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TIIVISTELMÄ   

Työn ja juhlan vuosi 2022 
• Uusi kuntarahoituskausi alkoi. Kaikki Vanajaveden alueen 12 kuntaa jatkavat Vanajavesi-

yhteistyötä kaudella 2022-2025. Rahoitussumma tosin pieneni Janakkalan ja Hattulan päädyttyä 
alentamaan rahoitusosuuttaan tasolta 2 €/asukas tasolle 1 €/asukas. 

• Myös uusi pääyhteistyökumppanikausi 2022-2025 alkoi. Uutena kumppanina aloittaa Osuuskaup-
pa Hämeenmaa ja yhtä lukuun ottamatta kaikki edellisen kauden kumppanit jatkavat yhteistyötä. 

• Yhdeksälle uudelle hankkeelle saatiin myönteiset rahoituspäätökset.  Uusien hankkeiden budjet-
tien yhteenlaskettu summa on 350 000 euroa. Vuoden päättyessä Vanajavesikeskuksen hankesal-
kussa oli 15 erikokoista hanketta, joiden yhteenlaskettu budjetti on 2,3 M€. Tästä 17 % on Vanaja-
vesikeskuksen omarahoitusta eli kuntarahoitusta ja pääyhteistyökumppaneiden myöntämää rahoi-
tusta. 

• Vanajavesikeskus innosti omaehtoiseen vesien hoitoon jakamalla perinteiseen tapaan vesienhoi-
toavustusta 20 000 €. Tällä kertaa hakemuksia vastaanotettiin 27 kappaletta. Kaikille hakijoille voi-
tiin jakaa jonkin suuruinen avustus.  

• Vanajavesisäätiö täytti 10 vuotta. Juhlat pidettiin Hämeenlinnan Verkatehtaalla lokakuussa.  

• Palkintoja ja huomionosoituksia. Vanajavesikeskus voitti yhdessä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön 
kanssa OP Etelä-Hämeen ja OP Päijät-Hämeen järjestämän luontolahjoituskampanjan äänestyksen, 
jonka palkintona Vanajavesikeskus sai 15 000 € voittosumman käytettäväksi ympäristökasvatuk-
seen. Hämeen liitto ja Yle Häme valitsivat Vanajavesikeskuksen Vuoden hämäläiseksi 2022. 
 
 

 

 
Kannen kuva: Vanajavesisäätiön 10-vuotisjuhlat Hämeenlinnan Verkatehtaalla. 

Kuvaaja: Sampo Manninen 
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Onni-Monnin parhaat 2022 (kumppaneille lähetettävä yhteenveto) 
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Vanajavesikeskuksen tapahtumien vuosi 2022 kuukausittain  
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Vuoden 2022 aikaansaannoksia 
 
Vuodesta päällimmäisenä mieleen jäävät säätiön merkkipäivä ja Vanajavesi-kysely  

Säätiön 10-vuotissyntymäpäiväjuhlat Hämeenlinnan Verkatehtaalla olivat onnistuneet ja tyy-
likkäät. Vieraita oli noin sata henkeä. Musiikista vastasi Vanaja Big Band.  
Kevään ja kesän aikana toteutettiin Sinä ja Vanajavesi –kysely, johon saatiin vastauksia yli 
odotusten, 1015 kappaletta. Vastaukset osoittivat, että Vanajavedellä ja muilla alueen vesis-
töillä on maisemineen ja mahdollisuuksineen tärkeä sija ihmisten elämässä. Kyselyn tulokset 
ovat hyödynnettävissä monipuolisesti mm. suunniteltaessa alueen vesienhoitotöitä. 

 
Uusi rahoituskausi alkoi 

Kaikki Vanajaveden alueen 12 kuntaa jatkaa Vanajavesi-yhteistyötä 2022-2025. Rahoitus-
summa tosin pieneni Janakkalan ja Hattulan päädyttyä alentamaan rahoitusosuuttaan tasol-
ta 2 €/asukas tasolle 1 €/asukas. Kunnat ovat Hämeenlinna, Hattula, Janakkala, Valkeakoski, 
Akaa, Lempäälä, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Kärkölä ja Hollola. 
 
Vanajavesikeskuksen pääyhteistyökumppanina jatkavat kaudella  2022-2025 Hämeen Sano-
mat, Etelä-Hämeen Osuuspankki, Tervakoski Oy delfort group, Hämeenlinnan Osuusmeijeri, 
HS-Vesi, HAMK sekä Koulutuskeskus Tavastia. Uutena pääyhteistyökumppanina aloitti 
Osuuskauppa Hämeenmaa. 
 

Käytännön kunnostustoimia tehtiin laajalti 
Kunnostukset ja muut kohdekohtaiset toimenpiteet on esitetty taulukoituna (liite 1) ja kartal-
la (s. 12). 
 

▪ Hausjärven Mommilanjärvestä ruopattiin pohjasedimenttiä Teuronjoen suulta ja 
tehtiin viisi laskeutusallasta järven pohjoispään rantaluhdalle. Jatkettiin Hämeen 
ELYn kanssa Ansiojärven kunnostusten jatkamisen edistämistä osana ELYn HELMI-
ohjelmaa. 

▪ Toteutettiin laskeutusaltaita ja pohjapatosarjoja kahden tilan maille Hollolan Hä-
meenkoskella osana Vanajaveden VERSO-hanketta kuormitusta- Ne vähentävät 
kuormitusta, hidastavat tulvapiikkejä ja lyhentävät vähävirtaamaisia aikoja. 

▪ Pressutettiin isosorsimoa Janakkalan Mallinkaistenjärvellä. 
▪ Hapetettiin Hattulan Könnölässä Kaivolampea. 
▪ Käynnistettiin Iloiset linnut rannoille -hanke, jossa ensi töiksi perustettiin 3 ha ran-

talaidun lampaille Hauhon Pappilanarolle. Hauhon hanke toimi oppimisympäristö-
nä kahdelle Hyrian aikuisopiskelijalle. 

▪ Raivattiin pusikkoa Hämeenlinnan Hattelmalanjärven luhdalta.  
▪ Pienpetoja pyydettiin Hattelmalanjärvellä. 
▪ Laaja Rautajärven kosteikko ja uomankunnostus valmistui Pälkäneelle. Lisäksi ra-

kennettiin laskeutusallas ja mutkitteleva uoma Kukkian Kortteenpohjaan laskevaan 
ojaan. Toimenpiteiden tavoitteena on Kukkiajärveen kohdistuvan vesistökuormi-
tuksen väheneminen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistuminen. 
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Ympäristökasvatus pääsi jälleen hyvään vauhtiin  
▪ Toteutettiin Vesireppu tutuksi -hanke yhteistyössä Hämeenlinnan rotaryklubien 

kanssa. 3-luokkalaiset tutkivat lähivesiään 11 alakoululla. Yhteistyö koulujen kanssa 
sai myönteistä mediahuomiota. 

▪ Forssan eskarit tutustuivat lähivesien elämään kahdeksassa luontotuokiossa osana 
Lähiluonnon ihmeitä Lounais-Hämeessä -hanketta. 

▪ Kalan fileointiin ja ruuaksi valmistamiseen perehdyttiin Lopella 8-luokkalaisten 
kanssa. Lisäksi 8-luokkalaisten Metsäpäivillä maisteltiin Vanajaveden savusärkeä, 
kun Lähikalaa lasten lautasille -hanke käynnistyi syyskuussa. 

 
 

Tutkimukset ja selvitykset 
Tulevaisuuden kunnostuksille rakennettiin jälleen pohjaa teettämällä tarvittavia tutkimuksia 
ja selvityksiä. 

 
▪ Teuronjoen ja Puujoen kalatiesuunnitelmat valmistuivat. Nyt edistetään lupien ha-

kua ja selvitetään rahoitusvaihtoehtoja kalateiden toteutukselle. 
▪ Kartoitettiin Lammin Pääjärven ja Tuuloksen Suolijärven vesikasvillisuutta yhdessä 

Hämeen ELY-keskuksen kanssa. 
▪ Kartoitettiin sahalehti-kasvin kasvustoja Valkeakosken Saarioisjärvellä. 
▪ Järjestettiin lähekkäisten järvien suojeluyhdistyksille yhteistapaamisia verkostoitu-

misen ja yhteistyön vahvistamiseksi.  
 

Avustuksia jaettiin  
Vanajavesikeskus sai 27 hakemusta omaehtoisen vesienhoidon avustushaussa. Haettujen 
avustusten yhteissumma oli jälleen paljon suurempi kuin mitä voitiin myöntää. Avustuksia 
jaettiin 25 kpl, ja avustussumma oli 20 000 €.  
 

Yhteistyötä & verkostoja vahvistettiin 
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, Hämeen kalatalouskeskus, suojeluyhdistykset, 
tutkimus- ja oppilaitokset, maanviljelijät ja -omistajat, media sekä pääyhteistyökumppanit, 
jotka ovat sitoutuneet tukemaan Vanajavesikeskuksen toimintaa neljän vuoden ajan.  
 

Vanajavesikeskus järjesti Suomen luonnon päivänä 27.8. Vanajavesi-päivän. Erilaiset infopis-
teet Vanajavesikeskuksessa pihalla ja rannassa vetivät hyvin väkeä, erityisesti Järvipelastajien 
näytös Vanajaveden rannassa kiinnosti jälleen yleisöä. 

 
Osaaminen on valttikortti 

Vanajavesikeskuksen osaamisresurssit koostuvat Vanajavesikeskuksen tiimin resursseista se-
kä säätiön hallituksen jäsenten ja muiden avainhenkilöiden osaamisesta. Osaamista löytyy 
varsin hyvin kaikilta tärkeimmiltä osa-alueilta: vesienhoito, viestintä, hankehallinnointi ja yh-
teiskunnallinen vaikuttaminen. Vanajavesikeskuksen asiantuntijoiden paikallistuntemuksesta 
on tullut valttikortti. Alueen kuntien ympäristöviranhaltijoista on vaihtunut niin monia, että 
monessa kunnassa Vanajavesikeskuksen asiantuntijat tuntevat kunnan järvet, joet ja toimijat 
paremmin kuin kunnan omat viranhaltijat tuntevat. Vain harvassa kunnassa on myöskään 
kokemusta vesistökunnostusten käytännön toteuttamisesta. Siksi Vanajavesikeskus voi aut-
taa montaa kuntaa ja yhdistystä tehokkaasti.  
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Hankerahoituksen hankinnassa onnistuttiin  

Yhdeksälle uudelle hankkeelle saatiin myönteiset rahoituspäätökset.  Uusien hankkeiden 
budjettien yhteenlaskettu summa on 350 000 €. Vuoden päättyessä Vanajavesikeskuksen 
hankesalkussa oli 15 erikokoista hanketta, joiden yhteenlaskettu budjetti on 2,3 M€. Tästä 17 
% on Vanajavesikeskuksen omarahoitusta eli kuntarahoitusta ja pääyhteistyökumppaneiden 
myöntämää rahoitusta. Suuri 7 vuotta kestänyt FRESHABIT LIFE IP-hanke on esitetty hanke-
salkussa, sillä sen loppumaksatus saadaan vuoden 2023 aikana. 
 
