
EIinkeino-, liikenne- ja Hallintopakkohakemus UUDELY/6223/2014

3. ymparistokeskus
26.9.2016

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristölupavastuualue
PL 110
00521 Helsinki

ELY-keskuksen Eerin Rosenströmille antama kehotus 15.9.2015

Vesilain mukainen hallintopakkohakemus Vantaanjoen rannan pengerryk
sen ja vesialueen täytön poistamiseksi, Vantaankoski, Vantaa

Vaatimus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on
vesilain (587/2011) 1 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n tarkoittama vesilain
valvontaviranomainen. ELY-keskus pyytää, että Etelä-Suomen aluehal
lintovirasto vesilain 14 luvun 4 §:n nojalla määrää Eerin Rosenströmin
poistamaan kiinteistön 92-18-101-3 rantaan ja kiinteistöön 92-411-6-0
kuuluvalle vesialueelle tehdyn pengerryksen ja täytön ELY-keskuksen
hyväksymällä tavalla sekä saattamaan alueen muutoinkin ELY
keskuksen hyväksymään kuntoon. Toimenpiteitä on edellytetty ELY
keskuksen 15.9.2015 antamassa kehotuksessa.

Vesialueella olevan täytön poistaminen tulee toteuttaa vähän veden ai
kaan syyskutuisten lohikalojen kutuajan (syyskuun alusta marraskuun
loppuun) ja mädin hautomisajan (marras—toukokuu) ulkopuolella.

Velvoitteen tehosteeksi on asetettava riittävän suuri uhkasakko tai juok
seva uhkasakko.

Perustelut ELY-keskukselle tuli syksyllä 2014 tieto Vantaan kaupungin omistaman
kiinteistön 92-18-101-3 edustalla Vantaankoskessa tehdystä rannan
pengerryksestä ja vesialueen täytöstä. ELY-keskus lähetti kBnteistön
vuokralaiselle Eerin Rosenströmille selvityspyynnön asiasta 15.9.2014.
Rosenström toimitti ELY-keskukselle 7.10.2016 selvityksen, jonka mu
kaan joen rantaa oli suoristettu ja kivetty noin 50 metrin matkalta heinä—
elokuussa 2014. Lisäksi kflnteistöön 92-411-6-0 kuuluvalla vesialueella
oli siirretty kiviä pohjakivivalliksi. Toimenpiteiden tarkoituksena oli ran
nan oikaiseminen, alueen siistiminen ja sen käytön helpottaminen ja
yleisen viihtyvyyden parantaminen. Toimenpiteille ei ollut haettu lupaa.

ELY-keskus antoi Rosenströmille 15.9.2015 kehotuksen ennallistaa
alue maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon 31.12.2015 mennessä tai
panna vireille vesilain mukainen lupahakemus rannan pengerryksen ja
vesialueen täytön pysyttämiseksi 30.11.2015 mennessä. 14.12.2015
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kehotuksen määräaikaa ennallistamistoimenpiteille pidennettHn
31.8.2016 saakka. ELY-keskuksen edustajat suorittivat paikalla
6.9.2016 tarkastuksen, jolla todettfln, että kehotusta ei ollut noudatettu.
Asiaan liittyvät asiakirjat ovat tämän hakemuksen liitteenä.

O’c
Yksikön päällikkö Tero Taponen

,J&
Ylitarkastaja Torni Laukka

Asiaa Uudenmaan ELY-keskuksessa hoitaa 1.10.2016 lähtien Anna
Vaalasranta.

