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LUVY – Länsi-uudenmaan vesi ja ympäristö ry

• Vesienhoitoa vuodesta 1975
– aatteellista toimintaa ja sitä 

tukevaa liiketoimintaa 
• Jäsenet vesien käyttäjiä

– kunnat, teollisuus, yritykset, 
yhdistykset

• Visio ja tavoitteet
– vesiensuojelun, 

ympäristönsuojelun ja 
ympäristöterveyden 
edistäminen

• Toiminta
– tutkimus, asiantuntijapalvelut, 

hankkeet, laboratoriopalvelut 
(LUVYLab Oy Ab)



LUVYn jäsenet – 58 kpl

29.8.2019 Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry

• Länsi-Uudenmaan kunnat 
Kirkkonummi – Karkkila –
Hanko

• 12 teollisuuslaitosta/suurta 
yksikköä

• 36 pienempää yhteisöä ja 
yritystä

• 1 kunniajäsen



LUVY onnistuu hankkeilla



Elinvoimainen ja esteetön 
Siuntionjoki 2030 -hanke
• Vuonna 2018 Inkoo, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio ja Vihti hyväksyivät 

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki vesistövisio 2030:n ja sopivat 
rahoituksesta vuosille 2019-2014

• Tavoitteena parantaa Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden
(Suomenlahti) tilaa

• Tutkimukset -> Kunnostussuunnitelmat -> Kunnostukset
• Valuma-aluekunnostukset, hajakuormituksen vähentäminen
• Erityiskohteena lisäksi virtavesissä meritaimenen lisääntyminen
• Virkistyskäytön parantaminen







• Tavoitteena Veikkolan järvien veden laadun ja ekologisen tilan parantaminen
• Vuonna 2018 Perälänjärven, Lamminjärven ja Kalljärven

kunnostussuunnitelma sekä tutkittiin pohjaeläimistöä
• Vuonna 2019 on tutkittu veden laatua, ravintoverkkoa (kasviplankton –

eläinplankton – kalasto), sisäistä kuormitusta, ojakuormitusta ja hulevesien 
laatua

• Tehokalastettu Kalljärveä
• Hevostallien neuvontaa
• Suunnitellaan kunnostuksen jatkoa tuleville vuosille

Veikkolan 
vesistöhanke 
2018 ja 2019



Nettikysely vesistä



Ketkä vastasivat
Tilanne 22.8.2019:

• Vastaajia 122, jotka olivat tehneet 572 eri karttavastausta (osa 
duplikaatteja)

• Naisia 47 ja miehiä 23

• Vakituisia asukkaita 65 ja loma-asukkaita 6

• Vastaajista 3 % alle 20-vuotiaita, 24 % 21-40-vuotiaita, 60 % 41-
65-vuotiaita ja 13 % yli 65-vuotiaita

• 27 % voisi osallistua erilaisiin talkoisiin kuten vesikasvien tai 
vieraslajien poistoon, 19 % voisi kantaa kiviä ja soraa 
kunnostettaviin puroihin ja 14 % haluaa seurata ympäristön 
tilaa ja voisi tallentaa havaintojaan julkisiin nettipalveluihin



Tärkeintä vesiluonto- ja 
rantakohteissa

Puhtaat vedet
Virkistyskäyttö ja 

erityisesti uiminen

Luonnon-
mukaisuus

Saavutet-
tavuus SiisteysRauha



Virkistyspaikat

1. Veikkola (Perälänjärvi, 
Lamminjärvi ja Kaljärvi)

2. Meiko
3. Espoonlahti
4. Porkkala



Ongelmat

1. Veikkola (Perälänjärvi, 
Lamminjärvi ja Kaljärvi)

2. Stora Lonoks
3. Vitträsk ja Espoonlahti
4. Meiko
5. Porkkala



Ongelmakohdat 
tarkemmin



Virkistyspaikat 
tarkemmin