Hankerahoituksen hankinta on jatkuvaa työtä. Alkuvuonna 2023 odotellaan rahoituspäätök-
siä kuudelle uudelle hankkeelle, joiden yhteenlaskettu summa on 460 000 €. 
 

Toiminnan kriittiset mittarit ja vaikuttavuus 
 

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 sekä voidaan vähentää äärevien vesitilanteiden haittoja. 

• vaikutus virkistyskäyttöön: virkistyskäyttörakenteita rakennettu, retkikohteita ja aktivi-

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

daan kokonaan uudenlaista virkistyskäyttömuotoa, järvisuunnistusta. Aineistoja on hyö-

dynnetty mm. Liikkuvin kunta -kilpailussa, jossa Janakkala pääsi finaaliin. 

• 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, kalankäsittelytaitojen oppiminen, 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-

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 2022 

VVK:ssa teki harjoittelujakson kolme Hyrian opiskelijaa. Yksi luokiolainen työskenteli Va-

najavesikeskuksessa kolmen viikon ajan Hämeenlinnan kesätyösetelin tuella.  
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• vaikutus työllisyyteen: Vanajavesikeskus työllisti vuonna 2022 suoraan 4,8 htv. Välillises-

ti VVK teettää ostopalveluiden kautta töitä vuosittain lukuisilla urakoitsijoilla, konsulteilla 

ja muilla palvelujen tarjoajilla. Vuonna 2022 Vanajavesikeskuksen maksamien ympäris-

tönhoidon ostopalveluiden arvo oli 220 000 €. 

• vaikutus alueen elinvoimaan, aluekehitykseen ja –talouteen: Vuonna 2022 Vanajavesi-

keskus toi jälleen hankerahoituksen avulla paljon rahaa Vanajaveden alueelle ja Vanaja-

veden alueen kehittämiseen. Vanajavesikeskuksen hankesalkku oli vuoden päättyessä 

suuruudeltaan 2,2 M€. Hankesalkun arvosta alle 16 % on Vanajavesikeskuksen omarahoi-

tusta (kunnilta ja yrityskumppaneilta saatua rahoitusta). Loput on haettu ja saatu EU:lta, 

valtiolta ja alueen muilta toimijoilta. Valtaosa Vanajavesikeskukselle osoitetuista varoista 

päätyy aikanaan kunnostusten ja tempausten myötä alueella toimiville maa- ja vesira-

kennusurakoitsijoille 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 Vanajavesikeskuksen kuluista aiheutuu ympäristönhoi-

dosta. Ympäristöviestinnän osuus vaihtelee hanketilanteen mukaan. Vuonna 2022 ympäris-

töviestinnän osuus oli 15 %. Noin 12 % Vanajavesikeskuksen varoista käytettiin toimitiloihin 

ja hallintoon. 
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Hankerahoituksen tärkeys Hankerahoituksen osuus Vanajavesikeskuksen tuotoista vaihtelee 

vuosittain hanketilanteen mukaan. Vuonna 2022 49 % rahoituksesta saatiin hankkeiden kaut-

ta. Kuntarahoituksen osuus oli 40- %. 

 

 

  
 

 

Visio  

Työmme tähtää siihen, että vuonna 2025 Vanajavesi on tunnettu kauniina ja houkuttelevana 
kansallisaarteena koko Suomessa.  

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, joka 
toimii myös Vanajavesisäätiön asiamiehenä. Sanni Manninen Johansen toimi pääsihteerinä 
Vanajavesikeskuksen perustamisesta asti vuoden 2022 loppuun saakka.  
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Vanajavesikeskuksen vuoden 2022 toimenpiteet kartalla 
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Vanajavesikeskuksen hankesalkku 31.12.2022  
 VVK hankesalkku 2022  31.12.2022

Euromäärät ovat hankkeiden hankesuunnitelmien kokonaisbudjettien mukaiset,  ei siis vuoden 2022 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

2016-2022  

Hankkeen 

toimenpiteet 

päättyneet 

syksyllä 2022

    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.

Vanajaveden 

latvavesien 

vesistöreitin 

intensiiviseuranta

Seurata jatkuvatoimisten vedenlaatua 

mittaavien laitteiden avulla 

Teuronjoen-Puujoen-Vanajaveden 

vesistöreitin veden laatua

2020-2022    

Hanke päättynyt 

syksyllä 2022 

(jatko TAUOTON-

hankkeessa)

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

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      

Hanke päättynyt 

syksyllä 2022

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

Teuronjoen & 

Puujoen 

kalatiesuunnittelu

Tehdä Teuronjoen-Puujoen 

kalankulun estävien patojen 

kunnostussuunnitelmat 

lupahakemustasoisesti

2020-2022  

Hanke päättynyt 

syksyllä 2022

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

kalataloushankkeiden tukeminen

JUUREVA - 

vesienhallinnan 

työkalupakki Teuron- 

ja Puujoen alueelle

juurrutetaan vesienhallinnan keinoja 

osaksi viljelijöiden, maanomistajien ja 

metsänomistajien toimintaa

2021-2022    

Hanke päättynyt 

syksyllä 2022

       194 453          30 891            16   POPELY/vesienhoito, vesiensuojelun 

tehostamisohjelma

Suunta luontoon rakennetaan digitaalisia 

melontasuunnistuskohteita ja 

maastopyöräreittejä

2021-2023        210 244          14 896              7   Hämeen liitto/EAKR

*UUSI HANKE* Iloiset 

linnut rannoille

hoidetaan rantojen 

monimuotoisuutta

2022-2023        117 165          23 433            20   Järjestö-HELMI-hanke, rahoittaja 

Uudenmaan ELY-keskus

*UUSI HANKE* 

Kalastusopas 

ajantasalle

rakennetaan uudelleen tietoteknisesti 

vanhentunut Kalapaikkaopas (suomi & 

engl.) ja päivitetään niiden tiedot

2022            1 200                120            10   Pohjois-Savon ELY-keskus/Kalatalouden 

edistäminen

*UUSI HANKE* 

LUMOSILTA 

Eurooppaan

Esiselvitys kylien luonnon 

monimuotoisuutta edistävän 

kansainvälisen hankkeen 

käynnistämiseksi

2022-2023          21 702            2 170            10   Linnaseutu, Lounaplussa ja Pirkan Helmi 

Leader-toimintaryhmät; yhteishanke 

ProAgrian Maa- ja kotitalousnaisten kanssa

*UUSI HANKE* 

Pääjärvi ja Evon 

pikkujärvet

Selvityshanke Pääjärven ja Evon 

pikkujärvien vesien tilan kehityksestä 

30 vuoden aikana

2022-2023          94 600          31 760            34   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito; 

yhteishanke Lammin biologisen aseman 

kanssa

*UUSI HANKE* 

Happimittari

hankitaan veden happipitoisuutta 

mittaava laite omaan ja 

suojeluyhdistysten käyttöön

2022            2 814            1 407            50   Linnaseutu Leader ry, osa Leader-

toimintaryhmän hanketta "Yhdistysten 

pienet investoinnit IV" 

*UUSI HANKE* 

Lähiluonnon ihmeitä 

Lounais-Hämeessä

ympäristökasvatushanke Forssan 

seudulle

2022          26 787            2 552            10   Lounaplussa ry 

*UUSI HANKE* 

TAUOTON

vedenlaadun jatkuvatoiminen 

seuranta Vanajaveden alueella 

2022-2024          59 700          29 850            50   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

*UUSI HANKE* 

Vesireppu tutuksi

vesireppujen käytön opastus Hml 

kouluissa, Rotary-yhteistyö

2022          14 458            1 446            10   Linnaseutu Leader ry

*UUSI HANKE* 

Lähikalaa lasten 

lautasille

järjestetään kalankäsittelykursseja 

yläkouluikäisille kahdeksassa 

kunnassa Kanta-Hämeessä

2022-2023          12 319                616              5   Pohjois-Savon ELY-keskus

2 350 708  407 767          17,3    
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I   KONKREETTISET VESIENHOITOTYÖT    
 

a) tutkimus- ja kehitysyhteistyö  

vastuuhenkilöt Sanni MJ ja Suvi M 

Tehtävä Tavoitteet Panokset Mittarit 
Ympäristötutkimuksen professuuri Hämeessä 
(LBA) 

Varmistaa, että alueella on 
vesialan professorin virka 
Yhteistyö professorin kans-
sa on sujuvaa ja tiivistä. 

Osallistuminen 
rahoitukseen 

Hyvä yhteistyö viranhal-
tijan kanssa.  

Valtakunnan tason tutkimusyhteistyö Vanajaveden alue on valta-
kunnallisesti tärkeä ympäris-
tötutkimuksen alue. Seura-
taan, miten Suomen LTER-
verkoston Lammin alueen 
vahvistuminen edistyy. 
Oltu mukana kv-
tutkimushankehakemuksis-
sa, esim. Nutritrap ja POOL 

SYKE-ja LUKE-
yhteistyö mm. 
mallinnus 

Uudet ja meneillään 
olevat hankkeet ja tut-
kimukset.  

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston 
toiminta 

Vesistökunnostusverkosto 
toimii aktiivisesti ja välittää 
tietoa koko maan toimialan 
toimijoille. 
Osallistuttu verkoston 
kehittämiseen ja toimin-
taan, mm. Talviseminaariin 
ja vuosiseminaariin (Kokko-
la). 

Osallistuminen 
työryhmiin, Talvi-
seminaariin ja 
valtakunnalliseen 
vuosiseminaariin. 
Pidetään pyydettä-
essä esityksiä mm. 
kunnostajien aamu-
kahveilla. 

