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Hulevesiseminaari 20.10.2015 Tikkurilassa
Vantaan kaupunki ja yhdistys järjestävät ajankohtai‐
sen seminaarin, jossa aiheina ovat hulevesiasioiden
vastuunjako kunnissa, valtion tie‐ ja rata‐alueiden
hulevesien hallinnan periaatteet, hulevesi‐ ja vesistö‐
tulvien hallinta, hulevesi‐ ja pienvesiselvitykset sekä
hulevesikosteikon toimivuus. Seminaarin jälkeen tu‐
tustutaan Vantaan Kivistön asuntomessualueen hu‐
levesiratkaisuihin. Seminaarin ohjelma on liitteenä ja
se löytyy myös yhdistyksen www‐sivuilta:
www.vhvsy.fi.

Pohjavesien yhteistarkkailuilla tehoa tietojen
hyväksikäyttöön
Vantaanjoen alueen kunnat ovat mukana yhdistyk‐
sen ja Länsi‐Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n sekä
Geologian tutkimuskeskuksen hankkeessa, jossa etsi‐
tään hyviä käytäntöjä eri toimijoiden pohjavesitark‐
kailujen yhdistämiseksi. Tavoitteena voi olla yhtei‐
nen raportti, saman pohjavesialueen eri toimijoiden
näytteenoton toteutus yhteistyössä tai tulosten säh‐
köisen tiedonsiirron sujuvoittaminen. Hankkeen ve‐
sihuoltolaitoksilla tehdään pohjaveden havaintoput‐
kien katselmuksia, arvioidaan putkien edustavuutta
pohjavesimuodostuman rakenneselvitysten perus‐
teella ja kehitetään jatkuvatoimista pohjaveden pin‐
nankorkeuden ja laadun tarkkailua. Hanke on 3‐
vuotinen ja sitä rahoittavat laitosten ja kuntien lisäk‐
si Uudenmaan ELY‐keskus, ympäristöministeriö ja
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa sai ke‐
sällä lähes 260 kiinteistönomistajaa

Jokitalkkari jatkaa kalastuksenvalvontaa Van‐
taanjoella myös syksyllä
Jokitalkkari on kuluvan vuoden kevään ja kesän ai‐
kana tarkastanut luvat jo 580 kalastajalta. Hyvin suu‐
rella osalla kalastajista luvat ovat olleet kunnossa.
Tapahtumailmoituksia on kirjoitettu 65 kalastajalle.
Lokakuun alusta kalastus Vantaanjoella ja sen sivu‐
joissa on kielletty lohikalojen noustessa merestä jo‐
keen kutemaan.

Yhdistyksen jätevesineuvojat tavoittivat Espoossa ja
Nurmijärvellä 256 kiinteistönomistajaa. Neuvotut
kiinteistöt olivat pääosin ranta‐ tai pohjavesialueilla,
joissa jätevesien asianmukainen käsittely on erityi‐
sen tarpeellista. Vakituisesti asutuissa kiinteistöissä
noin puolella jätevesienkäsittely oli riittämätöntä,
kun taas vapaa‐ajan asunnoilla vain noin 20 %:lla.
Pesu‐ ja käymälävesien erilliskäsittely täytti useam‐
min hajajätevesiasetuksen vaatimukset kuin kaikkien
jätevesien yhteiskäsittely. Yhdistys on saanut neu‐
vontaan valtion apua Uudenmaan Ely‐keskukselta.

Silakkasoudulla taas Itämeren suojelua

Usean Rotary‐klubin yhteinen Silakkasoutu on jäl‐
leen 4.10.2015 Töölönlahdelta Kauppatorille, jonne
kirkkoveneet rantautuvat klo 12:30. Vesiensuojelu‐
yhdistys on jo kahtena vuonna saanut tapahtuman
tuottoja lahjoituksena vedenlaadun jatkuvatoimiseen
seurantaan.

