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§ 164
Valtuutettu Emma Karin aloite suunnitelman laatimisesta Vanhan-
kaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamisesta

HEL 2021-011267 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Ville Jalovaara ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kannat-
tamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmis-
teltavaksi ja luovutaan kaikista suunnitelmista selvittää Vanhankaupun-
ginkosken länsihaaran padon purkamista.

15 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Ville Jalovaaran palautusehdotus

Jaa-äänet: 48
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir San-
delin, Jussi Chydenius, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta 
Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Kati Juva, 
Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja 
Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Ka-
tariina Miettinen, Sami Muttilainen, Kimmo Niemelä, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Ris-
to Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, 
Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, 
Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 31
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Kar-
huvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Heimo Laakso-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Mirita 
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Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Erkki Tuomioja, Sinikka Vep-
sä, Maarit Vierunen

Tyhjä: 3
Maaret Castrén, Tuomas Nevanlinna, Hannu Oskala

Poissa: 3
Mikael Jungner, Pia Kopra, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Eriävät mielipiteet

Valtuutettu Ville Jalovaara jätti eriävän mielipiteen seuraavin peruste-
luin:

Jätän päätökseen eriävän mielipiteen. Asian jatkoselvitykselle ei ole 
asiallisia perusteita. Vanhankaupunginkosken ainutlaatuinen historialli-
nen kokonaisuus tulee säilyttää nykyisessä asussaan.

Valtuutetut Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Nuutti Hytti-
nen, Jukka Järvinen, Erkki Karinoja, Laura Kolbe, Björn Månsson, Matti 
Niiranen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Mirita Sax-
berg, Ilkka Taipale ja Sinikka Vepsä jättivät eriävän mielipiteen samoin 
perusteluin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Selvitys Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeu-

dellisista edellytyksistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki käynnistää välittömästi toimet suunnitelman laatimiseksi 
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Vanhankaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamises-
ta.        

Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisesta on tehty 
useita valtuustoaloitteita. Aloitteiden johdosta on tehty useita selvityksiä 
ja hankittu asiantuntijalausuntoja. Kaupunginvaltuusto päätti 11.3.2020 
§ 89, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden 
poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti. 
Tämän päätöksen perusteella kaupunkiympäristön toimiala käynnisti 
päätöksenmukaisen suunnittelutyön huhtikuussa 2020.

Itähaaran kunnostusta koskevat suunnitelmat ja selvitykset valmistuivat 
vuonna 2021. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3.2022 myöntä-
nyt Helsingin kaupungille vesilain mukaisen luvan Vanhankaupungin-
kosken itähaaran uoman kunnostamiseen. Päätös on lainvoimainen ja 
itähaaran suunnitelman mukaiset kunnostustyöt voidaan käynnistää. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki ryhtyy tarvittaviin toimiin Van-
hankaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoituk-
senmukaisella tavalla.

Kaupunginhallitus esittää, että padon purkamisesta tehdään tarvittavat 
selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon purku voidaan 
toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja taloudelliset reu-
naehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, luontoarvoi-
hin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen kulttuuriym-
päristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kalakantoihin ar-
vioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itähaaraan tulee 
arvioida ja ratkaista selvityksen yhteydessä. Itähaaran kunnostusta ei 
käynnistetä ennen selvityksen valmistumista. Suunnitelmassa kiinnite-
tään erityistä huomiota alueen kulttuuriympäristön ja sen historiallisen 
infrastruktuurin arvojen säilyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisään-
tymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain.

Kaupunginhallitus asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia kos-
kevat perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on ole-
massa kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdo-
tukset ja aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvi-
tysten kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.

Aikaisemmat valtuustoaloitteet
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Vuonna 2014 valtuutettu Jukka Relanderin aloitteeseen vastaamisen 
osana kaupunki selvitytti padon purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja 
padon käsittelyn erilaisia vaihtoehtoja, myös sen osittaista tai kokonaan 
purkamista. Selvitysten perusteella todettiin, että purkaminen on juridi-
sesti erittäin monimutkaista, jos ei mahdotonta, ja se vaatii erittäin pai-
navat perustelut. Varsinaista arviota yhteiskunnallisesta kannattavuu-
desta ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tehty. Tällaisen arvion tulee 
kattaa purkamisen vaikutukset luonto-, virkistys-, matkailu- ja kulttuuri-
historiallisiin arvoihin.