Seminaarien hyödylli-
syys; valtakunnallisen 
vesistökunnostustoi-
mialan kehittyminen   

HELMI-ohjelma ja lintuvedet Osallistutaan valtakunnalli-
sen HELMI-ohjelman toteu-
tukseen sekä ELY-yhteistyön 
kautta että Järjestö-HELMIn 
kautta.  
MetsäGroupin luonnonhoi-
to-ohjelman hankekohteet. 
Iloiset linnut rannoille –
hankkeen työt maastossa. 

• Hattelmalanjär- 
ven luhtien pen-
saiden poisto 

• Hauhon Pappi-
lanaron lammas-
laitumen teko ja 
laidunnus heinä-
kuussa lampailla 

• Saarioisjärven lai-
dunnus naudoilla 

MetsäGroupin hankehake-
mus ei saanut rahoitusta. 

Asiantuntijayhteis-
työ, hanketukea 
haettu Järjestö-
HELMIstä ja Met-
säGroupista 

HELMI-ohjelmaan sopi-
vien kohteiden kunnos-
tusten lkm, hankerahoi-
tuksen saaminen 

Lausunnot ja muut mielipiteet ja kommentoin-
nit 
 
 

vaikuttaa yhteiskunnalliseen 
kehitykseen ja edistää vii-
sasta vesienhoitoa 
Ei pyydettyjä lausuntoja. 

lausuntojen laadin-
ta 

• lausuntojen lkm 

• mahdollinen lau-
sunnoista saatu pa-
laute 

Kansainvälinen yhteistyö Solmitaan yhteyksiä poten-
tiaalisiin muunmaalaisiin 
kumppaneihin, hankeyhteis-
työssä tapauskohtainen 
harkinta 
Osallistuttiin kansainväli-

osallistutaan tilai-
suuksiin ja hanke-
valmisteluihin 
resurssien salliessa; 
osallistutaan POOL-
hankkeen toimin-

hyviä kumppaneita 
ulkomailla lkm  
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seen POOL-hankkeeseen. 
LUMOSILTA-
esiselvityshankkeen sisällön 
ja kumppaneiden etsintä 
alkoi. 

taan 

Oppilaitosyhteistyö (ammatilliset oppilaitokset 
ja korkeakoulut) 

kahdensuuntainen yhteis-
työ, kumppaneina mm. 
HAMK, Hyria, Kiipula, SYKLI, 
HY, Hämeen Kesäyliopisto, 
Koulutuskuntayhtymä Ta-
vastia. 
HAMK jatkuva hankeyhteis-
työ. Hyriasta harjoittelijat 
Paavo Vartiainen, Johanna 
Hamari ja Petri Keinonen. 
Harjoittelijoille tarjottu 
mielekkäitä työkokonai-
suuksia ja ohjattu työtä 
tarvittaessa. 
Näyttötutkintojen aineisto-
jen ja näyttötilaisuuksien 
ohjaus ja vastaanottotilai-
suudet (2 kpl). 
Kesätyöntekijä Eero Ytti 
(lukiolainen) kesä-
elokuussa. Kk Tavastian 
kanssa ideoitu yhteistyötä 
Lammin lukion ekologisen 
erityislinjan käynnistämi-
sessä. 

  

Isosorsimo-hankkeen T&K toimenpiteet Isosorsimon torjunta- ja 
hyödyntämismahdollisuudet 
(konekantarekisteri, bioeta-
noli, biokaasu, biohiili)  
Hankkeen tulosten koonti ja 
julkaisu; jatkohankkeen 
ideointi ja rahoituksen haku 
Hankkeen loppuseminaari 
pidettiin 21.4. HAMKissa ja 
loppuraportti valmistui 
kesäkuussa. Hankkeen 
tuloksia on koottu Vanaja-
vesikeskuksen Isosorsimo-
sivustolle. 
Läjityspaikkoja seurataan 
edelleen valokuvaamalla 
kohteet. 
Tieteellinen julkaisu on 
valmisteilla HAMKissa. 

Yhteistyö HAMKin 
bio- ja elintarvike-
tekniikan sekä 
kestävän kehityksen 
koulutusohjelmien 
kanssa 

Yritysyhteistyö, julkaisut 

Vesistöalueittaisen suojeluyhdistysten yhteis-
työn edistäminen: 

• Valajärvi/Ojajärvi/Kesijärvi/Leipijärvi 

• Äimäjärvi/Saarioisjärvi/Savijärvi 

• Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitover-
kosto 

Parantaa yhteistyötä toisis-
taan riippuvaisten järvien 
välillä niin, että eri järvien 
suojeluyhdistysten aktiivit 
tuntevat toisensa ja tekevät 
yhteistyötä; osallistua ve-
sienhoitoverkoston toimin-
taan 
Pidetty 3 yhdistysten yh-
teistapaamista ja osallistut-
tu PIRKKA-vesien kokouk-
siin ja hanketyöpajaan. 

koollekutsuminen, 
neuvonta 

tapaamisten lkm ja 
saatu palaute 
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Tieteelliset artikkelit ja ammattikirjallisuus Julkaista asiantuntija-
artikkeleita yhdessä kolle-
goiden ja tutkijoiden kanssa 
Isosorsimo-hankkeessa 
tuotettu materiaali julkais-
taan HAMKin tutkijoiden 
toimesta. 
Freshabit-
lintuvesikunnostuksista 
julkaistiin artikkeli vesita-
louslehdessä 6/2022 

  

Muut Edustus alueellisessa met-
säneuvostossa; seurataan 
Evon tiedekansallispuiston 
valmistelua, jos se jatkuu;  
edustus Suomen vesistösää-
tiön vesistöpaneelissa. 
Osallistuttu metsäneuvos-
ton ja Suomen vesistöpa-
neelin (kokoukset. työpajat, 
kyselyt ja julkilausumat) 
toimintaan. 

osallistutaan ta-
paamisiin ja ajatus-
ten vaihtoon 
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b) kunnostuksiin ja hoitotoimiin liittyvä tiedonhankinta  

vastuuhenkilö Suvi M     (F)= FRESHABIT 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
Osallistuminen tutkimus/kehittämis-
hankkeisiin:  Opitaan ojista (HAMK), Vauhtia 
vesienhoitoon, Loimijoen vesienhoidon kehit-
tämishankkeisiin (KVVY) ja Valumavesien infek-
tioriskit -hankkeeseen  

Hankkeet tuottavat uutta tie-
toa, uusia menetelmiä, verkos-
toja ja toimintamalleja. 
Tehty yhteistyötä OO-, ja 
Vauhtia vesienhoitoon –
hankkeiden projektiryhmiin ja 
on suunniteltu yhteinen maas-
tokohteiden esittelyretki.  
Järjestettiin yhteinen loppu-
seminaari Juureva- ja Opitaan 
ojista hankkeen kanssa Hau-
holla maastokäynteineen. 

osallistuminen hankkei-
den ohjausryhmätoi-
mintaan sekä hakemus-
ten tekoon  

saadut käyttö-
kelpoiset tutki-
mustulokset, 
verkostoitumisen 
onnistuminen 

Opinnäytetyöt:  

• aloitetaan uusia opinnäytetöitä yhteistyös-
sä HAMKin ja HY:n kanssa 

• mahdolliset näyttötutkinnot/ Hyria 

uusien opinnäytetöiden aloitus 
ja vanhojen loppuunsaattami-
nen 
Hyrian opiskelijat (2 hlö) teh-
neet näyttötutkintoja. 

opinnäytetyöntekijöiden 
etsiminen, opinnäyte-
töiden tarvitsemien 
hankintojen teko ja 
maksaminen, ohjaus- ja 
neuvonta sekä mahdol-
linen maastotyöapu ja 
tiedottaminen 

valmistuneet 
opinnäytetyöt ja 
niiden tulosten 
käyttökelpoisuus 

Automaattisten vedenlaatumittareiden sarja  

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

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

• Laitteet tuottavat on-line 
tuloksia joko avovesikau-
della (Koiransuolenoja) tai 
ympäri vuoden (Teuron- ja 
Puujoki). 

• Referenssinäytteet ovat 
riittäviä datan laaduntark-
kailuun. 

• Yhteistyö LBAn ja maan-
omistajien kanssa on suju-
vaa. 

• Saatua tietoa hyödynne-
tään tehokkaasti 

• Tehdään kooste mittarei-
den tähän asti tuottamas-
ta datasta 

Mittarit toiminnassa. 
Laadittu yhteenvetoraportti 
vanhasta aineistosta osana 
hanketta. 
Syksyllä vanhoista laitteista 
osa meni rikki, jolloin siirryttiin 
vuokralaitteiden käyttöön. 

Rahoitus: Laitteiden 
ylläpito-ja huoltokulut 
sekä referenssinäyttei-
den analyysikustannuk-
set. Laitteiden tiedon-
siirto- ja vakuutuskus-
tannukset. 
 
Tarvittava raportointi 
rahoittavalle Hämeen 
ELY-keskukselle. 
Saadun datan analysoin-
ti, yhteenveto ja tiedo-
tus. 

saadun tiedon 
määrä ja käyttö-
kelpoisuus uu-
sien hankkeiden 
suunnittelussa ja 
taustatietona. 

Maastokatselmukset/rantakasvillisuuskar-
toitukset/kunnostusideointi 

• Pääjärvi 

• Suolijärvi 

• Vanajavesi 

• muut 

Vesikasvi- ja ranta-aluekartoi-
tusten perusteella syntyy suun-
nitelma/ohje tulevia niittoja 
tms. kunnostuksia varten 
Tehty maastokatselmuksia 
ja/tai rantakasvillisuuden 
tarkistuksia 

• Lehijärvi, Hattula (isosor-
simotilanne) 

• Sonnanoja/Takajärvi, 
Hattula; allashanke 

• Suolahti, Vlk; allasideointi 

maastokartoitusten 
maasto- ja kartta- ym. 
raportointityöt 

tehtyjen kartoi-
tusten määrä ja 
tulosten käyttö-
kelpoisuus 
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• Jokilanjoki, Janakkala; 
patokohteen ideointi 

• Hml/Hattulan Myllyojan 
allaskatselmus 

• Vesikasvikartoitukset 
Tuuloksen Suolijärvi ja 
Lammin-Hämeenkosken 
Pääjärvi 

• Vanajaveden lintuluoto-
jen seurantakäynti 

Vesinäytteenottovalmius, mikäli yllättäviä 
ilmiöitä tai yleisöhavaintoja 

Selvittää yllättävien veden 
laadussa havaittujen muutos-
ten haitallisuus tai syy 
Otettu Lehijärven P-osasta 
näytteet talvisen Myllyojan 
jätevesivuodon jälkiselvi-
tykseksi. 
Hyvälammen fosforinsaostus-
hankkeen seurantanäytteet 
12.10. 

