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HAKIJA  Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapalvelut. 

HAKEMUS 1) Vapakalastus Vanhankaupunginkoskessa: 

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hakee kalastuslain 47 §:n 

mukaista poikkeuslupaa kalastusasetuksen 1 §:n rauhoitusajoista. Poikkeuslupa 

koskee kalastusta perholla ja vieheellä Vanhankaupunginkoskessa kalastusperin-

teen ylläpitämiseksi, kalataloudellisten velvoitteiden hyödyntämiseksi ja talou-

dellisessa mielessä toimeenpantujen istutusten ja kaupunkilaisten lähikalastus-

paikan turvaamiseksi. Poikkeuslupaa on haettu ajalle 1.9. – 30.9. vuosille 2017 – 

2021. 

  

 2) Siian kalastus Vanhankaupunginkosken alakoskessa: 

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hakee lisäksi poikkeuslupaa 

siiankalastukseen Vanhankaupunginkosken alakoskessa siikaistutusten hyödyn-

tämiseksi ja kalastusperinteen jatkamiseksi. Muita hakijan ilmoittamia perusteita 

ovat lähikalastuspaikan kiinnostavuus sekä suosio. Poikkeuslupaa on haettu ajalle 

1.10. – 30.11. vuosille 2017 – 2021.  

 

VÄLITOIMENPITEET Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa 

Helsinki-Espoo kalastusalueelta, Nylands fiskarförbundet –järjestöltä, Suomen 

vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöltä, Uudenmaan kalatalousyhteisöjen lii-

tolta, Vantaanjoen kalastusalueelta sekä Virtavesien hoitoyhdistykseltä.  

 

1) Vapakalastus Vanhankaupunginkoskessa: 

Nurmijärven kirkonkylän, Palojoen, Nukarin, Raalan ja Hyvinkäänkylän osakas-

kunnat ovat antaneet lausunnon 10.9.2017, jossa he katsovat ettei poikkeuslu-

valle ole perusteita ja että poikkeuslupahakemus tulee hylätä kaikilta osin.  

 

 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on antanut lausunnon 14.9.2017, 

jonka mukaan se vastustaa poikkeusluvan myöntämistä ja katsoo poikkeuslupa-

hakemuksen olevan kalastuslain ja sen hengen vastainen. Suomen luonnonsuoje-

luliitto ei näe poikkeusluvalle perusteita.   
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 Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö on antanut lausunnon 6.9.2017, 

jonka mukaan se ei näe estettä kalastuksen sallimiselle Vanhankaupunginkos-

kessa, kun se tapahtuu sellaisena pyydystä- ja päästä kalastuksena, joka ei aiheuta 

merkittävää haittaa Vantaanjoen lohi- ja taimenpopulaatiolle.  

 

 Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto on antanut lausunnon 14.9.2017, jonka 

mukaan poikkeuslupahakemus tulee hylätä. Kalatalousyhteisöjen liitto katsoo, 

että rauhoitusajoista poikkeaminen vaarantaa taimenen kudulle nousun ja elin-

voimaisuuden sekä häiritsee muiden lohikalojen nousua yläpuolisille kutualueille. 

Kalatalousyhteisöjen liitto katsoo, että poikkeuslupa vaarantaa syysrauhoituksen 

tarkoituksen. Kalatalousyhteisöjen liitto katsoo, ettei kalastusperinnettä voida pi-

tää hakemuksen perusteena.    

 

Vantaanjoen kalastusalue on antanut lausunnon 14.9.2017, jonka mukaan poik-

keuslupahakemus tulee hylätä. Vantaanjoen kalastusalue katsoo, että poikkeus-

lupa vaarantaisi enstisestään meritaimenen kudulle nousun, elinvoimaisuuden ja 

häiritsisi myös muiden lohikalojen nousua yläpuolisille kutualueille. Vantaanjoen 

kalastusalue katsoo, ettei kalastusperinnettä voida pitää poikkeusluvan perus-

teena.  

 

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry on antanut lausunnon 13.9.2017, jonka mu-

kaan Virho ry vastustaa vapakalastuksen poikkeusluvan myöntämista Vanhankau-

punginkoskeen, koska poikkeuslupa olisi kalastuslain ja kalastusasetuksen hen-

gen vastainen ja olisi vahingollinen Vantaanjokeen nouseville taimenille ja lohille. 

