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Kerääjäkasvien avulla ravinteet kiertoon ja
vesistöt hyvään tilaan, UusiRaha –hanke

Jätevesineuvojat ovat tehneet kiinteistö‐
käyntejä Espoon ja Nurmijärven haja‐
asutusalueilla
Vesiensuojeluyhdistyksen kaksi hajajätevesineuvojaa
ovat tehneet yhteensä 245 neuvontakäyntiä kesän ai‐
kana. Pääosin ranta‐ ja pohjavesialueilla sijainneista
kiinteistöistä Espoossa noin 30 %:lla ja Nurmijärvellä
reilulla 50 %:lla jätevedenkäsittelyä on tehostettava.
Nurmijärvellä neuvontakiinteistöistä 90 % oli vakitui‐
sesti asuttuja, kun taas Espoossa vain 70 %. Neuvonnan
kuntakohtaiset raportit valmistuvat loppusyksystä.

Silakkasoutu Itämeren hyväksi 2.10.2016 –
Tule ja ota työkaveritkin mukaan!
Loppukeväällä alkanut Manner‐Suomen maaseudun
kehittämisrahaston ja MVTT:n rahoittama UusiRaha‐
hanke 2016‐2019 järjesti pellonpiennartilaisuuden
Nummella 14.9.2016. Luken hankejohtaja Hannu Kän‐
känen esitteli viljelijän peltokoeruutuja, joihin oli kyl‐
vetty eri Italian raiheinälajikkeita mallasohran sekaan.
UusiRaha‐hankkeessa tehdään kenttäkokeita Jokioisilla,
tilakokeita noin 10 viljelijän pelloilla Uudellamaalla ja
pienimuotoisempia kokeiluja useampien viljelijöiden
lohkoilla. Yhdistys on vedenlaatu‐ ja kuormitustietojen
asiantuntija ja ProAgria Etelä‐Suomi ja NSL kokoavat
pienryhmiä ja arvioivat mm. viljelyn kustannuksia.

Seminaari pohjavesien yhteistarkkailun ko‐
kemuksista ja kehittämisideoista Tuusulassa
27.10.2016

Rotarit järjestävät jälleen Helsingin Silakkamarkkinoi‐
den avajaispäivänä tempauksen Itämeren hyväksi.
Kirkkovenesoutuun Töölönlahdelta Kauppatorille voi
ilmoittautua liitetiedostona olevan ohjelman mukaan
26.9.2016 mennessä. Iloisen tapahtuman tuotoilla yh‐
distyksemme tarkkailee jatkuvatoimisilla mittareilla
Vantaanjoen ja sen sivujokien vedenlaatua ja kuormi‐
tusta mereen, mikä auttaa kuormituksen vähentämis‐
toimien kohdentamisessa.

Kesän jatkuvatoiminen vedenlaadun seuran‐
ta on päättynyt
Kesän aikana jokiveden happipitoisuus pysyi hyvällä ta‐
solla niin Vantaanjoen päähaarassa kuin Keravanjoen ja
Luhtaanmäenjoen mittausasemilla. Rankat sadekuurot
ja kaivaminen uomassa tai sen tuntumassa aiheuttivat
ajoittain hyvin voimakasta samennusta varsinkin Luh‐
taanmäen‐ ja Keravanjoessa. Riihimäen, Hyvinkään ja
Nurmijärven Klaukkalan puhdistamoissa jätevedenkä‐
sittely onnistui hyvin.

Yhdistys järjestää yhdessä Länsi‐Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry:n ja GTK:n kanssa kaksi alueellista semi‐
naaria pohjavesien yhteistarkkailuhankkeeseen liittyen.
Keski‐Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun toimijoille
tarkoitettu seminaari on 27.10.2016 Tuusulan pääkir‐
jaston kokoushuoneessa klo 13:00‐15:30. Seminaarin
ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät linkistä:
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/6268/Pohjavesi
yhteistarkkailuseminaari‐Tuusula_syksy‐2016.pdf

Hulevesiseminaari Järvenpäässä 10.11.2016
Syksyn hulevesiseminaari järjestetään Järvenpää‐talolla
10.11.2016. Seminaarin teemoina ovat mm. hulevesien
laatu ja haitalliset aineet. Tarkempi ohjelma lähetetään
syyskuun lopussa.
Yhdistyksen ajankohtaisia tapahtumia voit seurata
myös täältä: www.facebook.com/vhvsy