Näytteenottoon osallis-
tumien ja/tai analysoin-
tikustannusten maksa-
minen 

Saadut tulokset 

Kunnostus- ja seurantamenetelmien kehittämi-
nen ja toimivuuden seuranta mm. fosforisiep-
parit, biohiili, altaat  
 

Löytää kustannustehokkaat 
tavat vähentää kuormitusta 

• esim. sedimenttinäytteen-
otto saostusaltailta, altai-
den tyhjennys/ylläpito 

Äimäjärven vanhojen vesien-
suojelurakenteiden kunnon 
tarkistaminen osana Paavo 
Vartiaisen opintoja. 
Rahoitettu avustuksin kahta 
biohiilikoetta suojeluyhdistys-
ten toteuttamina (Teuronjärvi, 
Renkajärvi). 
Osallistuttu Katumajärveen 
laskevan Ruununmyllynjoen 
rankasuodattimen suunnitte-
luun. 

Tiedotusyhteistyö suoje-
luyhdistysten välillä 

Laitteiden käyt-
tövarmuus ja 
kustannustehok-
kuus. 

Valkeakosken Vallonjoen kunnostusmahdolli-
suuksien selvittäminen 

Selvitetään mahdollisuudet 
kunnostaa Vallonjoki ja tuote-
taan tietoa jatkopäätöksenteon 
pohjaksi.  
Ei toimenpiteitä 

• yhteenveto ole-
massa olevasta tie-
dosta 

• tarvittavien lisäsel-
vitysten tunnista-
minen 

• mahdollisen kun-
nostussuunnitel-
man laadinnan 
hankinta 

Kattavat tiedot 
Vallonjoen tilasta 
ja kunnostus-
mahdollisuuksis-
ta 

Isosorsimo-hankkeen aikaisten läjitys- ja kun-
nostuskohteiden seuranta 

Mallinkaistenjärven isosorsi-
mon torjuntakokeilu ja Puujoen 
työnäytöskohde. Läjitysalueet 
Hämeenlinnassa ja Forssassa. 
Mallinkaistenjärven pressutus 
tehty maaliskuussa ja tarkas-
tettu kesäkuussa. 
Seurattu Puujoen kohdetta. 
Seurattu Lehijärven pressutus-
kohteiden tilannetta. 

Seuranta Isosorsimon 
itävyys 

Uusien laajojen kunnostuskokonaisuuksien 
valmistelu 

• Pannujärven hoito- ja käyttösuunnitelman 
laatimisen edistäminen 

Tehdään alustavia selvittelyitä 
uusien kunnostuskohteiden 
valmistelemiseksi, jotta ei 
tarvitse aloittaa nollasta, jos 

Osarahoitus Pannu-
järven hoito- ja 
käyttösuunnitel-
mahankkeessa ja 
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• Katumajärven järvibarometri-hankkeen 
edistäminen 

• Myllyojan-Matkolammen-Ruununmyllyn 
säännöstely- ja muut kysymykset 

• Renkajärven Veittijärven kuormitusselvi-
tys 

yhtäkkiä tulee sopivia hankera-
hoituksia ulottuville. 
Pannujärven suunnitelmaa 
tekee KVVY. 
Katumajärven järvibarometri 
etenee osana SYKEn Järviwikin 
kehitystyötä.  
Annettu avustus Matkolam-
men patohankkeelle sekä 
osallistuttu kokouksiin. 
Hattulan Veittijärven selvitys-
työn viimeiset näytteet otettu 
loppusyksyllä (4 kierrosta), 
loppuarviointi tehdään kevääl-
lä 2023.  

Veittijärven kuor-
mitusselvityshank-
keelle. 
 
Neuvonta ja asian-
tuntija-apu. 

Tiedekerho tai lukupiiri Pysytellään alan tutkimuksen 
kärryillä ja tehdään omia pieniä 
luku- tai kirjoitusharjoituksia. 
Tiedekerho kokoontunut kol-
me kertaa, joista yksi oli maas-
tossa (Evon pikkujärvet). 

Artikkelit, alan kirjalli-
suus, aineistojen käsit-
tely ja julkaiseminen 

Uusi tieto mene-
telmistä ja tut-
kimustuloksista. 
Julkaisut 

Viitasammakoiden kartoituksen kehittämis-
hanke 

Haetaan rahoitusta yhdessä 
Vesijärvisäätiön ja Lammin 
biologisen aseman ympäristö-
tutkimuksen säätiön kanssa. 
Hakemus BIOMON-
rahoitusohjelmaan lähti LBAn 
nimissä, hanke ei saanut rahoi-
tusta. 

Suunnittelutyö, rahoi-
tuksen hakeminen ja 
asiantuntija-apu 

Saatu rahoitus  

Evon pikkujärvien vedenlaatuaineiston ym. 
pitkän aikavälin aineistojen käsittelyhanke 

Haettu rahoitusta Evon alueen 
pienvesien pitkän aikavälin 
aineistojen yhteenvedon laati-
miseksi yhdessä LBAn kanssa. 
Myönteinen rahoituspäätös 
saatu. 
Hankkeen toimenpiteiden 
toteutus aloitettu keräämällä 
aineistoja ja raportin raken-
teen päättämisellä. 

Osarahoitus, toteutus?? Käyttökelpoinen 
ja kiinnostava 
aineisto ja laaja 
tiedottaminen 

 

c) kunnostuksien ja hoitotoimien suunnittelu  

    vastuuhenkilö Suvi M 

Tehtävä Tavoitteet Panokset Mittarit 
Osallistuminen kalatalousaluetason vesienhoi-
tosuunnitteluun (Vanajanselän, Hämeenlinnan) 

osallistutaan kalatalousalueiden ko-
kouksiin, valvontaan ja nuorisotyöhön. 
Osallistuttu alueiden kokouksiin (Mika 
kuuluu kalastusalueiden hallituksiin). 

Osallistuminen 
hallitustyöhön 
ja kokouksiin 

tiedon kulku 

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

tuodaan käytännön vesistökunnosta-
jien näkökulmaa esille vesienhoidon 
suunnitteluprosessissa; toteutetaan 
vesienhoitosuunnitelmia ja vesienhoi-
don toimenpideohjelmia Hämeen ja 
Pirkanmaan ELY-keskusten alueella  
Osallistuttu YTR-ryhmän kokouksiin. 
Hankkeet toteuttavat vesienhoito-
suunnitelmaa. 

Osallistuminen 
työryhmien 
toimintaan 

tiedon kulku 

Osallistuminen Kokemäenjoen kalatalouden 
yhteistyöryhmän toimintaan 

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoito-
suunnitelmien käsittely ja hyväksymi-
nen 
Osallistuttu kokouksiin. 

Osallistuminen 
ryhmän toimin-
taan 

tiedon kulku 
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Teuronjoki-Puujoki –kokonaisuus:  

• kalateiden suunnittelu 

• säännöstelyn kehittäminen 

• uomaeroosion torjunta 

• peltoeroosion torjunta: maa- ja met-
sätalouden toimenpiteet 

• virkistyskäytön edistäminen 

• isosorsimon torjunta 

• muu luonnon monimuotoisuuden 
vahvistaminen  
 

Edistää ja ideoida vesiensuojelu- ja 
elinympäristökunnostustoimenpiteitä 
Teuronjoen valuma-alueella: VERSO-, 
JUUREVA-, kalatiesuunnitteluhankkeis-
sa 
Osallistutaan säännöstelyn kehittämis-
prosessiin 
Osallistuttu säännöstelyn kehittämis-
ryhmän kokoukseen (1 kpl) 
VERSOn ja Juureva-hankkeessa tehty 
tilakäyntejä, raivattu Leppäkosken 
ranta koululaisten kanssa, saatu ve-
sienhallinnan työkalupakki Juureva 
valmiiksi, toteutettu Juureva-
esimerkkikohteet Hausjärvelle kahden 
tilan maille ja Verson kunnostukset 
Hämeenkoskelle kahden tilan maille. 
Kalatiesuunnitelmat valmistuivat. 
Ylläpidetty Teuro-Puujoen hankeryh-
män yhteydenpitoa järjestämällä 
sidosryhmien kokouksia. 

Yhteydenpito 
maanomistajiin 
sekä perkausyh-
tiöön sekä 
SYKEen;  
suunnittelu ja 
asiantuntija-apu 

Erillisten projek-
tien eteneminen 
ja toteutus 

Lopen-Janakkalan padot 

• Ojajärvi 

• Nummistenmylly 

• Vanhakoski 

• Haapajärvi 

• Viralan seudun patosuunnittelu 

• Jokilanjoen luvaton pikkupato – luvitus? 

Edistetään vanhojen patojen korvaa-
mista pohjapadoilla ja/tai kalateillä 
Ojajärven, Nummistenmyllyn ja Van-
hakosken padoista keskusteltu suoje-
luyhdistysten kanssa. 
Avustettu Viralan seudun suunnitel-
mien hankkeessa. 
Maastokatselmus Jokilanjoen kohteel-
la; neuvoja maanomistajalle 

Hankkeen vireil-
lä pitäminen.  
Hydrologiset 
laskelmat saatu  
SYKEstä. 
Maastokatsel-
mus Jokilanjoki 

Suunnittelun 
eteneminen, 
valmiit suunni-
telmat 

Kosteikko- ja laskeutusallassuunnittelu 

• Suolahti 

Suunnittelutetaan mahdollisuuksien 
mukaan kosteikko- ja allaskohteita 
Tehty maastokatselmus maanomista-
jan kanssa. 
 

Hankkeen veto-
vastuu. Osara-
hoitus. 
Avustusrahoi-
tus. 

Valmiit suunni-
telmat. 
 
 

Muut 
MG:n Elintilaa-hankkeen suunnittelutehtävät 
eri kohteissa 

Suunnitelmien teettäminen kohteisiin, 
jotka vaativat luvat tai muun suunni-
telman 
Ei rahoitusta hakemukseen (tammi-
kuun 2022 päätös)-> ei haettu uudes-
taan 2022 aikana. 

