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Asia: Vanhankaupunginkosken itähaaran uoman kunnostaminen, 
alasuvannon täyttö sekä laitureiden ja työpadon rakentaminen 
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Diaarinumero ESAVI/6376/2021 
 
 

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n muistutus Helsingin 
kaupungin Vanhankaupunginkosken itähaaran muokkaamista 
koskevaan lupahakemukseen. 

 
1. Vantaanjoen vesistö 
 
Lupahakemuksessa esitetään aivan oleellisesti puutteellinen tieto Vantaanjoen 
vesistöstä, kun siinä kerrotaan ainoastaan, että  

 
” Vantaanjoki on kokonaisuudessaan pituudeltaan 99 km. Uoman leveys vaihtelee 

10– 50 metrin välillä ja pudotuskorkeus on yhteensä 110 m. Pääuoma, Vantaanjoki, 

alkaa Hausjärveltä Lumme- ja Erkylän järvistä ja laskee mereen 

Vanhankaupunginlahdella Helsingissä”.  

 
Näin puutteellinen tieto antaa väärän käsityksen vesistöstä, jolloin lupahakemuksen 
mukaisen hankkeen vaikutuksen alueellisesta laajuudesta ja hankkeen vaikutuksista 
ei synny oikeaa käsitystä. 
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Todellisuudessa Vanhankaupunginkosken yläpuolella oleva Vantaanjoen vesistö 
koostuu  Vantaanjoki-nimisestä pääuomasta, monista sivujoista ja erittäin monista 
puroista, sekä purojen kaivamisella syntyneistä ojista. Vantaanjoen vesistön 
isoimmat jokiuomat ovat: 
 
Pääuoma 99 km 
Keravanjoki 65 km 
Luhtajoki 46 km 
Palojoki 45 km 
Lepsämänjoki 37 km 
Keihäsjoki 21 km 
Ohkolanjoki 18 km 
Tuusulanjoki 15 km 
Kytäjoki 8 km 
Paalijoki 8 km 
 
Edellä mainittujen jokien yhteispituus on 362 km. Sen lisäksi on satoja kilometrejä 
purouomia, joissa kalojen kulku on mahdollista. 
 
Vantaanjoen vesistössä on vähäjärvisyydestä huolimatta myös kymmenkunta järveä. 
 
Vantaanjoen vesistö on Karjaanjoen vesistön jälkeen Uudenmaan toiseksi suurin 
vesistö, valuma-alueen ollessa 1686 km². Vantaanjoen vesistö sijaitsee 
Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä 14 kunnan alueella Suomen tiheimmin 
rakennetulla alueella, jossa elää yli miljoona suomalaista. 
 
Luonnonkudusta peräisin olevia merivaelluksen tehneitä taimenia eli villejä 
meritaimenia lisääntyy Vantaanjoen vesistössä tällä hetkellä yli 200 km pitkällä 
uomaosuudella ja luonnonkudusta peräisin olevia paikallisia taimenia yli 300 km 
pitkällä uomapituudella.  
 
Villit meritaimenet ovat vuodesta 2006 alkaen lisääntyneet säännöllisesti 
ylimmillään Riihimäellä. 
 
Kaiken aikaa tehtävillä virtavesikunnostuksilla saadaan taimenen lisääntymiseen 
sopivaa uomapituutta vielä lisättyä huomattavasti. 
 
Vanhankaupunginkoski on Vantaanjoen vesistön kalojen portti mereltä joelle ja 
joelta merelle ja koko vesistön vaelluskalatilanne riippuu ratkaisevan paljon juuri 
Vanhankaupunginkosken järjestelyistä.  
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Vanhankaupunginkosken järjestelyt eivät ole pelkästään Helsingin asia, vaan koko 
valuma-alueen 14 kunnan, vesialueiden omistajien, vesistöä kunnostavien ja 
suojelevien tahojen ja alueella asuvien Vantaanjoen vesistöä virkistysalueenaan 
käyttävien yli miljoonan suomalaisen asia. 

 

2. Lupahakemuksessa olevan suunnitelman mukaista lupaa 
itähaaran muokkaamiseksi ei pidä myöntää. 
 
2.1 Lupaa ei pidä myöntää, koska lupahakemuksen suunnitelman mukainen 
itähaaran sulkemisen ajankohta on väärä. 

 
Lupaa ei pidä myöntää, koska suunnitelman mukainen itähaaran sulkemisen 
ajankohta on aivan liian aikainen vaelluskalojen nousun kannalta ja estää 
muokkausvuoden kutunousun suurimmalta osaltaan.  
 
Itähaaran sulkemisen ajankohtaa ei yksiselitteisesti ilmoiteta suunnitelmassa, vaan 
ajankohdasta on useampia toisistaan poikkeavia määritelmiä, jotka kaikki ovat 
vaelluskalojen elinkierron kannalta aivan liian aikaisia.  
 
