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Kärkölään rakennetaan kalateitä
Vanajaveden latvoille Kärkölän Oriharonjärvelle on rakennettu kalatie. Myöhemmin syksyllä koneet siirtyvät samaan tehtävään Kärkölän Valkjärvelle. Vanajavesikeskus rakennuttaa kalatiet yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen, Kärkölän kunnan ja TeuronjoenPuujoen yläjuoksun järjestely-yhtiön kanssa. Kalateiden ansiosta pääsevät alueen taimenet ja muut vesieliöt jatkossa kulkemaan vapaasti.

Kosteikot vaikuttavat, lisää tulossa
Rehevöitymisestä kärsivälle Kalvolan Äimäjärvelle keväällä valmistuneet kosteikko, laskeutusallas ja ravinnesieppari ovat toimineet kesän ajan. Kosteikon, laskeutusaltaan ja
ravinteita saostavan ferrisulfaattiannostelijan muodostama kokonaisuus on vähentänyt
tehokkaasti ojan mukanaan tuomaa kuormitusta, joka muuten olisi päätynyt
Äimäjärveä kuormittamaan. Kokonaisuuden vaikuttavuutta seurataan vesinäyttein.
Lammin Pääjärveen, Valkeakosken Saarioisjärveen ja Loppijärven Kyyniönlahteen laskeviin puroihin tulevien kosteikkojen suunnitelmat ovat nyt valmiit. Tavoitteena on toteuttaa kaikki kolme syksyn-tulevan talven aikana.

Kalatie Oriharonjärvelle rakennetaan tekemällä uusi pohjapato
vanhan säännöstelypadon viereen. Jatkossa kalat pääsevät
kulkemaan esteettä padon ohi.

Vesikasveja niitettiin
Vanajavesikeskuksen tilauksesta vesikasveja niitettiin kesällä eri puolilla Vanajavettä, Janakkalan Alasjärvellä ja Hattulan Lehijärvellä. Niitoista hyötyivät niin virkistyskäyttäjät kuin vesieliötkin, sillä niitoilla ehkäistiin vesien umpeenkasvua ja parannettiin veden virtausta. Niittojätteet toimitettiin asianmukaiseen käsittelyyn hyvässä yhteistyössä Kiertokapulan ja mm. Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Kesän tapahtumissa kilpailuja ja kuntoilua
Värikäs kesä alkoi säännöstelyn 50-vuotismerkkivuosiristeilyllä Vanajavedellä ja Vanajavesikeskuksen päätapahtumalla Valkeakoskella. Kesään kuului myös erilaisia tapahtumia aina vauhdikkaista järvisählyn MM-kisoista ja Mommilanjärven souteluista leppoisiin
koko perheen tapahtumiin Katumajärvellä ja Suruttoman rannassa.

Yhteistyötä viestinnässä

Teuronjokimelonnan tunnelmaa
elokuulta.

Viestejä Vanajavedellä –hanke on aloittanut yhteistyön Huomisen hämäläinen maatila –hankkeen kanssa, ja syksyn ja kevään aikana on tarkoitus valmistaa yhteistä viestintäaineistoa maatalouden hyvistä ympäristökäytänteistä. Alkusyksystä on myös valmistumassa lyhytelokuvat Vanajaveden vesienhoidon haasteista ja Teuronjokimelonnasta.
Jo valmistuneet dvd-tallenteet löytyvät nettisivuiltamme.

Vanajaveden pelastusohjelma
Työssä Vanajaveden alueen järvien ja jokien hyväksi ja vetovoimaisuuden vahvistamiseksi tarvitaan yhteistä sopimusta siitä, millaisia toimenpiteitä tarvitaan ja tehdään
missäkin. Vanajavesikeskus on aloittanut Vanajaveden pelastusohjelman kokoamisen ja
jatkaa sen laadintaa syksyn aikana yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Vanajavesikeskuksen säätiöityminen etenee
Vanajavesisäätiön säädekirja allekirjoitettiin kesäkuussa juhlavissa tunnelmissa, ja säätiön toiminta- ja rahoitussuunnitelma hyväksyttiin elokuussa. Seuraavaksi pallo on
Säätiörekisterillä, joka käsittelee säätiön perustamislupahakemuksen.
Lisätietoja:

www.vanajavesi.fi
www.vanajavesi.fi/viesteja-vanajavedella

Pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, sanni.manninen.johansen@hame.fi
Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@hame.fi
Toimistosihteeri Päivi Lautala, paivi.lautala@hame.fi
Projektipäällikkö Viestejä Vanajavedellä -hanke Mika Soramäki, mika.soramaki@hame.fi
Projektisihteeri Viestejä Vanajavedellä -hanke Heidi Kontio, heidi.kontio@hame.fi

Sääksensulkakynä heilui, kun
Vanajavesisäätiön perustajajäsenet allekirjoittivat säätiön säädekirjan kesäkuussa Janakkalassa.
Kuvassa säädekirjan allekirjoittaa
MTK Hämeen varapuheenjohtaja
Aki Kaivola.