Suunnitelman 
tilaaminen 

Valmiit suunni-
telmat ja sujuva 
lupaprosessi. 

 
d) kunnostuksien ja hoitotoimien toteutus  

vastuuhenkilö Suvi M 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
Vesikasvillisuuden niitot:  

• avustuskohteet 

• muut kohteet? 
 

estetään vesistöjen umpeenkasvua joko 
niittoja teettämällä tai avustuksia jaka-
malla;  
Avustushankkeista 16:ssa tehtiin niittoja 
 

Kohteiden etsintä ja 
maanomistajayhteydet. 
Osarahoitus. Mahdollinen 
avustus niittojen toteut-
tamiseen. 

Kohteiden lkm, leik-
kuupinta-ala 

Teuronjoki-Puujoki –
kokonaisuus:  

• kalateiden suunnittelu 

• säännöstelyn kehittämi-
nen 

• uomaeroosion torjunta 

• peltoeroosion torjunta: 
maa- ja metsätalouden 
toimenpiteet 

• virkistyskäytön edistämi-

Eroosiota vähentävän tai kalojen elinym-
päristöä parantavan kohteen toteutus. 
VERSO, JUUREVA… 
Kalateiden ja kalataloudellisten kunnos-
tusten edistäminen kohde kerrallaan. 
Yleisötilaisuus Hämeenkoski 
 
VERSO- ja JUUREVA-hankkeiden valittujen 
esimerkkikohteiden toteutuminen. 
Toteutus syksyllä 22 

Neuvonta, suunnittelu, 
kilpailutus, osarahoitus, 
rahoituksen hankinta 

Valmis kohde 
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nen 

• isosorsimon torjunta 

• muu luonnon monimuo-
toisuuden vahvistaminen 

Hausjärvi: Puujaa: pohjapatosarja, 
Mommilanjärven p-ranta: 5 laskeutusal-
lasta 
Hämeenkoski: 1 pohjapatosarja, uusia 
laskeutusaltaita, vanhojen altaiden laa-
jennus ja syvennys. 

Freshabit-LIFE hankkeen toi-
menpiteet (F) 

Toteutetaan kunnostuksia ja rakenteita 
hankekohteille:  

• Kukkia: Rautajärven kosteikko  
ja uoman ennallistus  

• Kukkian Metsäperkiön laskeu-
tusrakenteet (allas ja mutkitte-
leva uoma) 

• Tykölänjärven padon korjaus  

• kohteiden kyltitys 

Vetovastuu. 
Osarahoitus 

Toteutuneet kohteet 

Iloiset linnut rannoille –
hankkeen toimenpiteet 

Järjestö-HELMI-rahoitus: 

• Hauho Pappilanaro laidunnus, niitto 
Laidun rakennettu ja lampaat hei-
näkuun. 

• Sarvikas Lempäälä laidunnus, niitto 
Ei edennyt 

• Saarioisjärvi Valkeakoski laidunnuk-
sen jatko toteutui kesällä 2022  

• Hattelmalanjärvi Hämeenlinna pien-
petopyynnin jatko toteutui vuonna 
2022 sekä raivaus: Kevyt talviraivaus 
luhdalla tehty 

• Vanajanselän lintuluodot, ei toi-
menpiteitä 

rahoituksen hankinta, 
osarahoitus, vetovastuu, 
suunnittelu ja toteutus 

 

Muut Hyvälammen fosforin saostus 
Hankkeen toimenpide tehtiin heinäkuus-
sa, vaikutusten seuranta jatkuu 

Osarahoitus, neuvonta, 
tiedotus 

 

 

Hämeenlinnan rotaryklubit hankkivat vesireput Hämeenlinnan 

kouluille ja Vanajavesikeskuksen asiantuntijat opettivat koululai-

sia tutkimaan vesiluontoa vesirepussa olevien tutkimusvälineiden 

avulla.  
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Suunta luontoon – pyöräreittien digitointipäivän retkikunta pysähtyi Kalvolan kirkkopolulla Äimä-

järven ylittävällä sillalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II KANSALAISTEN AKTIVOINTI, YMPÄRISTÖKASVATUS JA VESISTÖMATKAILU 

 

a. avustusten jakaminen   

vastuuhenkilö Sanni MJ 

Tehtävä Tavoitteet Panokset Mittarit 
Vanajavesisäätiön 
avustusten jakaminen 

• kannustetaan toimijoita 
omaehtoisuuteen 

• jaetaan avustukset 

• Avustusten avulla toteutuu 
useita vaikuttavia hankkeita.  

Avustukset jaettu. 

toteutetaan avustushaku ja jaetaan 
avustukset, kootaan tiedot toi-
menpiteiden toteutumisesta 

avustushakemusten määrä; 
avustusten arvioitu vaikut-
tavuus 
 

Ympäristöpalkintojen 
ehdotukset 

Nostetaan esille ahkeria, osaavia 
ja aikaansaavia toimijoita. 
Ei tehty ehdotuksia. 

Laaditaan ehdotuksia erilaisten 
palkintojen saajiksi 

valituiksi tulleet ehdotuk-
semme  
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b. tapahtumat  

Tapahtumat järjestetään koronaepidemian niin salliessa koronan sallimilla tavoilla. 

 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K  

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
Yleisötapahtumiin osallistumi-
nen  

• Erämessut 

• Elomessut 

• Tervassa tapahtuu 

• Akaan sataman tapahtuma 

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

• Yleisö kiinnostuu vesistön tilan 
parantamisesta ja lähiympäristös-
tään. 

Osallistuttu Erämessuille ja Tervassa 
tapahtuu -tapahtumaan omalla osas-
tolla. Elomessuille eikä Akaan sataman 
tapahtumaan ei osallistuttu. 

• VVK:n teltta 

• Tiedon jakaminen ja 
kerääminen (mm. me-
lontareitit ja vesiluon-
topolut sekä kalas-
tusinfo), kilpailujen jär-
jestäminen (ka-
la/vesikasvi-tunnistus), 
Onni-Monni 

• tapahtumapäi-
vien määrä  

• teltalla vierail-
leiden henkilöi-
den määrä 
 

Vanajavesikeskuksen Itämeri-
päivä 25.8.2022 

sidosryhmätapaaminen ja avoimet ovet 
Vanajavesi-päivä järjestettiin 
27.8.2022  

tilaisuuden suunnittelu ja 
toteutus 

• palaute 

• osallistujamäärä 

Yhteistyötahoille järjestettävät 
tapaamiset 

• Järvitärskyt 

• Järvitärskyjen maastoretki 

• informaation jakaminen 

• yhteistyö alueen eri toimijoiden 
kanssa 

Järvitärskyt järjestettiin 8.12. ja Jou-
luglögit 20.12. Maastoretkeä ei järjes-
tetä, koska muita vastaavia toteutui 
syksyllä. 
Säätiötapaaminen 31.8. LBAYS, VVK, 
Vesijärvisäätiö 

tapaamisten järjestäminen, 
tiedottaminen ja mainos-
taminen 

• palaute 

• osallistujamäärä 

Yhteistyöyhdistysten toiminnan 
tukeminen 
 

Tukea yhdistysten toimintaa ideoimal-
la ja järjestämällä vesiensuojelullista 
ohjelmaa ja tiedonjakoa juhlissa ja 
vuosittain järjestettävissä yleisötilai-
suuksissa ja jäsenistön kokouksissa. 
Omaehtoisen vesistönhoidon edistä-
minen ja toiminnan tukeminen. 

• Renkajärven suojeluyhdistyksen 
kokous; esitys 

• Yhteydenpito Etelä-Hämeen 
luonnonsuojelupiirin kanssa 

• Haapajärven suojeluyhdistyksen 
kokous, esitys 

Osallistuminen yhdistysten 
kokouksiin, tapahtumien 
järjestämiseen ja markki-
nointiin sekä tiedottami-
seen. 
 

• osallistujamää-
rät 

• tehdyt toimen-
piteet 

 
 

Kunnostuskohdevierailujen 
järjestäminen 

Järjestetään muualta Suomesta tulevil-
le tutustumiskäyntejä kunnostuskoh-
teille 
Yhteinen loppuseminaarin maasto-
käynti OO-hankkeen kanssa, Hauho 
 

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

• lkm 

• palaute 

• osallistujamää-
rät 

 

Muut puhekeikat tiedotetaan Vanajavesi- ja hanketyöstä 
Hausjärven tonttimarkkinat, Terveyt-
tä luonnosta -verkostopäivä ymp. 
kasvattajille 21.9., Kallaveden kalata-
lousalueen vierailu 12.8., Pirkkavesien 
hanketyöpaja+vieraslajiesitelmä 
30.8., FRESHABIT-LIFE-IP –hankkeen 
loppuseminaarin esitelmä 15.9., Juu-
reva-hankkeen maanomistajailta 
10.10. 

esitysten laadinta, matkat palaute 

Vanajavesisäätiön 10-
vuotissyntymäpäivät 

Järjestetään hienot säätiön 10-v. juhlat 
Järjestettiin 6.10. Verkatehtaalla 

suunnittelu, toteutus, osa-
rahoitus 
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c. vesistömatkailu 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K    

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
Aiemmin laadittujen vesistö-
matkailumateriaalien ylläpito  

• Talviaktiviteetit: avanto-
uinti, retkiluistelu… 

• Melontareitit 

• Vesiluontopolut 

• Kalapaikat 

Varmistua, että aiemmin laaditut vesis-
tömatkailumateriaalit tavoittavat koh-
deyleisönsä (kts. myös kohta Viestintä) 
Melontareitit ja vesiluontopolut esit-
telyssä Erämessuilla + infoa yrittäjille 

• ylläpito 
 

palaute 

Vesistömatkailuun liittyvä sidos-
ryhmäyhteistyö 

esitellä ja markkinoida laadittuja vesis-
tömatkailumateriaaleja sekä kuunnella 
alueen toimijoiden tarpeita jatkoyhteis-
työstä 
Suunta luontoon -hankkeessa luotu 
yrittäjäverkosto, jota informoidaan 
neljännesvuosittain.  

• erilaiset tapaamiset, 
kokoukset ja tuote-
esittelyt 

• markkinointi 

yritysten ja muiden 
toimijoiden kokema 
hyöty 
 

Suunta luontoon –hankkeen 
toimenpiteet 
 

• rakentaa järvisuunnistusverkosto 
ja testata ratoja yrittäjien kanssa 

• tuotteistaa valittuja pyöräilyreitte-
jä (kuvaukset ja reittiselosteet) yh-
teistyössä yrittäjien kanssa 

• infotilaisuudet ja tapahtumat 
Järvisuunnistussovellus valmistunut ja 
toimii 12 järvellä (Aulangonjärvi, 
Ruostejärvi, Liesjärvi, Alajärvi, Lastu-
järvi, Iso-Roine, Hattulanselkä, Hirvi-
järvi, Mommilanjärvi, Loppijärvi, Ka-
tumajärvi ja Rautjärvet). Maastopyö-
räreittien esittelyvideoista valmiina 
ovat Evon, Aulangon, Kalvolan, Kiipu-
lan ja Liesjärven pyöräreitit. Luontoon 
2022 -järjestettiin 5.10. yhteistyössä 
Evon uusi aika -hankkeen kanssa. 