LIIHEET ELY-keskuksen selvityspyyntö 15.9.2014
Eerin Rosenströrnin selvitys 7.10.2014
ELY-keskuksen kehotus 15.9.2015
Kehotuksen määräajan pidennys 14.12.2015

TIEDOKSI Päivi Jäntti-Hasa, Hanna Keskinen, Piijo Olenius, Sinikka Rantalainen,
Markku Tiusanen, Armi Vähä-PNkkiö / Vantaan kaupunki
Kari Stenholm / Virtavesien hoitoyhdistys ry
Ari Haikonen? Kala-ja vesitutkimus Oy
Esa Lehtinen, Ilpo Huolman, Perttu Ottelin, Anna Vaalasranta / Uuden
maan ELY-keskus
Mikko Koivudnta / ELY-keskuksen kalatalouspalvelut — Rannikko



Elinkeino:, liikenne- a Selvityspyyntö UUDELY/6223/2014

ymparistokeskus
15.9.2014

Eerin Rosenström
Joupinmäenpolku 4 D 73
02760 Espoo

Selvityspyyntö koskien kiinteistön 92-18-101-3 edustalla tehtyä vesialueen
täyttää, Vantaa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus)
tulleen tiedon mukaan kiinteistön 92-18-101-3 edustalla Vantaanjoen
varrella on pengerretty rantaa ja täytetty vesialuetta. ELY-keskuksen
edustaja Esa Lehtinen kävi kohteeNa 8.9.2014. Käynnin aikana oli kes
kusteltu muun muassa tehdystä täytöstä ja suunnitelmista kUnteistöllä
olevan vanhan vesivoimalan käyttöönotosta.

Alueen kalataloudellisen merkityksen vuoksi, tehty vesialueen täyttä voi
vaatia vesilain mukaisen luvan 3 luvun 2 §:n perusteella. Vesilain 3 lu
vun 2 §:n perusteella hanke, joka voi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa ka
lastukselle tai kalakannoille, vaatii vesilain mukaisen luvan.

Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (y-vastuualue),
vesilain valvovana viranomaisena, pyytää teiltä kirjallista selvitystä seuraaviin asioihin:

1) Kuinka paljon vesialuetta on täytetty? Selvitykseen tulee liittää kart
ta, josta selviää tehdyn täytän sijainti ja laajuus.

2) Onko rantaa ruopattu? Kuinka paljon? Ruopattu alue tulee merkitä
karttaliitteeseen.

3) Milloin toimenpiteet on tehty?

4) Kuka toimenpiteet on suorittanut?

5) Kuka on toimenpiteiden teettäjä?

6) Toimenpiteisiin liittyvät luvat, ilmoitukset, viranomaisten lausunnot ja
saadut suostumukset?

7) Suunnitelmat vesivoimalan käyttöönotolle?

8) Muut asiaan liittyvät tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000 Opastinsilta 126 PL 36
www.elv-keskusflluusimaa 00520 Helsinki 00521 Helsinki



UUDELY/6223/2014 2/2

Selvitys on toimitettava kirjallisena y-vastuualueelle 2.10.2014 men
nessä. Y-vastuualue harkitsee jatkotoimenpiteitä selvityksen saatuaan.

Ylitarkastaja Perttu Ottelin

Asiaa Uudenmaan ELY-keskuksen y-vastuualueella hoitaa Perttu Otte
lin, puh. 0295 021 442.

TIEDOKSI Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen



Vastaus selvityspyyntöön koskien kiinteistöä 92-18-101-3

1.) Kuinka paljon vesialuetta on täytetty
-Joen rantaa on suoristettu ja kivetty n. 50m matkalta. Kiveäminen on tehty heinäkuussa 
2014, jolloin alue on pääosaltaan ollut vedetön. Alla kevään 2014 ilmakuva, johon on 
yritetty merkitä kiveämislinja mahdollisimman oikealle paikalle.

Merkkien selitykset:
– punainen pallo =  uudet reunakivet
– tumman sininen pallo = suuniteltu kiveämispaikka
– vaaleansininen pallo = suuniteltu / osin tehty pohjakivivalli
– vihreä täplitys = alue josta on käsin poimittu/pyöritetty kiviä pohjasta + muutama 

taljalla siiretty kivi
– vihreät ”viivat” suuniteltu silta (ontelolaatta?) ja rappuset padon päälle
–  violetit numerot = etäisyyksiä kiveyksiin rakennusten seinistä rakennusten linjojen 

suuntaisesti

2.) Onko rantaa ruopattu
- Rantaa ei ole ruopattu. Pohjasta on kumminkin käsin nostettu/siirretty kiviä (vain yhtenä 
hellepäivänä) pääosin ilmakuvassa vaaleansinisellä merkittyyn linjaan