Suunnitelman tekstissä ilmoitetaan yhdessä kohdassa, että ”uoman muokkaus 

toteutetaan loppukesästä/alkusyksystä alkaen” ja toisessa kohdassa ilmoitetaan, 
että ”Työpadon rakentaminen pyritään ajoittamaan ajankohtaan, jossa 

virtausmäärät joessa ovat mahdollisimman pienet”, mikä tarkoittaa yleensä heinä- 
tai elokuuta. Suunnitelmissa on myös taulukko, jossa esitetään, 
että ”rakentamisaika” alkaa syyskuun alussa. Suunnitelman mukaan työ olisi valmis 
seuraavan vuoden maaliskuun lopussa, jolloin työn ajaksi suljettu itähaara olisi 
jälleen kalojen kululle avoin. 

 
Minä tahansa suunnitelmassa esitettynä aikana tapahtuva itähaaran sulkeminen 
tuhoaa Vantaanjoen vesistön vaelluskalojen yhden nousukauden suurimmalta 
osaltaan. Vantaanjoen vesistön yli 200 km pituiselle alueelle kutemaan pyrkivät 
meritaimenet ja muutamat lohet eivät pääse nousemaan jokeen ja kutupaikoilleen, 
vaan jäävät Vanhankaupunginkosken suvantoon ja yrittävät nousta jokeen 
länsihaaran kautta, jossa ne hyppivät päin patoa ja kallioita, jolloin osa loukkaantuu 
ja kuolee. Vanhankaupunginkosken suvantoon nousevat kalat jäävät myös kovan 
kalastuspaineen alle, jolloin niitä jää saaliiksi ja tartutetaan paljon, jolloin ne 
haavoittuvat. 
 
Yhden kutunousun estäminen on suuri takaisku Vantaanjoen vesistön kymmeniä 
vuosia kestäneen elvyttämisen johdosta elpyneelle luontaisesti lisääntyvälle 
meritaimenkannalle, johon syntyvä taantuma tulee vaikuttamaan pitkälle 
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tulevaisuuteen. 
 
Vaelluskalojen jokeen nousun kannalta kohtalaisen turvallinen itähaaran 
sulkemisaika on marraskuun lopussa, kun taimenten ja lohien kutunousu on pääosin 
päättynyt. Tällöinkin ongelmaksi jää se, että parhaillaan joelta mereen palaavat 
ensimmäisenä kuteneet talvikkotaimenet eivät pääse joesta merelle enää muuta 
reittiä kuin länsihaaran padon yli uimalla, jolloin niitä putoaa padon alla oleville 
kallioille, jolloin osa loukkaantuu ja kuolee. Tämä itähaaran suljettuna oleminen voi 
aiheuttaa paljon tuhoa joesta mereen palaaville talvikkotaimenille ja -lohille.  
 
Talvikoiden laaja tuhoutuminen taas voi aiheuttaa Vantaanjoen vesistön 
meritaimenkannalle pahan taantuman, mikä näkyy tulevien vuosien pienempänä 
nousukalamääränä ja se taas pienempänä poikasmääränä joessa.  
 
Villi meritaimen on Suomen eläinlajien uhanalaisuusluokituksen mukaan erittäin 
uhanalainen ja nämä kokonaan rauhoitetut villit meritaimenet palaavat 
kutuvaellukselta mereen loppusyksyllä, talvella ja keväällä, jolloin itähaara on 
suunnitelman mukaan suljettuna.  
 
Viimeistään kunnostustyön pitää olla valmis ja itähaaran avoinna kalojen kululle 
maaliskuun lopussa, jotta huhtikuussa kevättulvien myötä alkava smolttien vaellus 
joelta mereen tapahtuu edes osittain turvallisesti itähaaran kalatien kautta, eikä 
padon yli.  
 
Suunnitelmassa esitetty kalojen ylisiirto ei lähimainkaan korvaa kalojen luonnollista 
nousua jokeen. Läheskään kaikkia nousukaloja ei saada pyydystettyä ja ylisiirrettyä. 
Lisäksi suuri osa tai kaikki pyydystetyt ja ylisiirretyt kalat vahingoittuvat ylisiirron 
pyydyksissä ja ylisiirrossa, sekä Vanhankaupunginkosken suvannon kalastuksessa, 
eivätkä enää pysty nousemaan yli 200 km pituisella uomapituudella oleville 
kutupaikoilleen, jolloin lisääntyminen ja luonnonpoikasten syntyminen yhden 
vuosiluokan osalta jää pääosin toteutumatta.  
 
