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Tänään

Menot

ARJA-RIIKKA NIKKILÄ

■  NUORET Vantaalais-
nuoret eivät saa omaa 
edustajaansa sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan.

Lautakunta hylkäsi 
nuorisovaltuuston toi-
veen edustajasta, koska 
kokouksissa käsitellään 
myös salassa pidettäviä 
asioita. Muissa lauta-
kunnissa tämä ei ole ol-
lut este osallistumiselle.

Sosiaali- ja terveyslau-
takunnan jäsenet arvioi-
vat myös, että käsiteltä-
vät asiat ovat nuorille lii-
an suuria ja tylsiä. 
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Sosiaali- ja 
terveysasiat
liian suuria 
nuorille

■  Puttaustaitojaan pää-
see jälleen harjoittele-
maan, kun Pähkinärin-
teen ratagolf (Terhotie 
5) aukeaa talven jälkeen 
vappupäivänä 1. touko-
kuuta kello 17–21. Lam-
maslammen eteläran-
nalla sijaitsevalla ken-
tällä on 18 rataa, jotka 
soveltuvat myös kilpa-
käyttöön.

Minigolfkausi 
alkaa vappuna

■  Tanssiseura Santok-
sen väki tutustuttaa 
valssin saloihin Jokinie-
men koulussa (Valkoi-
senlähteentie 51) sun-
nuntaina 4. toukokuu-
ta kello 13–16. Aiempaa 
tanssikokemusta ei tar-
vita, sillä valssin askel-
kuvioihin perehdytään 
alkeista alkaen.

Valssiaskeleet 
haltuun

ANNA KOPTEFF

■  KONSERTTI Yleisradion vuoden nuori-
sokuoroksi kaudelle 2007–2008 valitsemal-
la Laurus-nuorisokuorolla on näytön paik-
ka. Tittelin haltija, 40 tytön Vantaan musiik-
kiopiston kuoro, konsertoi Ritarihuoneella 4. 
toukokuuta.

– Tämä vuosi on ollut tähän mennessä työn-
täyteinen, mutta samalla muita vuosia mie-
lenkiintoisempi, kertoo 15-vuotias kuorolai-
nen Kaisa Hartikka.

Laurus on kasvanut noin puolessa vuodes-
sa kahdellakymmenellä laulajalla, mistä on 
vain hyötyä.

– Suurella kuorolla voidaan paremmin lau-
laa suuria kappaleita, vaikka kahdeksanääni-
sesti, vinkkaa 19-vuotias Miia Hyttinen. 
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Musiikin 
muskettisoturit 
Ritarihuoneelle

TUOMAS MASSINEN

■  TERASSIT Terassipaikoilla on toiveikkaat 
odotukset kesästä, sillä viime vuosi ei epäva-
kaiden säiden takia mennyt käsikirjoituksen 
mukaan.

Intiaanikesää toivovat myös virolaistytöt 
Mari-Liis Part ja Jeanette Dordett, joille Tik-
kuraitin Wayne’s coffeen terassi on viime ai-
koina tullut tutuksi.

– Viime vuonna ei oltu terassilla yhtä usein 
kuin nyt on jo käyty, kertoo auringonpaistees-
ta nauttiva Dordett siemaillessaan cappucci-
noa.

Tikkurilalainen kahvila on yksi niistä van-
taalaispaikoista, jotka avasivat tänä vuonna 
ulkotilat tavallista aiemmin lämpimien säi-
den vuoksi.

Vappunakin on näillä näkymin tarjolla hy-
viä terassikelejä. | SIVU 4

Terasseilla 
odotetaan
intiaanikesää

JORMA RINNE

■  JOUKKUEVOIMISTELU Energia-areena 
Myyrmäessä täyttyy huipputason joukkuevoi-
mistelijoista keväällä ja syksyllä.

Vantaan Voimisteluseura (VVS) järjestää 
SM-kilpailut ensi viikonloppuna ja maailman-
cupin fi naalin lokakuun alkupuolella.

SM-kisoihin on tulossa kaikkiaan 45 ryh-
mää 25 seurasta. Naisissa ylivoimainen en-
nakkosuosikki on Olarin Voimistelijoiden Del-
tat. VVS:n Tiklit kuuluu mitaliehdokkaisiin 16–
18-vuotiaiden sarjassa.

Joukkuevoimistelu on viime vuosi-
na kasvattanut merkittävästi suosiotaan 
kilpaurheilulajina niin Suomessa kuin 
kansainvälisestikin. | SIVU 12

Joukkuevoimistelun
taikaa Myyrmäessä

TUOMAS MASSINEN

■  JÄTEVEDET Vantaanjokeen virtasi 
muutama viikko sitten puhdistama-
tonta jätevettä yli 11 000 kuutiota.