Selvitysten ja saatujen lausuntojen perusteella kaupunginhallitus päätti 
9.1.2017 § 27, että kaupungin tulee valmistella esitys, jossa kalojen 
nousuedellytyksiä itähaarassa parannetaan vaihtoehdon Nyky+ mukai-
sesti. Tässä vaihtoehdossa pato säilytetään ja kosken itähaara kunnos-
tetaan muun muassa loiventamalla kalojen nousureittiä, muokkaamalla 
pohjarakenteita ja rajoittamalla voimalaitoksen käyttöä lohikalojen ja 
ankeriaan vaellusaikoina. Tavoitteena on lisäksi saada erittäin uhana-
lainen vaellussiika nousemaan Vantaanjokeen.

Vuonna 2018 valmistui Nyky+ -vaihtoehdosta hankesuunnitelma, jossa 
keskeisenä toimenpiteenä oli laatia esitys itähaaran uoman pituuskal-
tevuuden loiventamisesta ja kunnostustoimenpiteistä siten, että kalo-
jen, erityisesti siian ja myös muiden heikompien nousijoiden, nousu 
Vantaanjokeen helpottuu. Suunnitelmassa huomioitiin toteutukseen liit-
tyviä muita reunaehtoja ja kunnostuksen vaikutuksia muun muassa 
luontoon, kulttuuriympäristöön ja virkistyskäyttöön.

Vuonna 2018 valtuutettu Atte Harjanteen tekemässä aloitteessa esitet-
tiin, että kaupunki toteuttaa Vanhankaupunginkosken padon osittaisen 
tai kokonaisen purkamisen yhteiskunnallisen kannattavuuden arvioin-
nin tarvittavassa laajuudessa ja valmistelee suunnitelman padon pur-
kamisesta, mikäli se on arvion pohjalta perusteltua. 

Valtuustoaloitteen vastauksen valmistelun yhteydessä kaupunki tilasi 
Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen kannat-
tavuuden arvioinnin, jonka pohjalta Kaupunginvaltuusto päätti 
11.3.2020, että padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristö-
vaikutukset selvitetään. Päätöksessä todetaan, että selvityksen tehtä-
väalaa voidaan rajata laatimalla ensin arvio keinoista, joilla avaamisen 
vaikutuksia veden korkeuteen voidaan lieventää. Samalla selvitetään, 
voidaanko patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot 
menetetään. Näiden lisäselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan 
aikaan kuin itähaaraan toteutetun kunnostuksen vaikutuksia seurataan. 
Päätöksessä todetaan myös, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa 
itähaaran nousuesteiden poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mah-
dollisimman nopeasti.
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Tämän hetkinen tilanne

Vanhankaupunginkosken itähaaraa on edellisen kerran kunnostettu ka-
lojen liikkumisen parantamiseksi vuonna 1999, jolloin purettiin vuonna 
1986 rakennettu tekninen kalatie ja itähaaraan rakennettiin luonnon-
mukainen koski. Toimenpiteiden ei ole koettu olevan riittävän tehokkai-
ta kalojen liikkumista ajatellen.

Vanhankaupunginkosken alueella on vuonna 1998 voimaan tullut ase-
makaava. Aluetta koskee useita erilaisia asemakaavoituksellisia suoje-
lumääräyksiä mukaan lukien nimenomaisesti patoa koskeva suojelu-
merkintä s-3. Kosken alue on merkitty sekä maakunta- että yleiskaa-
vaan suojelumerkinnöin. Vanhankaupunginkosken alue on merkitty 
Museoviraston laatimassa RKY 2009-inventoinnissa valtakunnallisesti 
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Länsihaaran voimalaitos lopetti toimintansa vuoden 2019 lopussa, mikä 
on lisännyt virtaamia itähaarassa.

Itähaaran suunnitelma

Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostussuunnitelmat on laadittu 
vaihtoehdon Nyky+ -mukaisesti ja kunnostukseen on varauduttu inves-
tointiohjelmassa.

Laaditussa kunnostussuunnitelmassa itähaaraan louhitaan nykyistä 
huomattavasti loivempi nousureitti, joka sisältää asento- ja lepokuoppia 
kaloille. Kalojen nousuedellytysten parantamisen odotetaan mahdollis-
tavan myös erittäin uhanalaisen vaellussiian nousun Vantaanjokeen. 
Nousu-uoman pohjaan kiilataan luonnonkiviä ja kosken niskalle tulee 
kutusoraikko lohikaloille. Itähaaran virtaama lisääntyy huomattavasti 
nykyisestä. Keskimääräisten virtaamien perusteella pelkästään itähaa-
rasta tuleva virtaama nousee noin 80 päivästä noin 220 päivään vuo-
dessa. Tällä on merkittävä vaikutus kalojen hakeutumiselle itähaaraan 
länsihaaran sijaan.