 

2) Siian kalastus Vanhankaupunginkosken alakoskessa: 

Nurmijärven kirkonkylän, Palojoen, Nukarin, Raalan ja Hyvinkäänkylän osakas-

kunnat ovat antaneet lausunnon 10.9.2017, jossa he katsovat ettei poikkeuslu-

valle ole perusteita ja että poikkeuslupahakemus tulee hylätä kaikilta osin.  

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri vastustaa poikkeusluvan myöntä-

mistä ja katsoo poikkeuslupahakemuksen olevan kalastuslain ja sen hengen vas-

tainen. Suomen luonnonsuojeluliitto ei näe poikkeusluvalle perusteita.   

 

Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö suhtautuu myönteisesti siian kalas-

tuksen sallimiseen lupahakemuksessa esitetyin ehdoin.  

 

Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto lausuu, että siian kalastus Vanhankaupun-

ginkosken alakoskessa voidaan toteuttaa hakemuksen mukaisena.  

 

Vantaanjoen kalastusalue lausuu, että siian kalastus häiritsee lohikalojen nousua 

ja että siian kalastuksen sivusaaliina sekä vapakalastuksessa että lippoamisessa 

saadaan myös taimenta ja lohta.  
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Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry vastustaa siian kalastusta poikkeusluvalla Van-

hankaupunginkosken alakoskessa, koska poikkeuslupa olisi kalastuslain ja kalas-

tusasetuksen hengen vastainen ja olisi vahingollinen Vantaanjokeen nouseville 

taimenille ja lohille. 

 

TÄYDENNYS Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut on täydentänyt hake-

mustaan 26.9.2017 perusteluilla sille, että päätös saatettaisiin siian kalastuksen 

osalta voimaan välittömästi mahdollisista valituksista huolimatta. Täydennykses-

sään Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala lausuu, että Helsingin ja Espoon 

merialueen yhteistarkkailuohjelmassa mukana on siian suomunäytteiden kerää-

minen Vanhankaupunginkoskessa ja suvannossa. Näytteitä ei ole saatu riittävästi 

suvannon lipposiioista vaan suurin osa on otettu kosken alaosan vapakalastajilta. 

Helsingin ja Espoon edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu vaaran-

tuu tänä vuonna jos kalastuslain 47 § mukaista lupaa ei myönnetä.  

 

RATKAISU 1) Vapakalastus Vanhankaupunginkoskessa: 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei myönnä poikkeus-

lupaa kalastuslain 47 §:n nojalla, kalastusasetuksen 1 § rauhoitusajoista poiketen, 

harjoittaa kalastusta Vanhankaupunginkoskessa 1.9. – 30.9. vuosina 2017 – 2021.  

 

2) Siian kalastus Vanhankaupunginkosken alakoskessa: 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää poikkeuslu-

van kalastuslain 47 §:n nojalla siiankalastukseen ja siikojen ottamiseen saaliiksi 

hakemuksen mukaisesti Vanhankaupunginkosken alakoskessa 1.10. – 30.11. vuo-

sina 2017 – 2021 Helsingin kaupungin laatimien kalastussääntöjen puitteissa.   

 

ELY-keskus myöntää hakijalle myös luvan pyydystää Vanhankaupunginkosken 

alaosasta siiankalastusalueelta mahdollisesti sivusaaliina saatavia rauhoitettuja 

lohia ja taimenia 1.10.-30.11. vuosina 2017-2021 siten, että ne on välittömästi 

pyynnin yhteydessä vapautettava. 

 

Päätös saatetaan voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

Tämä päätös otetaan uudestaan tarkasteluun, jos sen voimassaoloaikana Van-

hankaupunginkoskella ryhdytään toimenpiteisiin kalan kulun parantamiseksi. 