Viemäri- ja sadevettä pääsee jo-
keen pumppaamoiden toimintahäi-
riöiden ja runsaiden sateiden aikana. 
Viimeksi ylivuotoja sattui huhtikuun 
alkupuolella, jolloin vessatörkyä pää-
si jokeen usean kunnan alueella, ker-
too Vantaanjoen vesistön vastaava 
Kari Stenholm Virtavesien hoitoyh-
distyksestä.

– Ylivuodoista on syytä olla huo-
lissaan. Vantaanjoki on puhdistunut 
1970-luvun huonommista päivistään, 
mutta joella on yhä usein puhdista-
mattoman jäteveden päästöjä.

Niiden seurauksena kaloja kuolee ja 

joen virkistyskäyttö kärsii.

Stenholmin mukaan ylivuodot 
johtuvat jätevesiviemäreiden vajaa-
tehoisuudesta ja huonokuntoisuu-
desta sekä toimintahäiriöistä, kuten 
pumppaamojen sähkökatkoksista. 
Kunnissa on runsaasti vanhoja vie-
märeitä, joihin johdetaan sekä jäte- 
että sadevesiä.

– Kovalla sateella vettä tulee viemä-
reihin niin paljon, ettei pumppaamoi-
den kapasiteetti riitä ja syntyy ylivuo-
toja.

Usein toistuvat päästöt Vantaan-
joella ovat huonosti kansalaisten tie-
dossa, Stenholm sanoo. Hänen mu-
kaansa kuntien jäteveden käsittelys-

sä ja ympäristökeskusten valvonnassa 
on paljon parannettavaa.

– Päästöihin liittyy salailua ja selit-
telyä, jotka eivät edistä asioiden kor-
jaamista vaan ylläpitävät samoja on-
gelmia vuodesta toiseen.

Soittokierros vahvistaa tiedot yli-
vuodoista. Puhdistamatonta jätevet-
tä päästivät Vantaanjokeen viikolla 15 
ainakin Riihimäki, Tuusula ja Nurmi-
järvi.

Nurmijärven käsittelylaitokselta va-
lui jokeen 10 000 kuutiota jätevettä, 
Riihimäeltä 1 000 kuutiota. Tuusulas-
sakin jätevettä vuosi yli roimasti.

– Kellokosken pumppaamoa on tar-
koitus saneerata tänä vuonna, lupai-

lee Tuusulan verkostomestari Lassi 
Jutila.

Vantaan Veden käyttöpäällikkö Ee-
ro Varis sanoo, että vantaalaispump-
paamoilla ei ollut ylivuotoja.

– En jaksa muistaa, että viime vuon-
nakaan olisi mitään tapahtunut. Van-
taalla pumppaamot toimivat niin kuin 
on suunniteltu.

Myöskään Helsingissä ei tapahtu-
nut ylivuotoja viikolla 15, kertoo pro-
sessipäällikkö Mari Heinonen. Hänen 
mukaansa Helsingin Veden pump-
paamojen toiminta on varmalla ta-
solla, sillä viime vuonna vain kahte-
na päivänä jätevettä joutui jokeen. 
Ylivuotoja oli Pukinmäessä ja Suu-
tarilassa, päästömäärä oli yhteensä 
31 000 kuutiota.

Vantaanjoesta on pumpattu Van-
taalle juomavettä parin viikon ajan 
Päijänne-tunnelin remontin vuoksi. 
Pian kaikki kraanasta valuva vesi on 
Vantaata.

Helsingin Veden käyttöpäällikkö 
Veli-Pekka Vuorilehto vakuuttaa, että 
joen vettä on turvallista juoda tehok-
kaan puhdistusprosessin ansiosta.

– Ei tässä ole mitään dramatiikkaa. 
Huolissaan ei tarvitse olla.

Vuorilehdon mukaan Keski-Euroo-
passa on yleistä, että juomavesi ote-
taan vielä paljon Vantaanjokea likai-
simmista joista.

– Saksassa on laskettu, että Rein 
juodaan seitsemän kertaa ennen kuin 
se laskee mereen.

Vantaanjoen vesi päätyy vantaa-
laiskraanoihin Pitkäkosken laitoksen 
kautta.