Kunnostuksesta pyydettiin lausuntoa Natura-arvioinnista Uudenmaan 
ELY-keskukselta koskien Vanhankaupunginkosken itähaaran uoman 
kunnostuksen vaikutuksia läheisiin Natura 2000 - alueisiin, jotka ovat 
Vantaanjoki ja Vanhankaupunginlahden lintuvesi. Lausunnossaan 
1.10.2021 Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa, ettei hankkeella ole mer-
kittävästi haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin.

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet, kuten padon purkaminen kokonaan 
tai osittain ja länsihaaran uuden nousu- ja laskeutumisuoman rakenta-
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minen, vaatisivat muun muassa asemakaavamuutosta padon asema-
kaavallisen suojelun kumoamiseksi ja uutta vesilupaa. Pelkkä padon 
purkaminen tai se ja kalojen nousureitin rakentaminen padon tilalle 
edellyttäisivät mahdollisesti poikkeamista Natura 2000 -alueen ja eräi-
den EU-direktiivilajien suojelusta.

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä todetaan, että asemakaavamuutos, jolla 
kumottaisiin Vanhankaupunginkosken patoa koskeva suojelumerkintä 
s-3, tarkoittaisi asiallisesti padon purkamisen asemakaavoituksellista 
mahdollistumista. Patoon jo yksinään liittyessä lähes ilmiselvästi maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 54 §:ssä tarkoitettuja rakennushisto-
riallisia erityisiä arvoja tällainen asemakaavamuutos olisi MRL 54 §:ssä 
säädetyn ehdottoman hävityskiellon sekä toisaalta MRL 24.2 §:ssä 
säädetyn kuntaan kohdistuvan kulttuuriympäristön suojelua koskevan 
edistämisvelvoitteen vastainen.

Luonnonsuojeluoikeuden näkökulmasta ei saada tukea pelkälle padon 
purkamiselle. Selvityksessä oikeudellisessa edellytyksistä todetaan, et-
tä padon rakentamisen jälkeen alueelle on vakiintunut uusi ja siihen 
sopeutuneiden lajien elinympäristölle sopiva tila. Kosken palauttaminen 
merkitsisi alueen luonnontilan palautumisen sijasta nykyisten suojelula-
jien tilan mahdollisesti merkittävää heikkenemistä, mikäli länsihaaran 
padon purkamisen ja kalojen nousureitin rakentamisen yhteydessä ei 
rakennettaisi pohjapatoa länsihaaran niskalle. Tämän pohjapadon tar-
koituksena on turvata se, ettei Vantaanjoen vedenpinta muuttuisi mer-
kittävästi kosken yläpuolella.

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä vuodelta 2016 todettaan, että Vanhankau-
punginkosken padon purkaminen kokonaan tai osittain ei ole realistinen 
vaihtoehto voimassa olevassa oikeustilassa. Hanke edellyttäisi vesilu-
paa, jossa on otettava huomioon muun ohella vesienhoitosuunnittelu ja 
kaavoitus sekä padon purkamisen vaikutukset alueen kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Oikeudellisen selvityksen mukaan vesioikeudellisen arvion 
perusteella ja käytettävissä olevien tietojen pohjalta padon purkamis-
hankkeelle ei voitaisi vesioikeudellisessa intressivertailussa myöntää 
vesilupaa. 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että patoa ja sen ympäristöä 
koskevan oikeustilan ja asiassa esitetyn selvityksen valossa patoa kos-
kevan s-3-suojelumerkinnän kumoaminen ja siten padon purkaminen 
voi olla rakennussuojelua koskevan oikeudellisen sääntelyn kannalta 
haasteellista mutta ei mahdotonta.
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Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) laatiman, vuonna 2019 valmistu-
neen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen 
kannattavuuden arvioinnissa todetaan, että padon purkamisen myön-
teiset yhteiskunnalliset vaikutukset ovat pienemmät kuin sen säilyttämi-
sen. Yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnissa ei kuitenkaan välttä-
mättä tunnisteta täysin padon purkamisen positiivisia vaikutuksia uha-
nalaisten vaelluskalakantojen elpymiseen. Selvityksessä todetaan, että 
Vanhankaupunginkoskella olisi mahdollista yhdistää sekä historiallisen 
ympäristön vaaliminen että luonnon ja kalojen hyvinvoinnin näkökohdat 
huomioiva vaihtoehto.

