisen suunnit-
telu (vesistöselvitykset, toteu-
tussuunnitelma) 

1000 

32 
Valajärven Suojeluyh-
distys ry 

Valajärvi (Hämeenlinna, 
Janakkala) 

Pohjapadon vesialtaan tyhjen-
täminen humuksesta 

500 

33 
Joutjärven suojeluyh-
distys ry 

Joutjärvi (Janakkala) 
Teiden 130 ja E12 välisen ojan 
perkaus, Peronmäen laskeu-
tusaltaan ruoppaus 

1000 
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34 
Raidonjärven suojelu-
yhdistys ry 

Raidonjärvi (Hämeenlin-
nan Renko) 

Kosteikkojen suunnittelu (las-
kuojan yleissuunnittelu ja 
muiden mahdollisten kosteik-
kopaikkojen kartoitus) 

750 

35 Alastalon tila  
Lampellonjärvi (Hämeen-
linnan Lammi) 

Kosteikko järveen laskevaan 
ojauomaan 

1650 

      Jaettu yhteensä: 20 000,00 € 

 

 

Linnaseutu ry myöntämän Leader-teemahankkeen tuella hankittiin 

vesistutkimus- ja ympäristökasvatus-välineitä. Kuvassa limnos-

vesinäytteenottolaite. 

 

 

 

 

Teuronjoen ja Puujoen Startti-hankkeessa teetetään 

jokiuomien vedenjohtokyvyn kartoitus viistokaikuluo-

tauksella. Työn touhussa Kari Ylönen Viistokaiku24 – 

konsulttitoimistosta. Kuva: Viistokaiku24. 

 
 
 

 

Isosorsimohankkeessa 

kartoitettiin isosorsimon 

levinneisyyttä monilla järvillä. 

Kuvassa Janakkalan 

Räikälänjoen vahvat 

isosorsimokasvustot ja Mika 

Soramäki. 

  

Tavastia Blueways –hankkeessa digitoitujen  
vesiluontopolkujen käyttö maastossa tapahtuu 

 puhelimella tai muulla mobiililaitteella. 
 Maastossa ei ole kiinteitä rakenteita.  

Puhelin piippaa, kun meloja on lähellä infotaulua ja 
 aineisto ilmestyy näytölle. 