 

PERUSTELUT  1) Vapakalastus Vanhankaupunginkoskessa:  

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, ettei poikkeus-

lupahakemuksessa ole esitetty riittäviä perusteita poikkeusluvan myöntämiselle 

kalastuslain 47 § nojalla Vanhankaupunginkoskelle taimenen ja lohen kalastuk-

seen syyskuun ajaksi. Kaikki keskeiset Vantaanjoella toimivat kalataloustoimijat 

(poislukien SVK) vastustavat poikkeusluvan myöntämistä syyskuulle.  
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ELY-keskus arvostaa sitä, että kalastusoikeuden haltijat jokivarressa ovat kantavat 

huolta joessa olevan melko hiljattain palautetun vaelluskalakannan tilasta. Paikal-

lisien toimijoiden merkitys on suuri kalakannan järkevän hoidon kannalta. ELY-

keskus katsoo, että keskeistä olisi, että koko jokialueella olisi yhtenäiset kaikkien 

tahojen kesken sovitut kalastussäännöt. Näistä olisi hyvä keskustella esimerkiksi 

nykyisen Vantaanjoen kalastusalueen ja tulevan kalatalousalueen vuosikokouk-

sissa.  

 

2) Siian kalastus Vanhankaupunginkosken alakoskessa: 

Vanhankaupungin koskessa siian kutunousu jokeen potentialisille kutualueille ei 

ole mahdollista. Siikaa istutetaan Vanhankaupungin-kosken alasuvantoon, joten 

syksyisin alasuvannossa on runsaasti syönnösvaellukselta palaavaa siikaa, joka ei 

pääse lisääntymään. Vapavälinein tapahtuvan siian kalastuksen sallimisen 

rauhoitusaikana ei voida katsoa haittaavan merkittävästi siian luontaista 

lisääntymistä Vantaanjoessa.    

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että siikaan 

kohdistettu vapakalastus Vanhankaupunginkosken alakoskella ei merkittävästi 

haittaa jokeen nousevia taimenia ja lohia. Asian selkeyden vuoksi on kuitenkin 

tarpeen myöntää lupa pyytää mahdollisesti siianpyynnin sivusaaliina saatavia 

taimenia ja lohia, kunhan ne välittömästi vapautetaan pyynnin yhteydessä. 

Kalastuslaissa on kielletty rauhoitetun kalan pyydystämiseen erityisen hyvin 

soveltuvat pyydykset rauhoitusaikana. 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että 

poikkeusluvan myöntäminen siian kalastukseen Vanhan-kaupunginkosken 

alakoskessa parantaa alueen käyttömahdollisuuksia virkistyskalastusalueena 

sekä lisää mahdollisuuksia hyödyntää mm. velvoiteistutuksissa käytettävää 

luonnollisen lisääntymisen ulkopuolella olevaa siikaa. Kalastajien läsnäolo 

paikalla parantaa myös edellytyksiä toteuttaa kalastuksenvalvontaa. 

 

Päätös on syytä saattaa voimaan välittömästi siten, että siiankalastus 

Vanhankaupunkosken alaosalla on mahdollista jo syksyllä 2017. Pyynnin 

yhteydessä pyydettävistä siioista otetaan myös näytteitä pääkaupunkiseudun 

kalataloudellisen yhteistarkkailun yhteydessä.  

 

SOVELLETUT   

OIKEUSOHJEET Kalastuslaki (379/2015) 1 §, 47 §, 124 § ja Kalastusasetus (1360/2015). 

  Valtioneuvoston asetus (1731/2015) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 

maksullisista suoritteista vuonna 2016. 
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MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Valitusosoitus on liitteenä. 

OIKAISUVAATIMUS Tästä päätöksestä perittävään suoritemaksuun voi vaatia oikaisua Varsinais-Suo-

men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus on liit-

teenä. 

       

   

Johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta 

    

 Kalastusmestari  Markus Leppikorpi 

   
  
LIITTEET   Valitusosoitus 
  Oikaisuvaatimusosoitus 
 
 
 
TIEDOKSI  Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö 
  Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto 
  Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry 
  Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri ry 
  Nurmijärven kirkonkylän osakaskunta 
  Palojoen osakaskunta 
  Nukarin osakaskunta 
  Raalan osakaskunta 
  Hyvinkäänkylän osakaskunta 
   
NÄHTÄVILLE  Helsingin kaupunki 
 

LIITTEET   Valitusosoitus  

  Oikaisuvaatimusosoitus 

 

Maksu (Vna 1554/2016) 210 € (3h)  