FCG:n laatiman selvityksen suositus on, ettei padon purkamiseen ryh-
dytä, vaan jatketaan Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamista 
vuonna 2018 valmistuneen hankesuunnitelman mukaisesti edeten kohti 
toteutussuunnittelua samalla ottaen huomioon jatkosuunnitteluvaihee-
seen kuuluvat selvitystarpeet ja vaikutusten arvioinnit.

Helsingin kaupunkiympäristön tekemien ja teettämien tarkastelujen 
pohjalta voidaan todeta, että pelkkä padon purkaminen ei mahdollistaisi 
kalojen nousua, vaan länsihaaraan olisi rakennettava nousureitti, kuten 
Emma Karin valtuustoaloitteessa ehdotetaan.

Pelkkä padon purkaminen aiheuttaisi nousuesteen länsihaaraan ja Itä-
haaran kuivumisen, jolloin kala ei nousisi Vantaanjokeen. Mikäli pato 
purettaisiin, ei HSY:n varavedenottamo Viikissä olisi enää toimiva. Pa-
don purkaminen ja nousureitin rakentaminen ei olisi mahdollista ilman 
pohjapadon rakentamista länsihaaran niskalle, sillä muutoin Vantaan-
joen pinta laskisi lähes kymmenen kilometrin matkalta ja aiheuttaisi on-
gelmia muun muassa Vantaanjoen rantapenkereiden stabiliteetissa. 
Pinnankorkeuden laskun vaikutusalue ulottuisi pääuomassa Ruutin-
koskelle, Keravanjoessa Kirkonkylänkoskelle ja Longinojassa sen ala-
juoksulle.

Länsihaara on padon yläpuolelta huomattavasti syvempi kuin itähaara, 
joten uomaa pitäisi täyttää uuden pohjapadon alapuolelta ja nousu-
uomaa tulisi myös louhia nykyisen padon kohdalta. Länsihaarassa 
luonnonmukaisin ratkaisuin toteutettavan nousu-uoman pituuskalte-
vuus olisi noin 5–6 %, joka ei mahdollistaisi vaellussiian nousua Van-
taanjokeen. Loivempi nousureitti on mahdollista toteuttaa länsihaaraan 
ainoastaan teknisenä pystyrakokalatienä, jota ei pidetä nykyaikaisena 
ratkaisuna. Padon purkaminen ja kalatien toteuttaminen länsihaaraan 
olisi kustannuksiltaan merkittävästi kalliimpaa kuin itähaaran suunnitel-
tu kunnostus.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. 
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Selvitys Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeu-

dellisista edellytyksistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 392

HEL 2021-011267 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

23.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Anni Sinnemäen ensimmäinen vastaehdotus: 

Korvataan esittelijän perusteluissa kappaleet 6 ja 7 seuraavasti: 

“Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki ryhtyy tarvittaviin toimiin Van-
hankaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoituk-
senmukaisella tavalla.

Kaupunginhallitus esittää, että padon purkamisesta tehdään tarvittavat 
selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon purku voidaan 
toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja taloudelliset reu-
naehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, luontoarvoi-
hin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen kulttuuriym-
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päristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kalakantoihin ar-
vioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itähaaraan tulee 
arvioida ja ratkaista selvityksen yhteydessä. Itähaaran kunnostusta ei 
käynnistetä ennen selvityksen valmistumista. Suunnitelmassa kiinnite-
tään erityistä huomiota alueen kulttuuriympäristön ja sen historiallisen 
infrastruktuurin arvojen säilyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisään-
tymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain.

Kaupunginhallitus asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia kos-
kevat perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on ole-
massa kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdo-
tukset ja aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvi-
tysten kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.”

Kannattaja: Minja Koskela

Anni Sinnemäen toinen vastaehdotus:

Poistetaan kappaleesta 22 seuraava lause: Muutoksella tuskin saavu-
tetaan riittävästi hyötyjä, jotta hankkeen hyödyt yleiselle ja yksityiselle 
edulle olisivat vesiluvan intressivertailussa suuremmat kuin haitat esi-
merkiksi suojelluille kulttuuri- ja luontoarvoille.

