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Vantaanjoen 
valuma-alue

• Pinta-ala 1680 km2

• Pääuoman pituus 
noin 100 km

• Valuma-alueen 
välittömässä 
vaikutuspiirissä asuu 
yli 1 000 000 ihmistä

• Pääkaupunkiseudun 
raakaveden 
varalähde

• Maankäyttö
o Metsää 50 %
o Pellot  30 %
o Rakennettu 

alue 20 %

• Vantaanjoen 
vesiensuojelun hyväksi 
on uurastettu 
vuosikymmeniä ja 
veden laatu on 
parantunut 
merkittävästi. 

• Edelleen pelloilta 
huuhtoutuva 
eroosioaines, 
taajamien hulevedet ja 
ajoittaiset 
jätevesiylivuodot 
heikentävät joen tilaa. 
Ilmastonmuutos vielä 
lisää tätä kuormitusta. 



Vantaanjoen toimenpideohjelma
2017–2027

• Vantaanjoen vesistöalueen erityisolot 
huomioon ottava tarkennus Uudenmaan  
vesienhoidon toimenpideohjelmalle
– Veden laadun parantaminen 
– Luonnonympäristön suojelu
– Virkistyskäyttöedellytysten kehittäminen

• Viesti Perille





Vantaanjoen ja Itämeren
yhteiset tavoitteet

• Vantaanjoen
Suomenlahteen
kuljettama
fosforikuorma
v. 2010-2016 
keskimäärin
64 000 kg/a. 

• Vuonna 2017 
88 000 kg/a, josta
70 % huuhtoutui
loka-joulukuun
sadejaksolla

SYKE VEMALA V1



Vantaanjoen vedenlaatu



Hygieeninen laatu

• Jätevesikuormitusta osoittavat E.coli-
bakteerien pitoisuudet Vantaanjoessa ja 
Keravanjoessa. Punainen viiva
kasteluveden raja-arvo (<300 kpl /100 ml)



Veden laadun parantaminen

• Velvoitetarkkailu
• Online-vedenlaatutietoa kansalaisille
• Yhteistyötä yli kuntarajojen 

– tieto kaikille
• Vantaanjoki-neuvottelukunta



Vihreät pellot, kirkkaampi joki

• Talviaikainen kasvipeitteisyys 
• Kipsikäsittely
• Eroosion torjunta
• Automaattinen veden laadun ja määrän seuranta
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Automaattimittausten hyöty 
kuormitusseurannassa

19.11.2018

• Tietoa todellisesta laadun 
ja määrän vaihtelusta

Tarkemmat 
kuormitusarviot
 Mikä on 
vesiensuojelutoimen-
piteiden todellinen 
vaikutus?
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Hulevedet rakennetulla alueella
– hyvät keinot käyttöön

• Viivyttäminen ja imeyttäminen, 
luonnonmukaiset käsittelymenetelmät

• Laadun seuranta



Elinvoimainen taimenkanta
– ylpeyden aihe

• Vaelluskalojen nousun turvaaminen
• Kalastuksen valvonta
• Meritaimenkannan tilaan ja elinkiertoon

vaikuttavien ilmiöiden tutkiminen



Taimenen elinkierto

Velimatti Leinonen / Jätevesi- ja 
yleissuunnittelujaostojen yhteinen 
kokous  13.12.2017



Uhkatekijät:
• Kalastus
• Vedenlaatu
• Vesirakentaminen

Elinvoimainen taimenkanta
– ylpeyden aihe

Hoitotoimet:
• Kalastuksen säätely/ohjaus 
• Kalataloudelliset kunnostuks
• Vaellusesteiden poistot ja 

kalateiden rakentaminen
• Istutustoiminta
• Vesiensuojelutoiminta



Kalastuksen, melonnan ja muun 
virkistyskäytön kehittäminen

• Lähiluonnosta
hyvinvointia lapsesta
vaariin



Vantaanjoki vuonna 2027?

• Vantaanjoki monimuotoisine
luonnonympäristöineen on yli miljoonan
ihmisen lähivirkistysalue, hyvinvointimme
lähde. 

• Joki on ekologiselta
luokitukseltaan hyvässä tilassa.

• Jokainen voi vaikuttaa osaltaan!
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