3.) Milloin toimenpiteet ovat tehty?
- pääosin heinäkuussa 2014 (ehkä elokuun ekalla viikolla myös jotakin)

4.) Kuka toimenpiteet on suorittanut?
- Victor Demitovits, Eerin Rosenström



5.) Kuka on toimenpiteiden teettäjä?
- Eerin Rosenström

6.) Toimenpiteisiin saadut luvat yms.
- Kysyin Kuhalankosken padon määräaikaistarkastuspalaverissa syyskuussa 2013, että 
minulla olisi tarve korjailla Vantaankosken rantoja, että missä menee raja milloin siihen 
tarvitsee luvan ja milloin ei. Sain vastauksen, että jos työ tehdään käsityökaluilla, niin siihen 
ei vaadita lupaa. Vastauksen antaja taisi olla Vähäkäkelä Markku, muistelisin, että myös 
Sulkakoski Mikko oli kuulolla.
 Mitään muita ilmoituksia/lupia/kyselyitä tms. en ole suorittanut.

7.) Suunitelmat vesivoimalan käyttöönotolle?
- tarkoituksena on korjata vanha turbiini toimintakuntoon, korjata voimansiirtohihnat, sekä 
uusia ilmeisen korjauskelvoton vanha sähkögeneraattori. Luonnollisesti myös rapautuneita 
betonirakenteita on jo korjattu ja tullaan vielä korjaamaan. Tulokanava varustetaan myös 
välpällä ja vanhat sulkuluukut korjataan/uusitaan. Vesivuoto myllyn alle on myös tukittava 
rakennuksen suojelemiseksi.
 Toimenpiteille ei ole toistaiseksi laadittu mitään tämän tarkempia suunitelmia/aikatauluja. 
Korjataan ja katsotaan mitä eteen tulee, tehdään sen mukaan. Turbiini näyttäisi olevan n. 
100hv luokkaa. Se on tiettävästi ollut Vantaan ensimmäinen sähkölaitos josta sähköä on 
johdettu 20-luvulla ainakin neljään kylään.

8.) meta
- ei tähän aikaan yöstä tule mitään mieleen, tai no toistaiseksi tehdyt toimenpiteet ovat 
suhteellisen helppo perua tarvittaessa, ne on kumminkin tehty rannan oikaisemiseksi / 
alueen siistimiseksi / alueen käytön (kalastajat yms.) helpottamiseksi ja yleisen viihtyvyyden 
parantamiseksi, ilman että julkisen vallan on tarvinut käyttää määrärahoja. Niissä on n. kaksi 
miestyökuukautta kiinni, johtuen käsityöstä. Toivoisin, että ne saisivat olla kuten ovat tehty, 
tai vain vähäisiä muutoksia.

Eerin Rosenström 
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Eerin Rosenström
Joupinmäenpolku 4 D 73
02760 ESPOO

Selvityksenne 7.10.2014

Kehotus entisöidä kiinteistön 92-18-101-3 edustalle tehty rannan ja vesi-
alueen muokkaus tai hakea muokkaukselle vesilain mukainen lupa, Vantaa

Tausta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on
lähettänyt Eerin Rosenströmille 15.9.2014 selvityspyynnön kiinteistön
92-18-101-3 edustalle Vantaankosken rantaan tehdystä pengerryksestä
ja vesialueen täytöstä. Kohteella on kalataloudellista merkitystä: Van
taankoskea on 1990-luvun lopussa kunnostellu noin 250 metrin matkal
ta kalaston luonnonlisääntymisen parantamiseksi ja kalastuksen edis
tämiseksi. Lisäksi muokatulla alueella on Kala-ja vesitutkimus Oy:n lo
hikalaverkostoon kuuluva sähkökalastusalue.