Muutetaan kappale 23 seuravaaksi: “Selvityksen perusteella voidaan 
todeta, että patoa ja sen ympäristöä koskevan oikeustilan ja asiassa 
esitetyn selvityksen valossa patoa koskevan s-3-suojelumerkinnän ku-
moaminen ja siten padon purkaminen voi olla rakennussuojelua koske-
van oikeudellisen sääntelyn kannalta haasteellista mutta ei mahdoton-
ta.”

Kappale 24 muutetaan seuraavasti: “Finnish Consulting Group Oy:n 
(FCG) laatiman, vuonna 2019 valmistuneen Vanhankaupunginkosken 
padon purkamisen yhteiskunnallisen kannattavuuden arvioinnissa tode-
taan, että padon purkamisen myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset 
ovat pienemmät kuin sen säilyttämisen. Yhteiskunnallisten vaikutusten 
arvioinnissa ei kuitenkaan välttämättä tunnisteta täysin padon purkami-
sen positiivisia vaikutuksia uhanalaisten vaelluskalakantojen elpymi-
seen. Selvityksessä todetaan, että Vanhankaupunginkoskella olisi 
mahdollista yhdistää sekä historiallisen ympäristön vaaliminen että 
luonnon ja kalojen hyvinvoinnin näkökohdat huomioiva vaihtoehto. “
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Poistetaan kappaleesta 29: “Vastaus on kaupunkiympäristölautakun-
nan esittelijän esityksen mukainen. Vastaukseen ei sisälly kaupun-
kiympäristölautakunnan esitystä, jonka mukaan kaupunki päättää ryh-
tyä tarvittaviin toimiin Vanhankaupunginkosken padon purkamiseksi 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, koska aikaisempaan 
kaupunginvaltuuston päätöksen perustuvat toimet itähaaran kunnosta-
miseksi ja kunnostuksen vaikutusten seuraamiseksi ja selvittämiseksi 
ovat vielä käynnissä. “

Kannattaja: Minja Koskela

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen ensimmäisen vastaehdotuksen mukaises-
ti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Marcus Rantala, Daniel Sazonov, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Matias Pajula, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen

Kaupunginhallitus hyväksyi Anni Sinnemäen ensimmäisen vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 10 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Marcus Rantala, Daniel Sazonov, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Matias Pajula, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen

Kaupunginhallitus hyväksyi Anni Sinnemäen toisen vastaehdotuksen 
mukaan muutetun ehdotuksen äänin 10 - 5.

16.05.2022 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 49
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisesta on tehty 
useita valtuustoaloitteita.  Aloitteiden johdosta on tehty useita selvityk-
siä ja hankittu asiantuntijalausuntoja. Kaupunginvaltuusto päätti 
11.3.2020, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousues-
teiden poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman no-
peasti. Tämän päätöksen perusteella kaupunkiympäristön toimiala 
käynnisti päätöksenmukaisen suunnittelutyön huhtikuussa 2020.

Itähaaran kunnostusta koskevat suunnitelmat ja selvitykset valmistuivat 
vuonna 2021, ja vesilupahakemus on vireillä. Mikäli vesilupa myönne-
tään, itähaaran suunnitelman mukaiset kunnostustyöt käynnistetään 
heti tämän jälkeen.

Kunnostuksen jälkeen seurataan toimenpiteiden vaikutuksia kalojen 
liikkumiseen, eläimiin, kasveihin, vedenlaatuun ja ympäristöön. Itähaa-
ran kunnostuksen vaikutusten seuraamisen yhteydessä ryhdytään val-
tuuston päätöksen mukaisesti selvittämään padon osittaisen tai koko-
naan purkamisen ympäristövaikutuksia. Samalla selvitetään voidaanko 
patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menete-
tään.

Aloitteessa esitettyjen toimien sijasta tulee jatkaa asian edistämistä 
kaupunginvaltuuston 11.3.2020 tekemän päätöksen mukaisesti: kun-
nostaa Vanhankaupunginkosken itähaara, seurata kunnostuksen vai-
kutuksia ja laatia kaupunginvaltuuston 11.3.2020 päätöksessä mainitut 
lisäselvitykset.

Aikaisemmat valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuutettu Jukka Relander teki vuonna 2014 valtuustoaloit-
teen koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon 
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purkamista. Relanderin aloitteeseen vastaamisen osana kaupunki sel-
vitytti padon purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja padon käsittelyn 
erilaisia vaihtoehtoja, myös sen osittaista tai kokonaan purkamista. 
Selvitysten perusteella todettiin, että purkaminen on juridisesti erittäin 
monimutkaista, jos ei mahdotonta, ja se vaatii erittäin painavat peruste-
lut. Varsinaista arviota yhteiskunnallisesta kannattavuudesta ei kuiten-
kaan vielä tässä vaiheessa tehty. Tällaisen arvion tulee kattaa purka-
misen vaikutukset luonto-, virkistys-, matkailu- ja kulttuurihistoriallisiin 
arvoihin.

