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Vantaanjoen ja
Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry
toimii Riihimäeltä Helsinkiin ja
Espoosta Sipoon rajalle
rajoittuvien kuntien alueella.

Vesiensuojeluyhdistys
on perustettu 1963.
Yhdistyksellä on 27 jäsentä:
8 kuntaa, 7 teollisuuslaitosta
ja 12 muuta yhteisöä.

Yhdistys on yksi yhdestätoista
alueellisesta vesiensuojelu-
yhdistyksestä, jotka kuuluvat
Suomen Vesiensuojelu-
yhdistysten Liittoon
-> www.vesiensuojelu.fi



Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry
Asemapäällikönkatu 12 B

00520 Helsinki
puh. (09) 2727 270

vhvsy@vesiensuojelu.fi
etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi

www.vhvsy.fi
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Kirsti Lahti
Toiminnanjohtaja, MMT
Puh (09) 272 727 10,

GSM 050 327 0200
Pirjo Toivanen

Toimistosihteeri, MKT
Puh (09) 272 727 11

Jari Männynsalo
Ympäristöasiantuntija, MMM

Jätevesiasiat
Puh (09) 272 727 12,

GSM 050 344 4028
Asko Särkelä

Ympäristöasiantuntija, MMM
Vantaanjoki-neuvottelukunta

Puh (09) 272 727 15,
GSM 050 381 4165

Heli Vahtera
Limnologi, MMM

Vedenlaatu
Puh (09) 272 727 14,

GSM 050 327 0202
Anna-Liisa Kivimäki

Pohjavesiasiantuntija, PhD
GSM 044 528 5028

Pasi Valkama
Tutkija, FM

Puh (09) 272 727 17,
GSM 0400 814 275
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Vesiensuojeluyhdistys
tarkkailee jokien ja järvien
veden laatua, eliöstöä ja jäte-
vedenpuhdistamojen toimintaa.
Tarkkailua teemme puolueetto-
masti eri toimijoiden yhteis-
tarkkailuna ja erillistarkkailuina.

Yhdistyksessä on vesi- ja
vesistönäytteisiin, maaperään
ja kiinteisiin jätteisiin sekä
ympäristömittauksiin ja
havainnointiin sertifioituja
näytteenottajia.

Pohjavedet ovat arvokas
luonnonvara, jonka laatu ja
määrä on turvattava myös
ruuhka-Suomessa. Yhdistys
auttaa pohjavesien tarkkailussa,
riskien kartoituksessa ja
ennaltaehkäisyssä.

Olemme aktiivisesti mukana
tutkimus- ja kehittämis-
hankkeissa, joissa pureudutaan:
- maatalouden vesistö-

kuormituksen ehkäisemiseen
pelloilla ja tiloilla

- taajamien hulevesiin ja
satunnaispäästöihin

- haja-asutuksen jätevesien
käsittelyyn

- vesistökunnostusten
vaikutuksiin

Meiltä saa apua kiinteistöjen
jätevesien ympäristöystävällisten
sekä helppohoitoisten puhdistus-
menetelmien valitsemiseen.

Lapsille ja nuorille yhdistys
tarjoaa ympäristökasvatusta
lähivesistöjen aarteiden
löytämisessä.

Virkisty Vantaanjoella
ja Virkisty Keravanjoella
–esitteistä löydät luontopolut
ja melontareitit sekä
kalastuspaikat.

Annamme koulutusta ja
neuvontaa vesiensuojelun eri
aiheista ja raportoimme työmme
tuloksia julkaisuina ja
www.vhvsy.fi -sivuilla.

Vantaanjoki-neuvottelukunta
edistää eri alueiden ja asian-
tuntijoiden yhteistyötä
puhtaamman Vantaanjoen,
sen rikkaamman elinympäristön
ja pääkaupunkiseudun raaka-
vesilähteen turvaamisessa.

Yhdistyksessä toimii jaostoja,
joissa jäsenet paneutuvat
jätevesien ja vesistöjen ajan-
kohtaisiin kysymyksiin.


