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§ 1259
V Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite äärimmäisen uhanalaisen 
meritaimenen kutuvaelluksen turvaamisesta

Pöydälle 12.11.2012

HEL 2012-008632 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2012-008632 Kari Emma valtuustoaloite 6.6.2012 asia 24
2 Kalastuksen erityismääräykset
3 Kartta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Emma Kari ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki ryhtyy toimiin äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen 
vaelluksen turvaamiseksi selvittämällä mahdollisuudet pidentää 
Kruunuvuorenselän kalastuskieltoa 2 - 4 viikolla ja laajentamalla 
rajoitus koskemaan koko Suomenlinnan sisäpuolista vesialuetta.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että  
Helsingin kaupunki on tehnyt vuosikymmenten ajan työtä meritaimenen 
ja lohen nousun turvaamiseksi Vantaanjokeen muun muassa 
rakennuttamalla kalaportaan vuonna 1986, uudistetun 
luonnonmukaistetun kosken vuonna 1999, rajoittanut sekä passiivi- että 
aktiivikalastusta meri- ja jokialueillaan viimeisimpänä 
Vanhankaupunginkosken yläkosken kalastuskielto syysrauhoituksen 
aikana 11.9. - 15.11.
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Vantaanjoen taimenkantaa ei luokitella uhanalaiseksi luonnonkannaksi 
(RKTL/Ari Saura), mutta Ingarskilan- ja Isojoenkantaa olevat istukkaat 
ovat lisääntyneet jo vuosia Vantaanjoen vesistöalueella. Näiden 
istutusten tuloksena on Vantaanjoessa luonnonkudusta syntyneitä 
taimenen poikasia. 

Helsingin vesialueilla rasvaeväleikkaukset istukkailla aloitettiin vuonna 
2011, joten istukkaat pystytään erottamaan luonnossa syntyneistä 
poikasista. Suosituksena jokisuulla on ollut rasvaevällisten taimenten ja 
lohien vapauttaminen ja vuodesta 2013 suositusta tullaan myös 
laajentamaan Helsingin edustan merialueelle. Syksyn 2012 
saaliskaloista suurin osa on ollut eväleikattuja.

Verkkokalastus on myytyjen lupien perusteella vähentynyt 80-luvun 
8000 verkkoluvasta nykyiseen alle 2000 pyydysyksikköön. Syitä 
verkkokalastuksen vähentymiseen ovat hylkeet, verkkokalastajien 
ikääntyminen sekä kalavesien tilan muutos.

Helsingin kaupunki on rajoittanut kalastusta seisovilla pyydyksillä 
(verkko, pitkäsiima) Vanhankaupungin selällä 1.4. - 31.12. ja 
Kruunuvuorenselällä 1.4. - 15.9. välisenä aikana. (liite 2. Helsingin 
kaupungin vesialueilla tapahtuvaa kalastusta koskevat 
erityismääräykset 1.1. - 31.12.2012).

Vuoden 2006 alusta pohjaverkkojen solmuväli nostettiin 45 mm:stä 50 
mm:iin. Solmuvälin suurentaminen kasvattaa kalansaaliita, parantaa 
istutusten kannattavuutta ja edistää kalojen luontaista lisääntymistä.

Kalaväylän käyttöönotto on myös osaltansa parantanut vaelluskalan 
nousumahdollisuuksia ja jokeen nousevien taimenten määrä on 
jatkuvasti lisääntynyt, syksyn 2012 ollessa saaliiltaan kaikkien aikojen 
paras. Tarkan nousukalamäärän seuraamiseksi on suunnitteilla laskuri 
Vanhankaupunginkosken niskalle.

Pyydystilanne merellä 26.9.2012 on merkitty liitteenä olevaan karttaan 
(liite 3. Kartta verkkojadoista 26.9.2012). Nykyisen tilanteen mukainen 
verkkopyynti ei estä kalannousua Vantaanjokeen. Suurempana 
ongelmana kuin verkkokalastus on padon alle rauhoitusalueelle 
pakkautuvien nousukalojen runsas määrä ja niitä rokastavat 
salakalastajat. Helsingin kaupunki anoi taimenille ELY-keskukselta 
ylisiirtolupaa, mutta ei tänä vuonna onnistunut sitä saamaan. 
Kalastuksenvalvontaa on lisätty resurssien mukaan ja ensi vuonna 
Helsingin kalastusalueen yövalvojat aloittavat jo jokirauhoituksen 
alkaessa 11.9. nykyisen aloitusajankohdan 1.10. sijaan. Yhteistyö 
poliisin kanssa on myös tiivistynyt.
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Verkkokalastus koko Helsingin merialueella on luonnollisesti vähitellen 
vähenevä kalastusmuoto, kun ikääntyvät kotitarvekalastajat ja 
valitettavasti viimeiset ammattikalastajatkin lopettavat pyynnin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2012-008632 Kari Emma valtuustoaloite 6.6.2012 asia 24
2 Kalastuksen erityismääräykset
3 Kartta