Suunnitelmassa esitetään että ylisiirto voidaan tehdä esimerkiksi kävellen, mikä on 
aivan epärealistinen näkemys. Ylisiirto edellyttäisi kalojen suuren määrän, koon ja 
turvallisuuden takia kalojen kuljetukseen tarkoitetun säiliöauton käyttöä. 

 
2.2. Lupaa ei pidä myöntää, koska lupahakemuksen suunnitelman mukainen 
parhaitenkin onnistunut itähaaran muokkaus jättää Vanhankaupunginkoskelle 
edelleen ongelmia. 

 
Lupaa ei pidä myöntää, koska parhaitenkin onnistunut itähaaran muokkaus jättää 
Vanhankaupunginkoskelle ongelmaksi sen, että kovilla virtaamilla länsihaarasta 
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nousua yrittävät kalat hyppivät päin patoa ja kallioita, jolloin osa loukkaantuu ja 
kuolee ja kaikki ovat pitkään kovan kalastuspaineen alaisena 
Vanhankaupunginkosken suvannossa, jossa niitä tartutetaan vieheisiin, jolloin ne 
voivat joutua saaliiksi, tai haavoittuvat.  
 
Ongelmaksi jää myös se, että loppusyksyllä, talvella ja keväällä kudulta palaavia 
talvikoita ui padon yli ja ne putoavat alla oleville kallioille, jolloin osa loukkaantuu ja 
kuolee. Samoin tapahtuu keväällä joelta mereen vaeltaville smolteille. 

 
2.3. Lupaa ei pidä myöntää, koska lupahakemuksen suunnitelman mukainen 
itähaaran muokkaustyön rakennusvaihe tuhoaa erittäin uhanalaisia meritaimenia, 
eikä poista kaikkia Vanhankaupunginkoskella olevia kalojen nousu- ja 
laskeutumisongelmia, mutta maksaa silti erittäin paljon.   

 
Lupaa ei pidä myöntää, koska itähaaran muokkauksen rakennustyö aiheuttaa edellä 
kuvatut pahat ongelmat ja huonon lopputuloksen, mutta maksaa silti erittäin paljon.  
 
Vanhankaupunginkosken kunnostustoimet pitää suunnata kalojen kaikki nousu- ja 
laskeutumisongelmat poistavaan ratkaisuun.  
 
Ainoa kalojen kaikki nousu- ja laskeutumisongelmat poistava ratkaisu 
Vanhankaupunginkoskella on se, että länsihaaran voimalaitospato puretaan ja sinne 
rakennetaan toimiva nousu- ja laskeutumisuoma, josta kalat pääsevät nousemaan 
terveinä 14 kunnan alueella virtaavan Vantaanjoen vesistön kutupaikoille ja 
vaeltamaan joesta takaisin mereen.  
 

3. Kommentteja itähaaran kunnostussuunnitelmaan.  
 
Suunnitelman mukaan nykyään Vanhankaupunginkoskella on 80 päivää vuodessa, 
jolloin vettä ei tule yli padosta, eikä se houkuttele kaloja hyppimään länsihaaraan. 
Suunnitelman mukaan itä- ja länsihaaran välisiä virtaamasuhteita muutetaan 
muokkauksella niin, että muokkauksen jälkeen siellä on 220 päivää vuodessa, jolloin 
vettä ei tule yli padosta, eikä se houkuttele kaloja hyppimään länsihaaran patoon ja 
kallioihin. 
 
Vaikka edellä mainittu muutos näyttää lukuina isolta, se ei kuitenkaan muuta 
käytännössä kovinkaan paljon padon ylivirtauspäivien lukumäärää kalojen kannalta 
tärkeisiin aikoihin.  
 
Jäljelle jäävät 145 ylivirtauspäivää sijoittuvat normaalisti juuri syksyyn, jolloin kaloja 
on paljon nousemassa Vantaanjokeen, loppusyksyyn, talveen ja kevääseen, jolloin 
talvikot palaavat kutuvaellukselta mereen, sekä kevääseen, jolloin smoltit 
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kevättulvan aikana vaeltavat joelta mereen. 
 
Suunnitelmassa kerrotaan, että ”Hankkeessa suunnitellaan Vanhankaupunginkosken 

itähaaraan kohdistuvia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa kaloista 

erityisesti siian sekä muiden heikompien nousijoiden nousuedellytyksiä 

Vantaanjokeen.” 
 
Lisäksi suunnitelmassa kerrotaan, että ”Louhittavan nousu-uoman pituuskaltevuus 

on noin 2 %, sen tasaisen pohjan leveys on noin 1,5 m ja reunan luiskaus nykyiseen 

kalliopintaan 2:1. Keskiosan kalliopaljastuman kohdalla kalliosaaren puoleinen 

louhinta toteutetaan luiskakaltevuudella 1:1. Lisäksi uomaan louhitaan 5-7 syvempää 

aluetta nousun aikaisiksi asentokuopiksi. Itähaaran virtaamakapasiteetin 

kasvattamiseksi ja alivirtaama-aikaisen kuivumisen estämiseksi louhitaan sivu-

uomia, joiden pituuskaltevuudet vaihtelevat 1 – 3 % välillä, pohjan leveys 1-2 m 

välillä ja luiskakaltevuudet 1:1-2:1 välillä.” 