Selvitysten ja saatujen lausuntojen perusteella kaupunginhallitus päätti 
vuonna 2017, että kaupungin tulee valmistella esitys, jossa kalojen 
nousuedellytyksiä itähaarassa parannetaan vaihtoehdon Nyky+ mukai-
sesti. Tässä vaihtoehdossa pato säilytetään ja kosken itähaara kunnos-
tetaan muun muassa loiventamalla kalojen nousureittiä, muokkaamalla 
pohjarakenteita ja rajoittamalla voimalaitoksen käyttöä lohikalojen ja 
ankeriaan vaellusaikoina. Tavoitteena on lisäksi saada erittäin uhana-
lainen vaellussiika nousemaan Vantaanjokeen.

Vuonna 2018 valmistui Nyky+ -vaihtoehdosta hankesuunnitelma, jossa 
keskeisenä toimenpiteenä oli laatia esitys itähaaran uoman pituuskal-
tevuuden loiventamisesta ja kunnostustoimenpiteistä siten, että kalo-
jen, erityisesti siian ja myös muiden heikompien nousijoiden, nousu 
Vantaanjokeen helpottuu. Suunnitelmassa huomioitiin toteutukseen liit-
tyviä muita reunaehtoja ja kunnostuksen vaikutuksia muun muassa 
luontoon, kulttuuriympäristöön ja virkistyskäyttöön.

Samana vuonna kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne teki valtuustoaloit-
teen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuudesta ja 
suunnittelusta. Aloitteessa esitettiin, että kaupunki toteuttaa Vanhan-
kaupunginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen yhteis-
kunnallisen kannattavuuden arvioinnin tarvittavassa laajuudessa ja 
valmistelee suunnitelman padon purkamisesta, mikäli se on arvion poh-
jalta perusteltua. 

Valtuustoaloitteen vastauksen valmistelun yhteydessä kaupunki tilasi 
Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen kannat-
tavuuden arvioinnin, jonka pohjalta Kaupunginvaltuusto päätti 
11.3.2020, että padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristö-
vaikutukset selvitetään. Päätöksessä todetaan, että selvityksen tehtä-
väalaa voidaan rajata laatimalla ensin arvio keinoista, joilla avaamisen 
vaikutuksia veden korkeuteen voidaan lieventää. Samalla selvitetään, 
voidaanko patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot 
menetetään. Näiden lisäselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan 
aikaan kuin itähaaraan toteutetun kunnostuksen vaikutuksia seurataan. 
Päätöksessä todetaan myös, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 13 (19)
Kaupunginvaltuusto

Asia/27
01.06.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

itähaaran nousuesteiden poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mah-
dollisimman nopeasti.

Tämän hetken tilanne

Vanhankaupunginkosken itähaaraa on edellisen kerran kunnostettu ka-
lojen liikkumisen parantamiseksi vuonna 1999. Silloin purettiin vuonna 
1986 rakennettu tekninen kalatie ja itähaaraan rakennettiin luonnon-
mukainen koski. Toimenpiteiden ei ole koettu olevan riittävän tehokkai-
ta kalojen liikkumista ajatellen.

Vanhankaupunginkosken alueella on vuonna 1998 voimaan tullut ase-
makaava. Aluetta koskee useita erilaisia asemakaavoituksellisia suoje-
lumääräyksiä mukaan lukien nimenomaisesti patoa koskeva suojelu-
merkintä s-3. Kosken alue on merkitty sekä maakunta- että yleiskaa-
vaan suojelumerkinnöin. Vanhankaupunginkosken alue on merkitty 
Museoviraston laatimassa RKY 2009-inventoinnissa valtakunnallisesti 
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Länsihaaran voimalaitos lopetti toimintansa vuoden 2019 lopussa, mikä 
on lisännyt virtaamia itähaarassa.

Itähaaran suunnitelma

Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostussuunnitelmat on laadittu 
vaihtoehdon Nyky+ -mukaisesti, ja vesilupa on vireillä. Kunnostukseen 
on varauduttu investointiohjelmassa.

