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Avustuksia vesistökunnostuksiin jaettiin viidettä kertaa 
Vanajavesisäätiön hallitus jakoi yhteensä 10 000 € avustuksia omaehtoiselle vesiensuo-
jelutyölle. Avustuksia myönnettiin yhteensä 22 eri taholle eri puolilla Vanajaveden alu-
etta. Eniten avustuksia haettiin ja myönnettiin vesikasvien niittoon. Avustuksilla tuettiin 
myös mm. vedenkorkeuden ennallistamista, ravinteiden kemiallista saostamista, laskeu-
tusaltaiden tyhjentämistä, maisemanhoitotöitä ja erilaisia talkoita. Avustuksia myönnet-
tiin järvien suojeluyhdistyksille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka toimi-
vat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. 
 
Alueen melontareittejä maailmankartalle 
Tavastia Blueways –vesistömatkailuhankkeessa on kevään aikana digitoitu melonta-
reittejä sähköistä karttapalvelua varten. Samalla reittien varrella olevat palvelut saa-
daan näkyviin. Myöhemmin reittejä tullaan markkinoimaan sekä kansallisesti että kan-
sainvälisesti. Myös ensimmäinen esittelyvideo Kaartjoen melontareitistä on työn alla. 
Lisäksi kesän aikana aloitetaan eri teemaisten mobiiliteknologiaa hyödyntävien vesi-
luontopolkujen suunnittelu.  
 
Isot kunnostukset lähestyvät 
Freshabit LIFE IP-hankkeessa päästään kilpailuttamaan Saarioisjärven (Valkeakoski) 
ja Tykölänjärvi (Valkeakoski ja Pälkäne) ruoppauksia, kun AVIsta saatiin kunnostuk-
sille luvat pitkän odotuksen jälkeen. Natura-kohteiden ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaiden kohteiden kunnostaminen ei ole yksinkertaista. Esimerkiksi Saarioisjärvellä on 
Museoviraston kanssa järjestetty katselmus niille paikoille, joille ruoppauksessa synty-
viä massoja on kunnostuksessa tarkoitus läjittää. Arkeologisilla tarkkuusinventoinneilla 
jatketaan kahdessa läjityspaikassa.  
 
Lammin Ormajärven valuma-alueelle toteutetaan yhteensä 12 kosteikkoa/laskeutusal-
lasta. Työt on jo aloitettu ja kohteet saadaan valmiiksi kevääseen 2019 mennessä. 
FRESHABITissa tehdään kunnostusten lisäksi myös virkistyskäyttörakenteita. Orma-
järven rantaan valmistuneen lintulavan avajaisia vietettiin 5.5.  
 
Levänkasvatuskokeet käynnistyvät 
Leväsieppari-hankkeen levänkasvatuskokeet ovat käynnistyneet. Tampereella kasvate-
taan levää ihmisen virtsassa, Lammilla puhdistamon jätevedessä, Hämeenlinnassa jät-
teidenkäsittelyalueen suotovedessä ja Helsingissä biokaasulaitoksen rejektivedessä. 
Näissä neljässä kohteessa kasvatetaan levää vuosina 2018-2019 ja kerätään tuotettu 
leväbiomassa talteen. Vuonna 2019 testataan HAMKin Lepaan toimipisteessä, miten 
kasvatettu ja kerätty leväbiomassa soveltuu lannoitteeksi. 
 
Lainapaatti on jälleen vesillä 
Hämeenlinnan Virvelinrannassa on jälleen lainapaatti vesillä. Voit lainata sitä 20 € 
panttia vastaan Virvelin Rantaravintolasta. Pelastusliivit saat samalla käyttöösi. Lai-
napaatin olemassaolo on Hämeen virkistysalueyhdistyksen ja Vanajavesikeskuksen 
yhteistyön ansiota. 
  
Tulevia tapahtumia kalenteriisi – seuraa ilmoittelua ja www-sivujamme 
29.6.2018 Loppijärven Valkeat yöt, Loppi 
2.-5.8.2018 Hippalot, Hämeenlinna 
11.-12.8.2018 Elomessut, Hämeelinna 
18.8.2018 Tervassa tapahtuu, Tervakoski 
24.8.2018  Rapuseminaari, Petäys Hattula 
25.8.2018  Vanajavesi Sävelin –ulkoilmakonsertti Petäyksessä.  
25.8.2018  Vuoden 2018 Rapukuninkaallisen kruunajaiset ja rapuillalliset 
  Petäyksessä 
8.9.2018  Järvitärskyt –maastoretki kunnostuskohteille 
 

Lisätietoja: www.vanajavesi.fi  

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

Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@vanajavesi.fi 

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

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

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

Toimistonhoitaja Päivi Lautala, paivi.lautala@vanajavesi.fi 

Kanta-Hämeestä löytyy monia 
upeita melontakohteita. Mm. Suoli-
järveltä lähtevä Hauhon melonta-
reitti ilahduttaa monimuotoisella 
maisemallaan. 

Ormajärven uudelta lintulavalta voi 
seurata sekä Lammin jäteveden-
puhdistamon jälkikäsittelyaltaalla 
että Ormajärvellä viihtyviä lintuja.  
 

Soutele katsomaan Hämeenlinnaa 
vesiltä käsin. Lainapaatti on jälleen 
lainattavissa Virvelinrannassa. 
 

Vanajavesi Sävelin –konsertissa 
esiintyy popkanteletar Ida Elina. 
Lisätietoja konsertista:  
www.petays.fi. 
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