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Uudenmaan Ely-keskus
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Pl 36
00241 Helsinki

Lausunto Helsingin kaupungin liikuntaviraston ja Helsingin
kalastusalueen hakemuksesta, jolla haetaan poikkeuslupaa siian
kalastuksen sallimiseksi Vanhankaupunginkosken alapäässä 11.9.15.11. välisenä aikana
1. Taustaa
Kalastusasetuksen 17 §:ään tuli 15.8.2013 muutos, joka kieltää siian kalastuksen mereen laskevassa joessa ja
purossa syys-, loka- ja marraskuun ajan, kuitenkin siten, että niiden pyynti vavalla ja uistelemalla sekä lipolla
on näissäkin vesissä sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15 päivän jälkeen.
Em. muutos on erittäin tervetullut ja tärkeä askel merestä jokeen vaeltavien vaellussiikakantojen
elvyttämiseksi.
2. Helsingin kaupungin liikuntavirasto ja Helsingin kalastusalue hakevat poikkeuslupaa siian
kalastuskieltoon Vanhankaupunginkoskella
Helsingin kaupungin liikuntavirasto ja Helsingin kalastusalue hakevat kalastuskieltoon poikkeusta
Vanhankaupunginkosken alapäässä sillä perusteella, että Vanhankaupunginkoskelle nousevat siiat eivät
heidän mukaansa pääse nousemaan Vanhankaupunginkosken kalatiestä Vantaanjokeen kutemaan, eikä
kalastus Vanhankaupunginkosken alapäässä näin vaarantaisi siikojen lisääntymistä.
3. Virtavesien hoitoyhdistys ei hyväksy poikkeusluvan myöntämistä, vaan katsoo, että asetusta on
Vanhankaupunginkoskella noudatettava ja että kalastusasetuksen hengen mukaista vaellussiikojen
lisääntymisen turvaamista tuetaan korjaamalla Vanhankaupunginkosken kalatie myös siioille
noustavaksi
Virtavesien hoitoyhdistys ry:n mielestä Vanhankaupunginkosken kalatien huono noustavuus siioille ja siitä
aiheutuva ongelma vaellussiikojen lisääntymiselle Vantaanjoessa ei ole hyväksyttävä perustelu sille, että
vaellussiikojen lisääntymisen turvaamiseksi säädetty kalastusasetuksen mukainen kalastuskieltokin vielä
kumottaisiin Vanhankaupunginkoskella.
Virtavesien hoitoyhdistys ry katsoo, että vaellussiikakantojen elvyttämiseksi kalastusasetukseen 15.8.2013
tehtyä muutosta siian kalastuksen kieltämisestä mereen laskevassa joessa ja purossa pitää noudattaa
Vanhankaupunginkoskella ja lisäksi Vanhankaupunginkosken kalatietä pitää korjata niin, että kalatien
rakentamisen tavoitteena alunperin ollutkin siikojenkin nouseminen Vantaanjokeen lisääntymään on
mahdollista.
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4. Kalastus Vanhankaupunginkosken tietyillä alueilla ja tiettyinä aikoina ei ole hyväksyttävää
myöskään seuraavista syistä
Kalastussetuksen 17 § mukaan myös merilohi ja meritaimenen ovat rauhoitettuja ja niiden kalastus joessa ja
purossa ei ole sallittua 11.9.–15.11. välisenä aikana millään välineillä. Myöskään tästä syystä
Vanhankaupunginkoskella ei pidä kalastaa 11.9.–15. 11. välisenä aikana.

Kalastuslain 26 § mukaan ”kalatiessä sekä sadan metrin matkalla sen tai kalan kulun turvaamiseksi
rakennetun muun laitteen ylä- ja alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty”. Tästäkään syystä
Vanhankaupunginkoskella ei pidä ollenkaan kalastaa kalatiessä, eikä sadan metrin matkalla kalatien
ylä- ja alapuolella.
Vantaanjoen kalastusalueen laatiman Vantaanjoen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan kalastus
Vantaanjoen vesistön koski- ja virtapaikoissa on kokonaan kielletty 1.10.- 15.11. välisenä aikana. Vaikka
Vanhankaupunginkoski sijaitseekin jokseenkin kokonaan Helsingin kalastusalueen vesillä, koko
Vantaanjoen vesistön elvyttämiseksi tarkoitettuja sääntöjä on syytä noudattaa sielläkin ja tästäkään syystä
Vanhankaupunginkoskella ei pidä ollenkaan kalastaa 1.10.-15.11 välisenä aikana.
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