Laaditussa kunnostussuunnitelmassa itähaaraan louhitaan nykyistä 
huomattavasti loivempi nousureitti, joka sisältää asento- ja lepokuoppia 
kaloille. Kalojen nousuedellytysten parantamisen odotetaan mahdollis-
tavan myös erittäin uhanalaisen vaellussiian nousun Vantaanjokeen. 
Nousu-uoman pohjaan kiilataan luonnonkiviä ja kosken niskalle tulee 
kutusoraikko lohikaloille. Itähaaran virtaama lisääntyy huomattavasti 
nykyisestä. Keskimääräisten virtaamien perusteella pelkästään itähaa-
rasta tuleva virtaama nousee noin 80 päivästä noin 220 päivään vuo-
dessa. Tällä on merkittävä vaikutus kalojen hakeutumiselle itähaaraan 
länsihaaran sijaan.

Kunnostuksesta pyydettiin lausuntoa Natura-arvioinnista Uudenmaan 
ELY-keskukselta koskien Vanhankaupunginkosken itähaaran uoman 
kunnostuksen vaikutuksia läheisiin Natura 2000 - alueisiin, jotka ovat 
Vantaanjoki ja Vanhankaupunginlahden lintuvesi. Lausunnossaan 
1.10.2021 Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa, ettei hankkeella ole mer-
kittävästi haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin.

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet
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Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet, kuten padon purkaminen kokonaan 
tai osittain ja länsihaaran uuden nousu- ja laskeutumisuoman rakenta-
minen, vaatisivat muun muassa asemakaavamuutosta padon asema-
kaavallisen suojelun kumoamiseksi ja uutta vesilupaa. Pelkkä padon 
purkaminen tai se ja kalojen nousureitin rakentaminen padon tilalle 
edellyttäisivät mahdollisesti poikkeamista Natura 2000 -alueen ja eräi-
den EU-direktiivilajien suojelusta.

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä vuodelta 2016 todettaan, että Vanhankau-
punginkosken padon purkaminen kokonaan tai osittain ei ole realistinen 
vaihtoehto voimassa olevassa oikeustilassa. Hanke edellyttäisi vesilu-
paa, jossa on otettava huomioon muun ohella vesienhoitosuunnittelu ja 
kaavoitus sekä padon purkamisen vaikutukset alueen kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Muutoksella tuskin saavutetaan riittävästi hyötyjä, jotta hank-
keen hyödyt yleiselle ja yksityiselle edulle olisivat vesiluvan intressiver-
tailussa suuremmat kuin haitat esimerkiksi suojelluille kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Oikeudellisen selvityksen mukaan vesioikeudellisen arvion 
perusteella ja käytettävissä olevien tietojen pohjalta padon purkamis-
hankkeelle ei voitaisi vesioikeudellisessa intressivertailussa myöntää 
vesilupaa. 

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä todetaan sivulla 25, että asemakaavamuu-
tos, jolla kumottaisiin Vanhankaupunginkosken patoa koskeva suoje-
lumerkintä s-3, tarkoittaisi asiallisesti padon purkamisen asemakaavoi-
tuksellista mahdollistumista. Patoon jo yksinään liittyessä lähes ilmisel-
västi maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 54 §:ssä tarkoitettuja ra-
kennushistoriallisia erityisiä arvoja tällainen asemakaavamuutos olisi 
MRL 54 §:ssä säädetyn ehdottoman hävityskiellon sekä toisaalta MRL 
24.2 §:ssä säädetyn kuntaan kohdistuvan kulttuuriympäristön suojelua 
koskevan edistämisvelvoitteen vastainen.

Näin ollen selvityksen peurusteella voidaan todeta tiivistäen, että patoa 
ja sen ympäristöä koskevan oikeustilan ja asiassa esitetyn selvityksen 
valossa patoa koskevan s-3-suojelumerkinnän kumoaminen ja siten 
padon purkaminen ei ole rakennussuojelua koskevan oikeudellisen 
sääntelyn kannalta mahdollista.

Luonnonsuojeluoikeuden näkökulmasta ei saada tukea pelkälle padon 
purkamiselle. Selvityksessä oikeudellisessa edellytyksistä todetaan, et-
tä padon rakentamisen jälkeen alueelle on vakiintunut uusi ja siihen 
sopeutuneiden lajien elinympäristölle sopiva tila. Kosken palauttaminen 
merkitsisi alueen luonnontilan palautumisen sijasta nykyisten suojelula-
jien tilan mahdollisesti merkittävää heikkenemistä, mikäli länsihaaran 
padon purkamisen ja kalojen nousureitin rakentamisen yhteydessä ei 
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rakennettaisi pohjapatoa länsihaaran niskalle. Tämän pohjapadon tar-
koituksena on turvata se, ettei Vantaanjoen vedenpinta muuttuisi mer-
kittävästi kosken yläpuolella.

Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) laatiman, vuonna 2019 valmistu-
neen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen 
kannattavuuden arvioinnissa todetaan, että padon purkamisen myön-
teiset yhteiskunnalliset vaikutukset ovat pienemmät kuin sen säilyttämi-
sen. Selvityksessä todetaan, että Vanhankaupunginkoskella olisi mah-
dollista yhdistää sekä historiallisen ympäristön vaaliminen että luonnon 
ja kalojen hyvinvoinnin näkökohdat huomioiva vaihtoehto. Padon pur-
kamista ja kosken ennallistamista pienemmillä kustannuksilla pystytään 
toteuttamaan kompromissiratkaisu, mikä tarkoittaa kosken itähaaran 
kunnostamista. Lisäksi tulee huomioida aikaisempien arviointien tulok-
set ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanta siihen, että padon purkami-
sen edellyttämä asemakaavan muutos olisi todennäköisesti MRL:n 
54§:n vastainen.

FCG:n laatiman selvityksen suositus on, ettei padon purkamiseen ryh-
dytä, vaan jatketaan Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamista 
vuonna 2018 valmistuneen hankesuunnitelman mukaisesti edeten kohti 
toteutussuunnittelua samalla ottaen huomioon jatkosuunnitteluvaihee-
seen kuuluvat selvitystarpeet ja vaikutusten arvioinnit.

Helsingin kaupunkiympäristön tekemien ja teettämien tarkastelujen 
pohjalta voidaan todeta, että pelkkä padon purkaminen ei mahdollistaisi 
kalojen nousua, vaan länsihaaraan olisi rakennettava nousureitti, kuten 
Emma Karin valtuustoaloitteessa ehdotetaan.

Pelkkä padon purkaminen aiheuttaisi nousuesteen länsihaaraan ja Itä-
haaran kuivumisen, jolloin kala ei nousisi Vantaanjokeen. Mikäli pato 
purettaisiin, ei HSY:n varavedenottamo Viikissä olisi enää toimiva. Pa-
don purkaminen ja nousureitin rakentaminen ei olisi mahdollista ilman 
pohjapadon rakentamista länsihaaran niskalle, sillä muutoin Vantaan-
joen pinta laskisi lähes kymmenen kilometrin matkalta ja aiheuttaisi on-
gelmia muun muassa Vantaanjoen rantapenkereiden stabiliteetissa. 
Pinnankorkeuden laskun vaikutusalue ulottuisi pääuomassa Ruutin-
koskelle, Keravanjoessa Kirkonkylänkoskelle ja Longinojassa sen ala-
juoksulle.

Länsihaara on padon yläpuolelta huomattavasti syvempi kuin itähaara, 
joten uomaa pitäisi täyttää uuden pohjapadon alapuolelta ja nousu-
uomaa tulisi myös louhia nykyisen padon kohdalta. Länsihaarassa 
luonnonmukaisin ratkaisuin toteutettavan nousu-uoman pituuskalte-
vuus olisi noin 5-6 %, joka ei mahdollistaisi vaellussiian nousua Van-
taanjokeen. Loivempi nousureitti on mahdollista toteuttaa länsihaaraan 
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ainoastaan teknisenä pystyrakokalatienä, jota ei pidetä nykyaikaisena 
ratkaisuna. Padon purkaminen ja kalatien toteuttaminen länsihaaraan 
olisi kustannuksiltaan merkittävästi kalliimpaa kuin itähaaran suunnitel-
tu kunnostus.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin Vanhan-
kaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen säi-
lyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain.

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat.

Käsittely

01.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus: Anni Sinnemäki: 
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin Vanhan-
kaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen säi-
lyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain.

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat.

Kannattaja: Sami Kuusela

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksel-
le, että kaupunginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin 
Vanhankaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla.  

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
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dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen säi-
lyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu.  Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain. 

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana. 

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat. 

Jaa-äänet: 1
Mika Raatikainen

Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Olli-Pekka Koljonen, Sami 
Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Katri 
Penttinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Si-
vonen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sen äänin 12-1. 

25.01.2022 Pöydälle

11.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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