 
Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole esitetty mitään tutkimusperustetta, että juuri tuo 
2 % pituuskaltevuus on riittävä siian nousulle ja varsinkaan ilman leveää kivikkoista 
pohjaa, jossa kiviä on paljon sekä virtauksen pituus-, että leveyssuunnassa.  
 
Yleisesti kuitenkin tiedetään, että siika on erittäin huono nousija. 
 
Esimerkiksi Merikarvianjoen Lankoskella on vuolas koski, josta siiat kuitenkin 
pystyvät nousemaan, mutta merkille pantavaa on se, että siellä on useita kymmeniä 
metrejä leveä uoma, jossa koko leveydellä on erittäin paljon kiviä, joiden suojissa 
siioille jää lähes lukemattomia suojapaikkoja ja  nousureittivaihtoehtoja eri 
virtaamilla. Mahdollisesti siikojen nousu onnistuu Merikarvianjoella juuri leveän 
erittäin kivisen kosken tarjoamien lukemattomien suojapaikkojen ja 
nousureittivaihtoehtojen takia.  
 
Vastaavanlainen kivinen koski on myös Tornionjoen Kukkolankoskella oleva suuri 
vuolas koski, josta myös siiat nousevat kovasta virtauksesta huolimatta mahdollisesti 
juuri suojaa antavan kivikon ansiosta.  
 
Suunnitelman mukaan Vanhankaupunginkosken itähaaraan on tulossa vain yksi 
ainoa rännimäinen kalatie, jossa jonkin verran on kiviä uoman pituussuunnassa, 
mikä on aivan eri asia kuin se, että kiviä on runsaasti sekä pituus- että 
leveyssuunnassa, jolloin kivikkoinen koski antaa lukemattomia suojapaikkoja ja 
nousureittivaihtoehtoja eri virtaamilla. Jos tuo suunniteltu yksi ainoa kapea ränni ei 
toimi, siiat eivät nouse Vantaanjokeen. 
 
Suunnitelmassa ei ollenkaan kerrota kuinka kivet kiinnitetään kalatieränniin. Joka 
tapauksessa ne on kiinnitettävä ränniin luotettavasti, jotta virtaus ei siirtele ja 
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pakkaa niitä täydelliseksi nousuesteeksi. Tällaisessa tapauksessa kivet usein 
kiinnitetään alla olevaan kalliopohjaan terästapeilla. Näin on tehty mm. Vantaanjoen 
Vantaankoskella olevassa kalatiejärjestelyssä. Siellä parikymmentä vuotta sitten 
tehdyt terästappikiinnitykset ovat jo kuitenkin osittain irronneet tai ruostuneet 
poikki ja kivet ovat siirtyneet virran mukana pois paikoiltaan. Jos 
Vanhankaupunginkosken itähaaran kalatierännissä tapahtuu näin, sinne muodostuu 
kivikasoja, jotka ovat täydellisiä nousuesteitä. 
 
Suunnitelmassa esitetään myös kalastuslaiturin rakentaminen  siikojen nousulle 
tarkoitetun uuden kalatien yläpään viereen. Koska kalastus kalatiessä on kalastuslain 
mukaan kielletty, ei kalastuslaituriakaan tarvita. 
 
Suunnitelmassa esitetty suuri virtaaman lisääminen itähaaraan voi Vantaanjoen 
kovilla virtaamilla aiheuttaa myös sen, että 5 % kaltevuudessa olevassa itähaaran 
perusuomassa syntyy niin kova virtaus, että se huonontaa tai estää kokonaan lohien 
ja varsinkin meritaimenten nousumahdollisuuksia.  
 

4. Tietoa Vantaanjoen vesistön tämän hetkisestä tilanteesta. 
 
Tietoa Vantaanjoen vesistön tämän hetkisestä tilanteesta löytyy tästä viime syksyn 
taimenen kudusta kertovasta jutusta, jossa kerrotaan myös koko vesistön tilanne: 
https://virho.fi/taimenen-kutu-vantaanjoen-vesistossa-vuonna-2020/ 

 
 
Terveisin 
Kari Stenholm 
Vantaanjoki-vastaava 
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry 
Osoite: Ranssunkaari 6 A18, 05800 Hyvinkää 
Sähköposti: kari.stenholm@kolumbus.fi 
Puhelinnumero: 040 764 8045 
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