• reittien tuotteistami-
sen ja kiintorastiver-
koston rakentamisen 
jatkaminen sekä 
suunnistussovelluk-
sen kehitystyö 

• tiedotus ja markki-
nointi 

• palaute 

• yritysten ja 
muiden toimijoi-
den kokema hyö-
ty 

• medianäkyvyys 

LUMOSILTA EUROOPPAAN-
esiselvityksen toimenpiteet 

Jos rahoitus saadaan, juostaan kokoon 
kansainvälinen Leader-hanke, jossa 
saadaan ulkomailta hyvää osaamista 
Vanajaveden alueelle luonnon moni-
muotoisuuden hyödyntämisestä. 
Rahoitus saatu, hanke käynnistetty. 

rahoituksen hankinta, veto-
vastuu 

 

 

d.  ympäristökasvatus 
Ympäristökasvatustilaisuudet järjestetään koronaepidemian niin salliessa koronan sallimilla tavoilla. 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Päiväkotien ja koulujen luonto-
tuokiot  

• Vesireppu tutuksi 

• Lähiluonnon ihmeitä 
Lounais-Hämeessä 

 
 

• vahvistaa lasten luontosuhdetta 
itse kokeilemalla, keksimällä ja 
tutkimalla 

• toteutus luonnossa 
Vesireppu-opetustuokiot pidetty (11 
kpl). Lähiluonnon ihmeitä L-H:ssä 
käynnistyi elokuussa; 8 luontotuokiota 
pidetty Forssassa. 

• suunnittelu ja toteu-

tus: erilaiset kilpailut ja 

aktiviteetit  

• palaute 

• osallistuja-
määrät 

Päiväkotien ja koulujen pilkki- ja 
onkipäivät sekä kalankäsittelypäi-
vät  

• oman vesistön merkityksen ja 
arvon oivaltaminen jo lapsena 

• uusien tietojen ja taitojen omak-
suminen 

• koulujen ja päiväkotien 
pilkki- ja onkipäivät 

• palaute 

• mediajulkisuus 

• osallistujamää-
rät 
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MLL perhepilkkipäivä ja Pappilannie-
men eskareiden pilkkipäivä toteutui. 
Lähikalaa lasten lautasille -hanke sai 
rahoituksen ja käynnistyi elokuussa: 

• 4H-metsäpäivät 

• Lopen kalankäsittelykurssi 

Yläkoululaisten luontoseikkailu-
päivät 

• 4H metsäpäivät Ahvenistolla 

• oman vesistön merkityksen ja 
arvon oivaltaminen 

• uusien tietojen ja taitojen omak-
suminen 

Toteutui syyskuussa. 

• metsäpäivät 2 kpl • palaute 

• osallistujamää-
rät 

 

Lasten taidefestivaali Hippalot  

• teemana katutaide 
• Vahvistaa lasten luontosuhdetta 

itse kokeilemalla, keksimällä ja 
tutkimalla 

Toteutui heinä-elokuussa. 

• työpajojen järjestämi-
nen 

• Onni-Monni 

• tilaisuuden järjestelyt, 
rahoitus 

• palaute 

• osallistuja-
määrät 
 

Kouluvierailut ja tutustumiskäyn-
nit Vanajavesikeskuksessa 

• oman vesistön merkityksen ja 
arvon oivaltaminen 

• Vanajavesikeskuksen toimintaan 
tutustuminen 

Kaurialan 8-luokkalaisten vierailu 
Vanajavesikeskuksessa toteutui tou-
kokuussa. 

• opastetut vierailut 

• luennot tai työpajat 

• palaute 

• osallistujamää-
rät 

 

e. viestintä 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
Lyhytelokuvat 

 
Eri teemaisia lyhytelokuvia mahdolli-
suuksien mukaan 
Toteutettu osana Suunta luontoon -
hanketta: Aulanko, Kirkkopolku, Lies-
järvi, Kiipula valmiina. Vesireppu-
video kuvattiin elokuussa. 

• elokuvien suunnittelu 
ja kuvaus sekä editointi 

palaute 

Juttujen kirjoittaminen ja ohjel-
maideat medioille 
(Radio ja tv, lehdet) 

tiedottaa ajankohtaisista asioista Vana-
javesi-työssä ja vahvistaa yhteistyötä 

• Hämeen Sanomien Vanajavesi-liite 
Mateen hyödyntäminen ruokakalana -
juttu tv:ssä ja radiossa. Isosorsimotie-
dotus Hämeen Sanomissa huhtikuus-
sa. Vesireppu-tiedotus toteutui touko-
kuussa sekä tv:ssä (valtakunnallinen ja 
paikallinen) että radiossa. Hyyte-
lösammaleläintiedotus elokuussa 
Hämeen Sanomissa ja radiossa. Vana-
javesi-liite julkaistiin 12.10. Isosor-
simoartikkeli HAMK Beat-julkaisussa 
ja Vesireppu HAMK Unlimited-
julkaisussa. 

• yhteistyö toimijoiden 
kanssa 

• omat artikkelit 

medianäkyvyys 

Uutiskirjeet Tiedottaa Vanajavesikeskuksen ajan-
kohtaisista asioista.  
Uutiskirjeitä laadittu 3 kpl 

• uutiskirjeiden laadinta 

• jakelun päivitys 

 

Pisaroita-kirja & Droplets-kirja Mietitään mielekäs tapa hyödyntää 
varastossa olevia kirjoja; jatketaan 
alennusmyyntiä; jaetaan 10-v. synttä-
reillä 
Myyntisopimus Suomalaisen kirjakau-
pan kanssa lopetettu. Kirjoja jäljellä xx 
kappaletta. 

markkinointi myyntilukemat 
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WWW-sivut 
 

Tuotetaan tavoittavaa ja hyödyllistä 
tietoa. 
Tiedotetaan sopivilta osin muiden 
toimijoiden vesistö- ja ympäristönhoi-
totoiminnasta. 
Käyttäjiä 29 060 ja suosituimmat sivut 
olivat retkiluistelupaikat, etusivu, 
Hämeen avantouintipaikat, kalapaik-
kaopas ja melontareitit. Nettisivuja on 
päivitetty aktiivisesti, Isosorsimo-
sivusto perustettu ja matkailusivustoa 
laajennettu.  

• Verkkosivujen päivit-
täminen 

• Aineiston tuottaminen 
(kuvat, tekstit) 

• palaute  

• kävijämäärät 
 

Sosiaalinen media: Facebook, 
Instagram ja Twitter 

• Tuotetaan tavoittavaa ja hyödyllis-
tä tietoa. 

• Ohjataan kävijöitä www-sivuille 

• Tiedotetaan sopivilta osin muiden 
toimijoiden vesistö- ja ympäris-
tönhoitotoiminnasta. 

• Instagramin ja Twitterin aktivointi 
Fb:ssä 70 postausta, Ig:ssä 15 ja Twit-
terissä 0 

• sisällön tuottaminen 

• sivuston boostaus 
 

• Tykkääjien 
määrä. 

• Artikkelien 
leviäminen. 

 

Sähköisen kalapaikkaoppaan 
ylläpitäminen 
 

• vapaa-ajan kalastuksen lisäämi-
nen alueella 

• tiedon ja palvelujen kerääminen 
yhteen 

Tekninen päivitystyö toteutettu 

ylläpito ja päivitys, haetaan 
rahoitusta sivuston uudel-
leenrakennukseen 
 

• palaute 

Isosorsimo-hankkeen tiedotus-
toimenpiteet (lopputiedotus) 

Hankkeen toimenpiteistä tiedottami-
nen (infotilaisuudet, sähköinen tiedo-
tus, media) 
Hankkeen tiedotus loppuseminaarissa, 
Hämeen Sanomissa ja sähköisissä 
kanavissa 

• Aineiston tuottaminen 

• Verkkosivujen päivit-
täminen 

• Yritysyhteistyö 

• palaute 

• osallistujamäärät 

• medianäkyvyys 
 

Muu vieraslajitiedotus Tiedotetaan Vanajaveden alueen ran-
tojen vieraslajeista, mm. hyytelösam-
maleläimestä 
Hyytelösammaleläintiedotus elokuus-
sa. Esite laadittu. 
Esitelmä vesien vieraslajeista, Lem-
päälä. 

Esitteen laadinta? Esitteen toimivuus  

Sinä ja Vanajavesi -kysely Ranta-asukkaiden ja muiden vesistön 
käyttäjien mielipiteiden kysyminen ja 
palautteen saaminen. Edistää myös 
tietoisuutta Vanajavesi-työstä. 
Luotiin Sinä ja Vanajavesi -kysely 
alueen asukkaille ja markkinoitiin sitä. 
Vastauksia saatiin yli 1000. Aineisto 
käsitelty ja lähetetty kuntiin niihin 
liittyvien vastausten osalta. 

  

 

 

f. palvelut 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Soutuvenelainaus panttiperiaat-
teella  

Lainattavan soutuveneen ansiosta 
nekin, joilla ei ole omaa venettä tai 
kanoottia, voivat päästä vesille Vanaja-

• tiedotus 

• pieniä tarvikehankinto-
ja venettä varten 

veneen lainauskerrat 
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vedellä 

• Hattulan Mierolaan? 
Ei vesillä kesällä 2022 

Virtaamamittari ja muut maasto-
välineet 

• tarjota yhteistyöverkostolle mah-
dollisuus lainata virtaamamittaria 
ja muita hankittuja vesienhoitovä-
lineitä;  

• laaditaan VVK:n lainaamista väli-
neistä yhteenveto www-sivuille 

• saada lisää tietoa vesien tilasta 
Virtaamamittari ollut useilla lainareis-
suilla.  
Hankittu uusi YSI-happimittari, joka 
sekin ollut ahkerasti lainassa. 

• tiedotus 

• raportointi 

• palaute 

• lainausmäärät 

• maksatushake-
muksen hyväk-
syminen 

• medianäkyvyys 

Onni-Monnin keikkakalenteri Onni-Monni esiintyy yhteistyökumppa-
neiden tilaisuuksissa ilman VVK-tiimin 
tukea. 
Ei keikkoja. 

