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Vanajavesisäätiön avustukset jaettu 
Vanajavesisäätiön hallitus jakoi yhteensä 19 965 € avustuksia omaehtoiselle vesiensuo-
jelutyölle ja niitä myönnettiin 24 eri taholle eri puolilla Vanajaveden aluetta. Eniten avus-
tuksia haettiin ja myönnettiin vesikasvien niittoon. Avustuksilla tuettiin myös mm. laskeu-
tusaltaan rakentamista, fosforia saostavan kemikaalin hankintaa sekä maisemanhoito-
töitä, järven tilan seurantaa ja vieraslajien torjuntaa. Avustuksia myönnettiin järvien suo-
jeluyhdistyksille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympä-
ristönsä tilaa parantavasti. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yli 155 
000 euroa. Tarkemmat tiedot avustuksen saajista löytyvät Vanajavesikeskuksen inter-
net-sivuilta. 
 
Melontakauden alun terveisiä 
Tavastia Blueways -hankkeessa on käynnissä toinen vuosi. Talven aikana Kalapaik-
kaopas on päivitetty ja siihen on lisätty myös Hauhon reitin kokonaisuus. Käy tutustu-
massa uuteen oppaaseen sivuillamme: www.vanajavesi.fi/kalapaikkaopas. Lisäksi viime 
vuonna kartoitetut melontareitit on siirretty digitaaliseen muotoon ja ensimmäiset säh-
köiset reitit ovat valmiina ja vesilläliikkujien käytössä. Esimerkiksi Kaartjoen melontareitin 
kokonaisuus on nyt valmis ja kohteesta löytyy reittitietojen ja palveluiden lisäksi esittely-
video sekä esite. Hankkeen viiden melontareitin ja kolmen vesiluontopolun tarkemmat 
tiedot löydät osoitteesta: www.vanajavesi.fi/tavastia-blueways. Reittiselostukset ja ma-
teriaalit julkaistaan tämän vuoden kuluessa myös englanninkielisinä. 
Lastuja laineilla -hankkeessa testataan kevään aikana Tammelan Ruostejärven vesi-
luontopolkua. Humppilan, Tammelan ja Ypäjän seiskaluokkalaiset osallistuvat touko-
kuussa seikkailullisiin retkipäiviin, joissa kierretään meloen uusi sähköinen vesiluonto-
polku.  
 
Freshabit-hanke etenee suunnitelmien mukaan 
Freshabit LIFE IP-hankkeen kaivuut Hämeenlinnan Hattelmalanjärvellä saatiin päätök-
seen maaliskuun lopussa. Avovesialuetta ja rantaviivaa on nyt lisää ja linnuille on val-
miina kolme laajahkoa pesimäsaareketta. Lempäälän Ahtialanjärven jäälle kuljetettiin ki-
viainesta ja Lokkisaari ry kokosi ja rakensi kivistä pesimäkarikkoja, joiden on todettu pa-
rantavan huomattavasti vesilintujen pesimämenestystä. Pälkäneen-Valkeakosken Tykö-
länjärven pohjapatotyömaa valmistui maaliskuussa. Uusi pohjapato helpottaa kalojen 
kulkua Mallasveden ja Tykölänjärven välillä. Hausjärven Ansionjärven kunnostussuun-
nitelma valmistui huhtikuussa. 
 
Tunnista ja torju vieraslajeja: esittelyssä isosorsimo 
Vanajaveden alueen vitsauksena jo vuosikymmenet viihtynyt isosorsimo jatkaa runsas-
tumistaan. Tämä heleänvihreä vieraslaji syrjäyttää alkuperäisiä rantakasveja ja haittaa 
virkistyskäyttöä. Vahvan juurakkonsa ja hurjan leviämistahtinsa takia isosorsimo on han-
kala hävittää ja siksi sen uusilla leviämispaikoilla nopeat torjuntatoimet ovat ensiarvoisen 
tärkeitä. Vanajavesikeskuksen Tunnista ja torju –sarjan ensimmäinen esite antaa tietoa 
isosorsimosta ja sen hävityskeinoista. Esitteen voi ladata: www.vanajavesi.fi > Olennai-
set > Oppaita ja esitteitä. 
 
Renkajoen vapautumista juhlitaan 
Hämeenlinnalaisten ja hattulalaisten yhteisestä Renkajoesta on nyt saatu poistettua vii-
meinenkin vaelluseste. Lähes 20 vuotta, yli 270 000 euroa ja 14 eri rahoittajaa siihen 
vaadittiin, että kaikki seitsemän patoa saatiin kunnostettua vaellusesteettömiksi! Nyt ka-
lat pääsevät kulkemaan vapaasti koko Renkajoen alueella ja nousemaan myös Renka-
järveen. Tätä yhteistyön huippuhienoa saavutusta juhlitaan lauantaina 15.6.2019 Ren-
kajärven rantamaisemissa Vuohiniemen rukoushuoneella klo 13 ja kunnostetulla Kuitti-
lankosken padolla klo 16. Tervetuloa! 
 
 
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 

Hattelmalanjärven joutsenet tarkisti-
vat ruoppausmassojen läjitysaluetta 
maaliskuussa. Kuva: Kari Rannisto 
 

Haitallisen vieraslajin, isosorsimon, 
tunnistaa heleänvihreästä väristään 
sekä laajasta ja harvasta röyhystä. 
 

Kuittilankoski on yksi Renkajoen 
kunnostetuista kohteista, joka val-
mistui vuonna 2016. 
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