Helsingin Vesi: 
Huolissaan ei 
tarvitse olla

Vesilaitokset laskivat taas
vessatörkyä Vantaanjokeen

NELJÄLLE
ELÄKEPÄIVIEN
TURVA
Taiteilijaeläke  
myönnettiin neljälle
vantaalaistaiteilijalle.
■  Sivu 15

TIPPALEIPÄ
kuuluu vapun piknikkoriin.
■  Sivu 15

Vuoden nuorisokuoroksi valittu Laurus esiintyy 
Ritarihuoneella sunnuntaina.

ANNA KOPTEFF

■  Musiikin monitoimi-
mies Raimo Henriks-
sonin 70-vuotisjuhlaa 
juhlitaan Vain viihteen 
vuoksi -juhlakonsertil-
la Martinuksessa (Mar-
tinlaaksontie 36) sun-
nuntaina 4. toukokuu-
ta kello 15. Solisteina 
laulavat Marion Rung, 
Lea Laven ja Eino Grön. 
Juhlaorkesterina soittaa 
Jaso Big Band.

Rung, Grön 
ja Laven 
konsertoivat

■  Maarit ja Sami Hur-
merinta konsertoivat 
Päiväkummun omako-
tiyhdistyksen järjestä-
mässä kulttuuritapah-
tumassa sunnuntaina 
4. toukokuuta. Konsert-
ti järjestetään Päivä-
kummun koulussa (Is-
montie 2) kello 17–19. 
Lisäksi ohjelmassa on 
tietoa paikallisten yh-
distysten toiminnasta.

Hurmerinnat 
konsertoivat 
kotikulmilla
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Esko ja Kirsti Lahtinen muuttivat Tammistoon isoksi käyneestä rivitaloasunnosta Länsi-Pakilasta. Tuusulanväylän varteen rakennettu melumuuri ja parkkitalo ovat tuoneet joillekin mieleen Berliinin muurin.

ARJA-RIIKKA NIKKILÄ

Vantaanjoen vesi (oik.) kirkastuu melkoisesti, kun se puhdistetaan juomavedeksi 
(vas.).

PEKKA SALONEN

”Rein juodaan 
seitsemän 
kertaa ennen 
kuin se laskee 
mereen.

ALEKSI MAINIO

■  Vantaan naapurikunnat pump-
paavat törkyvesiä Vantaanjokeen 
samaan aikaan, kun joen kuntoa 
ja jalokalakantoja yritetään elvyt-
tää.

Kuntien paimentaminen kuu-
luu Uudenmaan ympäristökes-
kukselle, joten Vantaa voi ainoas-
taan muistuttaa naapureita ongel-
masta.

– Päästöt ovat jo tiedossamme. 
Ne eivät aiheuta paniikkia sen-
kään takia, että tähän aikaan vuo-
desta joessa virtaa paljon vettä, 
joka on muutenkin mutaista ja 
sameaa, sanoo Vantaan ympäris-
töjohtaja Stefan Skog.

– Vesi pystytään suodattamaan 
juomakuntoiseksi.

Skogin mukaan on hyvin to-
dennäköistä, että likavesiä karkaa 
Vantaanjokeen myös tulevaisuu-
dessa.

– Aina voi tulla teknisiä ongel-
mia tai jättimäisiä vesisateita, jot-
ka johtavat päästöihin.

Naapurien 
jätevedet
karkailevat 
myös jatkossa

Mari-Liis Part (vas.) ja Jeanette Dordett pistäytyi-
vät kahvilan terassilla ennen töihin menoa.

TUOMAS MASSINEN

ARJA-RIIKKA NIKKILÄ

■  ASUMINEN Tammiston 

eteläkärjessä, Tuusulanväylän 
ja Valimotien valkoisen muu-
rin takana asutaan jo.

Esko ja Kirsti Lahtinen päät-
tivät vaihtaa pienempään ker-
rostaloasuntoon, kun mies ei 

enää rivitaloasunnon toises-
sa päässä kuullut, mitä vaimo 
toisessa päässä huuteli.

Tammistonkadun ja Säte-
rinkadun eteläpuolelle raken-
netaan asuntoja tuhannelle 

asukkaalle. VAV aikoo aloittaa 
vuokrakerrostalon rakentami-
sen alueelle syksyllä. | SIVU 8

Tammiston ”Pikku-Berliiniin” muuttaa tuhat asukasta

Autiotalon 
palosta 
epäillään 
nuoriso-
joukkoa
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PALVELEVA LVIS-MYYMÄLÄ
ma-pe 10-18, la 10-15
Huolto ma-pe 7-16

Lämpö, Vesi, Ilma, Öljy 
ja Kaasupolttimet

Olemme muuttaneet,
uusi osoitteemme on:

Valimokuja 2, 01510 Vantaa
puh. 020 7939 480
www.hanakat.fi