Onni-puku lainataan käyt-
töön 

Tilaisuuksien luku-
määrä ja Onnia 
tapaamassa käyneen 
yleisön määrä. 

Maksulliset palvelut  Tehdään pienimuotoisia, Vanajavesi-
keskuksen toimintaan liittyviä vesien-
hoitoalan palveluja, joista saadaan 
maksu (esim. asiantuntija-artikkelien 
kirjoittaminen, luontokerhon vetämi-
nen)  
Eeva Tykölänjärven valvontatyö Pir-
kanmaan ELYlle 
Jätetty tarjous Hämeen ELYlle Ansion-
järven 2023 rakennuttamispalveluista. 
Tehty sopimus ja laskutettu ensim-
mäinen erä. 

pienimuotoisesti, mahdolli-
suuksien ja työtilanteen 
mukaan 

 

taloudellinen tuotto 
suhteessa työmää-
rään; saatu palaute 
työstä 

 

III   VANAJAVEDEN HOIDON JATKUVUUDEN TURVAAMINEN 

 

a) uusien hankkeiden valmistelu 

vastuuhenkilö Sanni MJ 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
Ympäristökasvatustyöhön 
uusia avauksia 

Viritetään uudenlaista ympäristökasva-
tustyötä 

• Lähiluonnon ihmeet Lounais-
Hämeessä–hakemus LounaPlussa 
ry:lle Rahoitus saatu 

• Lumoava luonto –hakemus Keski-
Suomen ELYlle Hylätty 

• Vesireppu tutuksi –hakemus Linna-
seutu ry:lle yhteistyössä Hämeen-
linnan Rotary-klubien kanssa Käyn-
nistyi keväällä 

• Lähikalaa lasten lautasille -hakemus 
Pohjois-Savon ELY-keskukselle Ra-
hoitus saatu heinäkuussa 

• uuden hankesuunni-
telman laadinta 

• hanketukirahoituksen 
haku 

rahoituksen hankin-
nassa onnistuminen 

Vanajaveden vesiperinnön 
jäljillä –hanke  tai muu 
Vanajaveden laakson kehit-
tämishanke 

• Vanajaveden laakson kansallismai-
seman houkuttelevuuden vahvista-
minen 

• Saada rahoitus hankkeelle 

• LUMOSILTA-esiselvitysvaiheesta 
jatketaan isompaan hankkeeseen 

Tutustuttu Kordelinin säätiön asiamie-
heen ja selvitetty säätiön tahtotilaa 

• Hankesuunnittelu  

• Rahoituksen hakeminen 
uudelleen 
 

• Onnistuminen 
rahoituksen han-
kinnassa 
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rahoittaa tämän tyyppisiä hankkeita. 

Mahdollinen hankeyhteistyö 
jossakin suuressa kv-
hankkeessa? 

päästä mukaan johonkin kansainväliseen 
vesienhoitohankkeeseen (ilman rahallis-
ta panostusta) 
Osallistuttu POOL-hankkeen ympäristö-
kasvatustuokioon 

hankehakemuksen valmiste-
lun, mahd. ohjausryhmäpai-
kat 

• Onnistuminen 
rahoituksen han-
kinnassa 

Muiden toimijoiden han-

keaihioiden kehittäminen 

Tuetaan kumppaneita hankeaihioiden 
kehittämisessä 
Toteutunut mm. suojeluyhdistystapaa-
misten yhteydessä 

Asiantuntija-apu  

Teuronjoen-Puujoen hanke-

kokonaisuuden vahvistami-

nen 

Haetaan rahoitusta Teuronjoen ja Puujo-
en kalatiekohteiden toteutukselle 
Alustavia neuvotteluita käyty joidenkin 
kohteiden osalta. 

• hankesuunnittelu 

• rahoituksen hakeminen 

• osahankkeiden käynnis-
täminen 

• sidosryhmäyhteistyö 

• Onnistuminen 
rahoituksen han-
kinnassa 

• Hankkeen onnis-
tunut aloitus 

Lintuvesien hoidon ja kun-

nostuksen jatkohankkeen 

valmistelu 

Haetaan rahoitusta hankkeelle, joka 
vahvistaa FRESHABITissa hyvin aloitettua 
lintuvesien kunnostamisen osaamista ja 
sopii vuosien 2021-2027 Lintuvesien 
kunnostuksen ja hoidon rahoitusohjel-
maan (YM & MMM)  
Metsä Groupilta sekä Järjestö-HELMIstä 
MetsaGroup hylsy mutta Järjestö-
HELMIstä saatiin rahoitusta 

• hankesuunnittelu 
 

 

Isosorsimon torjuntahank-

keen suunnittelu 

• Pyritään löytämään rahoittaja 
isosorsimon torjunta- ja bioremedi-
aatiohankkeelle yhteistyössä 
KVVY:n kanssa 

• Pyritään saamaan isosorsimo kan-
salliselle haitallisten vieraslajien lis-
talle 

Lobattu isosorsimoa haitallisten vieras-
lajien listalle yhdessä kollegaorganisaa-
tioiden kanssa.  

• hankesuunnittelu • Onnistuminen 
rahoituksen han-
kinnassa 

Ilmastonmuutosvalmiudet –

aiheisen hankkeen suunnit-

telu 

selvitetään rahoitusmahdollisuuksia 
hämäläisten ilmastonmuutosvalmiuksia 
kehittävälle tiedonvälityshankkeelle 
Ei toimenpiteitä vielä 

• hankesuunnittelu • Onnistuminen 
rahoituksen han-
kinnassa 

Ylimaakunnallisen viestintä-

hankkeen valmistelu 

Valmistellaan Yhteisillä aalloilla II –
hanketta yhteistyössä Vesijärvisäätiön ja 
LBAYSin kanssa 
Ei saanut rahoitusta 

• hankesuunnittelu • Onnistuminen 
rahoituksen han-
kinnassa 

Campus Aquan ideointi Ideoidaan Campus Aqua –ehdotusta 
eteenpäin ja rakennetaan siinä tarvitta-
vaa yhteistyöverkostoa; haetaan rahoi-
tusta; ideaa ehdotettu uudestaan HAM-
Kille 
Ei toimenpiteitä vielä. 

  

 

b) varainhankinta ja kumppanuusyhteistyö 

vastuuhenkilö Sanni MJ   

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Kuntarahoittajayhteistyö  • vahva tuki toiminnalle 
kunnista jatkuu 

• win-win-yhteistyö 
Kuntarahoitus ok. Valmisteltu 
rahoituksen määrän nosto-
tarvetta. 

• toteutetaan toimenpiteitä 
eri kuntien alueella 

• kuntarahoittajien laskutus 

• kunnilta saatu palaute 

• onnistuminen win-win-
yhteistyön luomisessa 

Muu rahoitus: olemassa • rahoituksen hankinta yhteydet relevantteihin säätiöi- saadun muun rahoituksen 
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olevien säätiöiden kytkentä, 
muiden taloudellista tukea 
tuovien yhteistyömallien 
kehittäminen 

• yhteistyöverkoston vah-
vistaminen ja laajentami-
nen 

• näkyvyys 

• luodaan hyviä yhteis-
työsuhteita muihin alu-
eella toimiviin säätiöihin 
sekä muihin toimijoihin 
varsinkin LBAYS, Vesijär-
visäätiö  

yhteisiä tapaamisia, myös 
yhteistapaaminen Kordelinin 
säätiön kanssa 

hin ja kumppaneihin, yhteistyö-
neuvottelut 
 
 

määrä, onnistuminen win-
win-yhteistyön luomisessa 

 

Yhteistyö pääyhteistyökumppaneiden kanssa 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Yhteistyö pääyhteistyökumppa-

neiden kanssa 

• vahva tuki toiminnalle kump-
paneilta jatkuu 

• win-win-yhteistyö 

• kaikkien kumppaneiden kans-
sa toteutetaan sovittuja toi-
menpiteitä (tavoitteena tasa-
paino käytettävissä olevien 
resurssien suhteen ja kump-
paneiden tasapuolinen kohte-
lu) 

• uusien sopimusten solminta 
vuosille 2022-2025 

Sopimukset solmittu 

rahoitusneuvottelut jatkosta; panos-
tetaan siihen, että kumppanit saavat 
aiempaa enemmän näkyvyyttä  

kumppaneilta 
saatu palaute, 
onnistuminen 
win-win-
yhteistyön luo-
misessa  

Hämeen Sanomat Oy • Vanajavesi-liite ilmestyi loka-
kuussa. 

• ilmaiset ilmoitukset  

• muut toimenpiteet sovitaan 
tarkemmin vuoden mittaan 

Vanajavesi-liitteen ideointi ja osittai-
nen sisällön tuotanto 

 

 

Etelä-Hämeen Osuuspankki toimenpiteet sovitaan tarkemmin 
vuoden mittaan  
sovittu osallistumisesta 10-
synttäreiden ohjelmaan ja rahoi-
tukseen. Järvisuunnistuksesta 
kuvattiin markkinointivideo 
OP:lle. 

• TOP 5 Virtuaalistriimaus palaute, osallis-
tujamäärät 
 

Hämeenlinnan Osuusmeijeri mahdolliset toimenpiteet sovitaan 
tarkemmin vuoden mittaan 

  

HS-Vesi Oy toimenpiteet sovitaan tarkemmin 
vuoden mittaan 

  

delfortgroup Tervakoski Oy toimenpiteet sovitaan tarkemmin 
vuoden mittaan 
Tervassa tapahtuu -tapahtuma 
13.8. 

Tervassa tapahtuu -tapahtuma  

HAMK • Isosorsimo-hankeyhteistyö 
kestävän kehityksen sekä bio- 
ja elintarviketekniikan opiske-
lijoiden kanssa 

• Suunta luontoon –yhteistyö 
HAMK Smartin kanssa 

• luennot kestävän kehityksen 
opiskelijoille 

• OO-hankeyhteistyö  
Sujuvaa yhteistyötä 

hankkeiden toimien toteuttaminen  
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Koulutuskuntayhtymä Tavastia toimenpiteet sovitaan tarkemmin 
vuoden mittaan; Lammin lukio 
luonnontieteellinen painotus? 
Suunnittelu käynnistyi kesäkuussa 

  
 

Osuuskauppa Hämeenmaa Panostus suunnataan ympäristö-
kasvatustyöhön 

  

 

Yleiskuva Rautajärvelle valmistuneesta kosteikkoalueesta. Kosteikon perustamisen lisäksi kos-

teikon alajuoksun uoma ennallistettiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV      TALOUSHALLINTO JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ  

vastuu Sanni MJ, Päivi L ja muut 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Vanajavesisäätiön hallituk-
sen työskentely 

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

• Vanajavesikeskuksen 
toimintaedellytyksistä 
huolehtiminen ja niiden 
vahvistaminen 

• Vanajavesikeskuksen 
toiminta on tuloksellista 
ja vaikuttavaa. 