Vantaanjoki on liitetty Natura 2000 -verkostoon valtioneuvoston päätök
sellä 1.3.2012. Alueen valintaperus.teena oli joessa esiintyvä luontodi
rektHvin INtteeseen II sisältyvä vuollejokisimpukka (Unio crassus). Laji
on Suomessa uhanalainen ja rauhoitettu. Vuollejokisimpukka sisältyy
myös luontodirektUvin lUtteeseen IV (a) eli lajin lisääntymis- ja levähdys
paikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Vuollejokisimpuk
kaa esiintyy Vantaanjoen Natura-alueen vuollejokisimpukkainventoinnin
2004—2007 (Ilmari Valovirta, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Suo
men WWF, 2008) mukaan runsaasti Vantaankoskessa.

Eerin Rosenström on toimittanut ELY-keskukselle vastauksen selvitys
pyyntöön 7.10.2014. Selvityksen mukaan joen rantaa on suoristettu ja
kivetty noin 50 metrin matkalta heinä—elokuussa 2014, jolloin alue on
pääosaltaan ollut vedetön. Lisäksi Vantaan kaupungin omistamaan kUn
teistöön 92-411-6-0 kuuluvalla vesialueella on siirretty kiviä pohjakivival
Uksi. Rantaa ei ole ruopattu.
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ELY-keskuksen heinäkuussa 2015 suorittaman maastokäynnin perus
teella ranta on edelleen siinä kunnossa, millaiseksi se on viime kesänä
muokattu.

Kehotus Vesilain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan hankkeella on oltava alue
hallintoviraston lupa, jos hanke voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä,
vedenkorkeutta, virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä, ja tämä muutos
aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista (kohta 2)
tai vahinkoa tai haluaa kalastukselle tai kalakannoille (kohta 6). Lupa on
2 momentin mukaan lisäksi oltava, jos muutos aiheuttaa edunmenetystä
toisen vesialueelle tai muulle omaisuudelle, eikä yksityisen edun haltija
ole antanut hankkeeseen kirjallista suostumustaan. ELY-keskuksen tie
tojen mukaan Vantaan kaupunki ei ole antanut tällaista suostumusta.
ELY-keskus katsoo, että kohteen luontoarvojen ja kalataloudellisen
merkityksen sekä yksityiselle edulle aiheutuneen haitan vuoksi toimen
piteet olisivat vaatineet vesilain mukaisen luvan. Näin ollen vallitseva ti
lanne on vesilain vastainen.

Edellä mainituin perustein ELY-keskus kehottaa Eerin Rosenströ
miä joko palauttamaan muokatun alueen entiselleen tai hakemaan
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa ran
nan ja vesialueen muokkauksen pysyttämiseksi. Lupahakemus Ete
lä-Suomen aluehallintovirastolle on laitettava vireille 30.11.2015 men
nessä. Mikäli lupaa ei haeta, tulee ranta ja vesialue entisöidä maisemal
lisesti hyväksyttävään kuntoon 31.12.2015 mennessä. Mikäli kehotusta
ei noudateta, harkitsee ELY-keskus jatkotoimenpiteitä.

Etelä-Suomen aluehallintovirastoon toimitellavan lupahakemuksen tu
lee sisältää valtioneuvoston vesitalousasioista antaman asetuksen
(1560/2011) vaatimat asiat. Hakemuksen yhteydessä aluehallintoviras
tolle on toimitettava riittävän asiantuntevan tahon suorittama luonnon
suojelulain 65 §:n mukainen perusteltu arvio rannan täytön vaikutuksista
Vantaanjoen Natura-alueen (F10100104) suojelun perustana oleviin
luonnonarvoihin. Hanke voi saada luvan vain silloin) kun arvioinnin avul
la on ennalta varmistellu, ellei hankkeesta aiheudu merkittävästi hei
kentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojelutavoilleille.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot ovat seuraavat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
puhelinvaihde: 0295 016 000
sähköposti: ymparistoluvat.etela©avi.fi
verkkosivut: http://www.avi.fi

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Birger Jaarlin katu 15
PL 150, 13101 HÄMEENLINNA
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Helsingin toimipaikka
Ratapihantie 9
PL 110, 00521 HELSINKI

Lisätietoja luvan hakemisesta:
www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympädstövaikutusten arviointi> Lu
vat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Vesiluvan hakerninen

i6
Yksikön päällikkö Tero Taponen

‘d’
Ylitarkastaja Torni Laukka

Asiaa Uudenmaan ELY-keskuksessa hoitaa Torni Laukka, puh. 0295
020 932.

