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Lausunto
Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hakee poikkeuslupia kalastuslain 47§:n
mukaisella poikkeuslupahakemuksella kalastusasetuksen 1§:n rauhoitusajoista Helsingin
Vanhankaupunginkosken kalastukseen.
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) kiittää Varsinais-Suomen Ely-keskuksen
kalatalouspalvelut Helsingin toimistoa siitä, että lausuntoa on kysytty Virholta.
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry vastustaa kummankin poikkeuslupahakemuksessa haetun
poikkeusluvan myöntämistä.
Sekä haettu poikkeuslupa ”Vapakalastuksen salliminen Vanhankaupunginkoskessa 1.9. - 30.9.
vuosina 2017-2021”, että poikkeuslupa ”Siiankalastuksen salliminen Vanhankaupunginkosken
alakoskessa 1.10. - 30.11. vuosina 2017-2021” olisivat selvästi kalastuslain ja -asetuksen hengen ja
kirjaimen vastaista kalastusta ja ne olisivat erittäin vahingollisia Vantaanjokeen nouseville
taimenille ja lohille, kun niitä tartutettaisiin ja väsytettäisiin kesken kutuvaelluksen. Osa
tartutetuista kaloista haavoittuisi suun ja pään alueelta ja loput saisivat lihashaavoja tarttuessaan
vieheiden koukkuihin ulkopuolelta. Haavoihin ja ruhjeisiin tulee helposti vesihomeinfektio, jonka
heikentäminä kalat eivät pysty nousemaan kutupaikoilleen ja osa kaloista kuolee ennen kutua.
Poikkeuslupahakemuksen ensimmäisessä kohdassa haettuna poikkeuslupa-aikana 1.9. - 30.9.
Vanhankaupunginkoskella on käytännössä vain rauhoitettuja lohia ja taimenia, joista osa on
äärimmäisen uhanalaisia villejä meritaimenia, joita C&R kalastuksessa tartutettaisiin ja
väsytettäisiin kesken kutuvaelluksen.
Poikkeuslupahakemuksen toisessa kohdassa haettuna poikkeuslupa-aikana 1.10. - 30.11.
Vanhankaupunginkosken itähaaran kalatien alapuolisessa ”alakoskessa” on siikojen lisäksi
nousuvaelluksella olevia lohia ja taimenia, joista osa on äärimmäisen uhanalaisia villejä
meritaimenia, joita siian kalastuksen yhteydessä tartutettaisiin ja väsytettäisiin kesken
kutuvaelluksen. Siikaistutuksia voidaan hyödyntää Vanhankaupunginkoskella nyt poikkeusluvalla
haettua vapakalastusta paljon tehokkaammin Vanhankaupunginkosken suvannossa tapahtuvalla
siian lippoamisella. Siikaistutuksia hyödynnetään nykyisin myös erittäin suosituksi tulleella siian
onkimisella keväällä, jolloin siiat pääosin saattavat olla kuitenkin muita kuin vaellussiikoja, joita
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Vanhankaupunginkoskelle syksyllä nousee.
Vantaanjoen vesistö virtaa 14 kunnan alueella. Vesistölle ja sen kaloille, sekä kaikille 14 kunnalle ja
niiden asukkaille on tärkeää, että taimenet ja lohet pääsevät terveinä eri puolille Vantaanjoen
vesistöä rakennetuille kutupaikoille jatkamaan sukuaan. Vaelluskalojen nousumahdollisuuksia ja
elvytystä ei saa estää, eikä häiritä Vanhankaupunginkoskella Helsingin lyhytnäköiseen oman edun
tavoitteluun tähtäävillä kalastusjärjestelyillä.
Helsingin kaupungin poikkeuslupahakemuksella haetaan poikkeuslupia kalastukselle, mikä olisi
erittäin vahingollista kutuvaelluksella oleville Vantaanjoen vesistön taimenille ja lohille ja
seuraavien kalastusasetuksen ja kalastuslain pykälien vastaista:
Kalastusasetus (1360/2015):
1§
Rauhoitetut kalalajit ja -kannat
Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja:
1) taimen sisävesissä leveyspiirin 64°00′N eteläpuolella sekä meressä;
2) lohi ja taimen joessa ja purossa syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään;
3) järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä;
4) järvilohi joessa ja purossa elokuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään;
5) nieriä Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella sekä
muualla Vuoksen vesistössä syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään;
6) harjus meressä;
7) harjus leveyspiirin 67°00′N eteläpuolisissa sisävesissä huhtikuun 1 päivästä toukokuun 31
päivään;
8) siika mereen laskevassa joessa ja purossa syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään;
9) nahkiainen huhtikuun 1 päivästä elokuun 15 päivään; ja
10) jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu (Astacus leptodactylus) marraskuun 1 päivästä
heinäkuun 21 päivään kello 12.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä poiketen rauhoitus ei koske:
1) rasvaeväleikattua taimenta;
2) pituuspiiriltä 23°00′E itään ja sen Hankoniemen eteläisen rannikkoviivan leikkauspisteestä
pohjoiseen mannerrannikkoon rajoittuvan Suomenlahden merialueen ulkopuolisia meri-alueita
ennen vuotta 2019;
3) taimenta, joka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä
tai järvestä.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa säädetystä poiketen rauhoitus ei koske rasvaeväleikattua
järvilohta lukuun ottamatta karttaliitteessä tarkoitettuja alueita kesäkuun 1 päivästä elokuun 31
päivään.
Kalastuslaki (379/2015):
55 §
Kalojen rauhoitus
Jos jonkin kalalajin tai -kannan lisääntyminen vaarantuu tai sen
heikentyneiden kantojen suojeleminen sitä edellyttää, voidaan kyseinen
kalalaji tai -kanta rauhoittaa koko maassa tai tietyllä alueella
valtioneuvoston asetuksella.
Rauhoitetun kalan pyydystäminen, myynti ja sellaisten pyydysten käyttö,
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jotka erityisesti soveltuvat sen pyydystämiseen, on rauhoitusaikana
kielletty. Rauhoitusaikana kielletyistä pyydyksistä voidaan säätää
valtioneuvoston asetuksella.
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