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 09.10.2012 § 176

HEL 2012-008632 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen 
lausunnon otsikossa mainitusta asiasta: 

Helsingin kaupunki on tehnyt vuosikymmenten ajan työtä meritaimenen 
ja lohen nousun turvaamiseksi Vantaanjokeen muun muassa 
rakennuttamalla kalaportaan vuonna 1986, uudistetun 
luonnonmukaistetun kosken vuonna 1999, rajoittanut sekä passiivi- että 
aktiivikalastusta meri- ja jokialueillaan viimeisimpänä 
Vanhankaupunginkosken yläkosken kalastuskielto syysrauhoituksen 
aikana 11.9. - 15.11.

Vantaanjoen taimenkantaa ei luokitella uhanalaiseksi luonnonkannaksi 
(RKTL/Ari Saura), mutta Ingarskilan- ja Isojoenkantaa olevat istukkaat 
ovat lisääntyneet jo vuosia Vantaanjoen vesistöalueella. Näiden 
istutusten tuloksena on Vantaanjoessa luonnonkudusta syntyneitä 
taimenen poikasia. 

Helsingin vesialueilla rasvaeväleikkaukset istukkailla aloitettiin vuonna 
2011, joten istukkaat pystytään erottamaan luonnossa syntyneistä 
poikasista. Suosituksena jokisuulla on ollut rasvaevällisten taimenten ja 
lohien vapauttaminen ja vuodesta 2013 suositusta tullaan myös 
laajentamaan Helsingin edustan merialueelle. Syksyn 2012 
saaliskaloista suurin osa on ollut eväleikattuja.
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Verkkokalastus on myytyjen lupien perusteella vähentynyt 80-luvun 
8000 verkkoluvasta nykyiseen alle 2000 pyydysyksikköön. Syitä 
verkkokalastuksen vähentymiseen ovat hylkeet, verkkokalastajien 
ikääntyminen sekä kalavesien tilan muutos.

Helsingin kaupunki on rajoittanut kalastusta seisovilla pyydyksillä 
(verkko, pitkäsiima) Vanhankaupungin selällä 1.4. - 31.12. ja 
Kruunuvuorenselällä 1.4. - 15.9. välisenä aikana. (liite 1. Helsingin 
kaupungin vesialueilla tapahtuvaa kalastusta koskevat 
erityismääräykset 1.1. - 31.12.2012).

Vuoden 2006 alusta pohjaverkkojen solmuväli nostettiin 45 mm:stä 50 
mm:iin. Solmuvälin suurentaminen kasvattaa kalansaaliita, parantaa 
istutusten kannattavuutta ja edistää kalojen luontaista lisääntymistä.

Kalaväylän käyttöönotto on myös osaltansa parantanut vaelluskalan 
nousumahdollisuuksia ja jokeen nousevien taimenten määrä on 
jatkuvasti lisääntynyt, syksyn 2012 ollessa saaliiltaan kaikkien aikojen 
paras. Tarkan nousukalamäärän seuraamiseksi on suunnitteilla laskuri 
Vanhankaupunginkosken niskalle.

Pyydystilanne merellä 26.9.2012 on merkitty liitteenä olevaan karttaan 
(liite 2. Kartta verkkojadoista 26.9.2012). Nykyisen tilanteen mukainen 
verkkopyynti ei estä kalannousua Vantaanjokeen. Suurempana 
ongelmana kuin verkkokalastus on padon alle rauhoitusalueelle 
pakkautuvien nousukalojen runsas määrä ja niitä rokastavat 
salakalastajat. Helsingin kaupunki anoi taimenille ELY-keskukselta 
ylisiirtolupaa, mutta ei tänä vuonna onnistunut sitä saamaan. 
Kalastuksenvalvontaa on lisätty resurssien mukaan ja ensi vuonna 
Helsingin kalastusalueen yövalvojat aloittavat jo jokirauhoituksen 
alkaessa 11.9. nykyisen aloitusajankohdan 1.10. sijaan. Yhteistyö 
poliisin kanssa on myös tiivistynyt.

Verkkokalastus koko Helsingin merialueella on luonnollisesti vähitellen 
vähenevä kalastusmuoto, kun ikääntyvät kotitarvekalastajat ja 
valitettavasti viimeiset ammattikalastajatkin lopettavat pyynnin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Matti Mielonen, kalastuspäällikkö, puhelin: 310 87824


