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Arvoisat, nykyiset ja tulevat kansanedustajat ja kuntien päättäjät Uudenmaalla ja Etelä-Hämeessä 
 
Vantaanjoki-neuvottelukunta esittää, että toiminnassanne eduskunnassa ja kunnissa ponnistelette edelleen 
 
Vantaanjoen, maamme metropolialueen päävesistön virkistyskäyttöedellytysten parantami-
seksi.  
 
Pääkaupunkiseudun läpi virtaava Vantaanjoki sivujokineen on yli miljoonan ihmisen virkistysalue ja pääkaupunki-
seudun raakavesilähde poikkeustilanteissa. Joki on paikoin yhteydessä pohjavesiesiintymiin, joista otetaan talous-
vettä Riihimäellä, Hyvinkäällä ja Keski-Uudellamaalla. Vantaanjoessa ja sen sivujoissa uidaan, melotaan ja kalas-
tetaan. Vettä käytetään myös viljelysten kasteluun. Joki ja sen rannat tarjoavat virkistystä, luontoelämyksiä ja eko-
logisia käytäviä. 
 
Vantaanjoen vesiensuojeluun on panostettu jo vuosikymmeniä ja veden laatu on parantunut merkittävästi, mutta 
edelleen pelloilta huuhtoutuva eroosioaines, taajamien hulevedet ja ajoittaiset jätevesiohitukset heikentävät joen 
tilaa.  Joki ei ole vielä hyvässä ekologisessa tilassa! 
 
Joen hygieenisen tilan parantamiseksi ja vaelluskalojen lisääntymisolosuhteiden turvaamiseksi tarvitaan 
myös kuntien ja valtiovallan toimia ja rahoitusta Vantaanjoelle ja sen valuma-alueelle. 
 
Erityisen ajankohtaisia ovat toimet  
 

 jätevesiohitusten minimoimiseksi. Vuotovesien määrää jätevedenpuhdistamoille on vähennettävä ver-
kostosaneerausta tehostamalla ja huolehtimalla, ettei jätevesiviemäreihin johdeta kiinteistöjen hulevesiä.  

 tulvien vähentämiseksi. Hulevesiä (sade- ja sulamisvedet) on pidätettävä ja viivytettävä taajamissa ja lo-
gistiikka-alueilla luonnonmukaisin ratkaisuin, kuten viheralueiden painanteilla, soilla ja kosteikoilla.  

 jätevesienkäsittelyn tehostamiseksi. Yhdyskuntapuhdistamoiden ja haja-asutusalueiden jätevedenkäsit-
telyä on tehostettava joen hygieenisen tilan parantamiseksi ja tartuntatautiriskin vähentämiseksi. 

 maataloudesta tulevan kuormituksen vähentämiseksi. Ympäristötukea on ohjattava eroosioherkille pel-
loille talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja peltomaan rakennetta edistäviin toimiin. 

 vaeltavien kalakantojen luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi. Kalojen vaellusmahdollisuus syön-
nösalueilta lisääntymisalueille on varmistettava kalastusta sääntelemällä ja kutualueiden liettymistä on es-
tettävä vähentämällä eroosion aiheuttamaa vesistökuormitusta.  

 ajantasaisen tiedon saamiseksi vedenlaadusta. Jokien veden laatua on seurattava jatkuvatoimisilla mit-
tausasemilla. 

 
Vantaanjoki-neuvottelukunnan puolesta kevättulvan kynnyksellä kanssanne yhteistyössä 
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Lisätietoja Vantaajoki-neuvottelukunnan jäseniltä ja sihteeriltä: www.vhvsy.fi, asko.sarkela@vesiensuojelu.fi 
  
Vantaanjoki-neuvottelukunta koostuu valuma-alueen kuntien, valtion viranomaisten ja eri yhteisöjen vesiensuojelun, virkistys-
käytön, vesihuollon, kaavoituksen ja maatalouden asiantuntijoista. Neuvottelukunnan on nimennyt Vantaanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n hallitus vuosille 2010 - 2013 