Kokoukset ok. 

• säätiön hallituksen kokous-
ten valmistelu ja toteutus, 
kokouksia 4-5 kpl/v  

• säätiön vuoden 2021 toimin-
takertomuksen laadinta 

• säätiön toiminta- ja rahoitus-
suunnitelman laadinta vuo-
delle 2023 

hallituksen työskentelyn 
viisaus, sujuvuus ja yhteis-
henki  
 

Talouteen liittyvät lakisää-
teiset raportit ja selvitykset 

Säätiön taloutta ja muuta 
toimintaa hoidetaan vastuulli-
sesti, luotettavasti ja moitteet-
tomasti.  
Tilintarkastus ja raportoinnit 
ok. 

• tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laadinta (yhteistyö 
Gallant Oy)  

• tilintarkastus 

• vuosiselvitys 2021 säätiöre-
kisterille  

• palaute tilintarkastajalta  

• mahdollinen palaute 
säätiörekisteriltä  

 
 

Neuvottelukunnan työs-
kentely 

Arvovaltainen neuvottelukun-
ta, joka koostuu korkean tason 
asiantuntijoista ja visionääreis-
tä, tuo Vanajavesi-työhön 
kokemuksensa, näkemyksensä 

säätiön neuvottelukunnan ko-
kouksien järjestäminen 1 kertaa/v 
 

toiminnan sujuvuus ja yhteis-
henki; saatu palaute 
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ja arvokasta asian-
tuntemustaan yhteiskunnalli-
sesta vaikuttamisesta. 
Neuvottelukunnan kokous 
10-vuotisjuhlien yhteydessä. 

Freshabit-hankkeen koor-
dinointi, raportointi, talou-
den seuranta ja maksatuk-
set 

Hankkeen Vanajaveden alueen 
kokonaisuudenkoordinointi, 
hallinnointi ja raportointi 
sujuu. 
Ok 
 

• raportointi Metsähallitukselle 
(MH) VVK:n toimenpiteistä  

• raportit hankkeen taloudesta 
MH:lle  

• ohjausryhmä 2 kertaa vuo-
dessa + kohdekohtaiset työ-
ryhmät 

• maksatushakemusten laadin-
ta PIRELYlle 

• hankekumppaneiden 
yhteistyön sujuvuus 

• palaute raportoinnista 

• palaute ohjausryhmältä 

• rahoituksen sujuvuus 
 

Isosorsimo -hankkeen 
koordinointi, raportointi, 
talouden seuranta ja mak-
satukset 

Hankkeen koordinointi, hallin-
nointi ja raportointi sujuu. 
Hanke päättynyt. 
 
 
 

• ohjausryhmä 2 kertaa  

• kululaskelmien toimittami-
nen HAMKille ja hankkeen 
koordinointi  

• laskelmien laadinta  

• maksatusaikataulu: 
1/2022 ja 6/2022  

• palaute ohjausryhmältä  

• määräaikojen mukaisesti 
toimiminen 

• maksatusten hyväksyntä 
ongelmitta 

Suunta luontoon -
hankkeen koordinointi, 
raportointi, talouden seu-
ranta ja maksatukset 

Hankkeen koordinointi, hallin-
nointi ja raportointi sujuu. 
Maksatushakemukset 
(1/2022, 3/2022 ja 10/2022) 
hyväksytty 

• ohjausryhmä 2 kertaa  

• kululaskelmien toimittami-
nen HAMKille ja hankkeen 
koordinointi  

• laskelmien laadinta  
 

• palaute ohjausryhmältä  

• määräaikojen mukaisesti 
toimiminen 

• maksatusten hyväksyntä 
ongelmitta 

Muiden hankkeiden ja 
ELYjen avustusten haku- ja 
maksatus- sekä raportointi-
työt 

Tuottaa tarvittavat suunnitel-
mat, raportit ja muu doku-
mentointi hankkeiden hake-
mista ja maksatusta silmällä 
pitäen. 
Aikataulujen mukaisesti 
lähetetty maksatushakemuk-
set – päätökset saatu hake-
musten mukaisina. 
Loppumaksatus: 

• Juureva 

• Verso 

• T&P kalateiden suunnit-
telu 

• Freshabit 
Välimaksatus: 

• Iloiset linnut 

• Tauoton 

• Lumosilta 

Hankkeiden raportointi ja maksa-
tushakemusten laadinta; uusien 
hanketukiavustusten haku ELYistä 

• Onnistuneet hakemuk-
set ja rahoituspäätökset 

• Kulujen hyväksyntä 
maksatuksessa 

Väliaikaisrahoituksen han-
kinta 

pyydetään tarvittaessa väliai-
kaisrahoitusta Hämeenlinnan 
kaupungilta (myönteinen 
päätös on) 
Toteutui marraskuussa. Laina 
nostettu. 

lainan nosto tarvittaessa väliaikaisrahoituksen järjes-
tyminen 

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

VVK toimii strategisesti, tulok-
sekkaasti ja tehokkaasti.  
Ok. 
Sannin tehtävien siirto Eeval-
le aloitettu. 
 

• hallituksen päätösten toi-
meenpano ja muu strategian 
toteuttaminen  

• VVK vuosiraportin 2020 
laadinta 

• VVK vuosisuunnitelman 2022 
laadinta 

• talousseuranta ja –ohjaus 

• toiminnan tuloksekkuus 
ja tehokkuus 

• raporttien selkeys ja 
käyttökelpoisuus, niiden 
laadinnan kustannuste-
hokkuus 

• työyhteisön toimivuus 



33 

 

• tiimin vetäminen ja muu 
esimiestyö 

Vanajavesikeskuksen tiimi-
palaverit 
 
Yhteydet Vanajavesikes-
kuksen asiantuntijaryhmiin 
ja sidosryhmiin 

• Kuntayhdyshenkilöt 

• VVK:n vesijaosto 

• Hämeen ELY-keskus 

• Hämeen liitto 

• HAMK 

• Hämeenlinnan kau-
punki 

• Toimielimet ja ryhmät 
kokoontuvat sovitussa ai-
kataulussa, kokoukset 
ovat hyvin järjesteltyjä ja 
valmisteltuja sekä sisällöl-
tään mielenkiintoisia. 

• Tarvittavat asiakirjat 
(kutsut, asialistat, muisti-
ot/pöytäkirjat) tuotetaan 
ajoissa ja tarvittavassa 
laajuudessa. 

• Yhteydenpito on luonte-
vaa ja keskustelevaa sekä 
idearikasta. Tieto ja aja-
tukset kulkevat molem-
piin suuntiin. 

Vesijaosto kokoontunut viisi 
kertaa + maasto-opintoretki 
Evolle/2022. 
ELY-kokouksia neljä kappalet-
ta/2022. 
Tavattu Hämeenlinnan ja 
Janakkalan ympäristöviran-
omaiset (Hml 2 kertaa). 
Kuntayhdyshenkilöiden ta-
paaminen Kärkölässä 13.10. 

Kokousten järjestelyvastuu: 

• Kuntayhdyshenkilöt tapaami-
set 1 kerta vuodessa  

• Vesijaoston kokoukset n. 2-3 
kk välein, maastoretkeily ker-
ran vuodessa 

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

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

Vertaistuki vesienhoito-
organisaatioita suunnitte-
leville toimijoille 

Annamme kokemukseen 
perustuvaa vertaistukea ja 
neuvoja toimijoille, jotka 
suunnittelevat vesienhoito-
organisaatioiden perustamista 
Keskustelut Suomen vesis-
tösäätiön vesistöpaneelin 
kokouksessa. 

ohjausryhmiin ja kehityspalave-
reihin osallistuminen 

kokemustemme hyödyllisyys 
muille toimijoille 

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

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

• yhteydenpito palveluntarjo-
ajiin tarvittaessa 

• ylläpidetään olemassa olevat 
olosuhteet 

toimitilojen ja työkalujen 
toimivuus 

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

Rahaliikenne sujuu niin kuin 
pitääkin. Kehitetään taloushal-
lintoa muuttuvia tarpeita 
vastaavaksi. Ok 

• oma laskutus ja laskujen 
maksu 

• Gallant Oy: palkanmaksu ja 
kirjanpito 

• laskujen maksu ja lasku-
tus oikea-aikaisesti 

• palkanmaksun sujuvuus 

Tiimin työhyvinvointi: 
koulutus, virkistys 
 
  

• hyvä jaksamistaso kaikilla 
tiimin jäsenillä 

• ei liikaa ylitöitä 

• kaikilla mahdollisuus 
oppia uutta  

Liikaa töitä. 

viikkoliikunta mahdollisuuksien 
mukaan, retki, virkistystilaisuudet, 
TET-jaksot, kouluttautumismah-
dollisuudet, lounassetelit, lehtiti-
laukset, työtilojen viihtyisyys 

• sairauspoissaolot 

• ylityötunnit 

• jaksamistaso 

• työyhteisön henki 

• koulutuspäivien lkm 

• kivojen retkien tunti-
määrä 

Rekrytointi  
 
 

Jos resurssit sen sallivat, rekry-
toidaan osaavia työntekijöitä, 
joilla on asenne kohdallaan. 
Ilona Vuorinen (2kk) 
 

• mahdolliset rekrytointihaut 
ja haastattelut 

• perehdytys 

• rekrytoitujen lkm 

• uusien työntekijöiden 
osaavuus, aikaansaavuus 
ja asen 
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Toisinaan veden laadun seuranta vaatii uhrautuvaa asennetta. Juureva-hankkeessa seurattiin jokiuomien, 

niiden sivupurojen sekä toteutettujen esimerkkikohteiden veden laatua. Kuv: Lammin biologinen asema. 
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Vanajaveden VERSO –hanke toteutti useiden vesiensuojelurakenteiden sarjan Teuronjoen yläosan-

Leppälammen suuntaan purkaviin ojastoihin kahden tilan mailla. Kuvasarja vanhan laskeutusaltaan tuu-

naamisen tuloksista.  


