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Vantaajoen vesistöalue, Etelä-Suomen luon-
tohelmi, hyvään ekologiseen tilaan  
- Toimenpideohjelma 2017 – 2027   
 
Uunituore toimenpideohjelma on vesiensuojeluyhdis-
tyksen ja Vantaanjoki-neuvottelukunnan yhteinen tah-
donilmaus vesistöalueen kehittämistavoitteista ja toi-
menpiteistä. Ohjelma on paikallinen, valuma-alueen eri-
tyisolot huomioon ottava tarkennus Uudenmaan ve-
sienhoidon toimenpideohjelmalle. Siinä on toimenpitei-
tä veden laadun parantamiseksi, alueen luonnonympä-
ristön suojelemiseksi ja vesistön monipuolisen virkis-
tyskäytön kehittämiseksi.  
 

 
 

Toimenpideohjelman ydinviestiä levitetään alueen kun-
tien päättäjille, viranomaisille ja asukkaille tehokkaalla 
Viesti perille –kampanjalla. Sitouttaminen, yhteistyön 
tiivistäminen ja omaehtoiseen aktiivisuuteen kannus-
taminen ovat edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tutustu & toimi! Ohjelma löytyy yhdistyksen etusivulta: 
www.vantaanjoki.fi  
 
Jokitalkkarin kevätkiireet Vantaanjoella 
 

 
 
Hyvinkään onkipaikalla yli 100 lasta pääsi koettamaan 
kalaonneaan toukokuussa. Kalojen narrauksen ohella 
tutustuttiin kalojen biologiaan. Eväät maistuivat ja ko-

tiin lähdettiin onki mukana. Jokitalkkari oli myös Nur-
mijärvellä Koskikaran luontopolun avajaisissa 20.5. yh-
dessä yhdistyksen jätevesineuvojen kanssa. 
    Kalastuksen valvontaa jokitalkkarit ovat tehneet iltai-
sin ja lupia on tarkastettu 166 kalastajalta. Lähes kaikil-
la luvat olivat kunnossa. Kesäkuussa alkaa vaelluskalo-
jen kutusoraikkoja inventointi ja huoltotoimet sekä me-
lontareittien raivaus. Roskien keräys jokivarresta ja jät-
tipalsamin kitkeminen hoituvat muiden töiden lomassa. 
 
Hajajätevesineuvonta käynnistyy Espoossa, 
Nurmijärvellä ja Tuusulassa  

 
Yhdistyksen jätevesineuvoja aloittaa kiinteistökohtai-
sen jätevesineuvonnan Espoossa Siikajärven, Velskolan 
Pitkäjärven ja Luukinjärven rantakiinteistöillä. Kesällä 
neuvontaa annetaan myös Nurmijärvellä ja Tuusulassa 
pohjavesi- ja ranta-alueilla. Neuvontaa voi saada myös 
alueellisissa tilaisuuksissa Rusutjärvellä ja Herusissa. 
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton uudet jäteve-
siopasesitteet ja muuta hajajätevesitietoa löytyy täältä: 
http://www.vhvsy.fi/sivut/jatevesineuvonta  

Vantaanjoen yhteistarkkailu – Veden laatu 
2014 - 2016 on valmistunut   
  

 
 
Vantaanjoen ja sen sivujokien veden laatuun noin 40 
havaintopaikalla ja jätevedenpuhdistamojen kuormi-
tukseen vuonna 2016 voi perehtyä yhdistyksen julkai-
sun avulla. Myös yhteenvetoja aiemmilta vuosilta on 
mukaan sekä tuloksia kalasto- ja pohjaeläintarkkailuis-
ta. Joen typpipitoisuudet ovat laskussa ja veden hygiee-
ninen laatu on kohentunut Vantaanjoen yläosassa.   

Kesäajan automaattinen vedenlaadun seu-
ranta alkaa 15.6.2017 
 
Yhdistyksen www-sivuilta voit seurata reaaliaikaisesti 
Vantaanjoen, Luhtaanmäenjoen ja Keravanjoen veden-
laatua elokuun loppuun.  
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