TIEDOKSI Esa Lehtinen, Ilpo Huolman / Uudenmaan ELY-keskus
Päivi Jäntti-Hasa, Hanna Keskinen, Pirjo Olenius, Sinikka Rantalainen,
Markku Tiusanen, Armi Vähä-Piikkiö / Vantaan kaupunki
Ari Haikonen / Kala-ja vesitutkimus Oy



Lähettäjä: Laukka Tomi (ELY)
Lähetetty: 14. joulukuuta 2015 16:03
Vastaanottaja: 'eerin@puukaasu.fi'
Kopio: Lehtinen Esa (ELY); 'Jäntti-Hasa Päivi'; 'Keskinen Hanna'; 'Olenius Pirjo'; sinikka.rantalainen@vantaa.fi; 'markku.tiusanen@vantaa.fi';

'armi.vaha-piikkio@vantaa.fi'; 'ari.haikonen@kalajavesitutkimus.fi'; Ketelimäki Kai
Aihe: VS: rannan ja vesialueen muokkaus Vantaankoskella

Hei,
Esa Lehtinen kävi katsomassa Vantaankoskella tehtyjä toimenpiteitä 1.12.2015 Eerin Rosenströmin kanssa (itse olin tuolloin sairaana enkä päässyt mukaan).
Pengertä ei ollut vielä poistettu, koska vesi on ollut niin korkealla. Kuten on ollut jo puhetta, kehotuksessa annettu määräaika ei ole vedenkorkeuden ja
lohikalojen kudun kannalta hyvä, joten työt on järkevintä tehdä vähän veden aikaan. Tämän vuoksi ELY-keskus pidentää kehotuksen noudattamisen määräaikaa
31.8.2016 saakka. Pyydän, että Eerin Rosenström ilmoittaa ELY-keskukseen, kun kehotuksen mukaiset ennallistamistyöt on tehty.
t. Tomi Laukka

Tomi Laukka
ylitarkastaja
tomi.laukka(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 020 932

Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Ympäristön tila -yksikkö
Opastinsilta 12 B, PL 36, 00521 Helsinki
www.ely-keskus.fi/uusimaa
vaihde 0295 021 000

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
0295 020 900 (ma–pe klo 9–16)
ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Lähettäjä: Laukka Tomi
Lähetetty: 15. syyskuuta 2015 15:35
Vastaanottaja: Lehtinen Esa <esa.lehtinen@ely-keskus.fi>; Huolman Ilpo <ilpo.huolman@ely-keskus.fi>; Jäntti-Hasa Päivi <Paivi.Jantti-Hasa@vantaa.fi>; 'Keskinen
Hanna' <Hanna.Keskinen@vantaa.fi>; 'Olenius Pirjo' <Pirjo.Olenius@vantaa.fi>; sinikka.rantalainen@vantaa.fi; 'markku.tiusanen@vantaa.fi'
<markku.tiusanen@vantaa.fi>; 'armi.vaha-piikkio@vantaa.fi' <armi.vaha-piikkio@vantaa.fi>; 'ari.haikonen@kalajavesitutkimus.fi'
<ari.haikonen@kalajavesitutkimus.fi>
Aihe: rannan ja vesialueen muokkaus Vantaankoskella

Hei,
tiedoksi Eerin Rosenströmille lähtenyt kehotus entisöidä Vantaankoskella tehty rannan ja vesialueen muokkaus tai hakea sille lupa.
t. Tomi Laukka

Tomi Laukka
ylitarkastaja
tomi.laukka(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 020 932

Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Ympäristön tila -yksikkö
Opastinsilta 12 B, PL 36, 00521 Helsinki
www.ely-keskus.fi/uusimaa
vaihde 0295 021 000

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
0295 020 900 (ma–pe klo 9–16)
ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
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