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1  Taustaa 

Kaljakellunta on tapahtuma, joka toteutuu vuosittain yleensä heinä-elokuun 
vaihteessa. Tapahtumassa nautitaan erilaisia juomia ja kellutaan 
omatekoisilla aluksilla tai muovilautoilla Keravan- ja Vantaanjoessa. 
Ensimmäinen kaljakellunta vuonna 1997 oli pienimuotoinen tapahtuma, 
josta se on sittemmin kasvanut suurimmillaan yli tuhannen osallistujan 
tapahtumaksi. Lähtöpaikka on vaihdellut Vantaalla sijaitsevan tiedekeskus 
Heurekan edustan ja Helsingin ja Vantaan kaupunkien rajan välillä. 
Tapahtuman päätepiste on ollut yleensä Helsingin Pikkukoskella.  
Tapahtumista ei ole tehty poliisille kokoontumislain mukaista ilmoitusta eikä 
kukaan ole ilmoittautunut sen järjestäjäksi. Osallistujat ovat saapuneet 
paikalle nettikirjoittelun ja erilaisten verkostojen kautta.  
 

2  Poliisilaitoksen lausunto 

Kaljakellunta –tapahtuman lopettamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat 
poliisilaitoksen näkemyksen mukaan kannatettavia.     
 
Tapahtumaa voidaan lähtökohtaisesti pitää myös kokoontumislain 
mukaisena yleisötilaisuutena. Kokoontumislaki edellyttää, että 
yleisötilaisuudella on järjestäjä, joka vastaa tilaisuuden järjestyksestä ja 
turvallisuudesta, hakee tapahtuman toteuttamiseen tarvittavat luvat, tekee 
tarvittaville tahoille asiaan liittyvät ilmoitukset sekä hoitaa muun muassa 
käytettyjen tapahtuma-alueiden siivouksen. Tähän kyseiseen tapahtumaan 
ei ole kuitenkaan toistaiseksi pystytty osoittamaan järjestäjätahoa.  
 
Poliisi teki vuonna 2008 Kaljakellunnan järjestämisestä rikosilmoituksen, 
jossa epäiltyinä oli kaksi henkilöä. Kyseiset henkilöt olivat tuolloin 
ylläpitäneet nettisivustoa, jossa keskusteltiin kaljakellunnasta ja muun 
muassa sovittiin tapahtumapäivästä. Syyttäjä nosti asiassa syytteen 
Vantaan käräjäoikeudessa kokoontumislain rikkomisesta. Vantaan 
käräjäoikeus hylkäsi syytteet ja katsoi päätöksessään, ettei nettisivujen 
ylläpitäminen ja tapahtumapäivämäärän siirtäminen sivuston etusivulle 
tehnyt kyseisistä henkilöistä tapahtuman järjestäjiä. 
 
Edellä mainitun asian käsittelyn yhteydessä Kaljakelluntaa verrattiin muun 
muassa vappuna Kaivopuistossa toteutettavaan perinteiseen piknik -
tapahtumaan, johon osallistuu tuhansia ihmisiä. Myöskään tällä 
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tapahtumalla ei ole järjestäjää. Näissä massatapahtumissa osallistujat 
vastaavat henkilökohtaisesti teoistaan yleisten periaatteiden mukaisesti.  
 
Lainsäädäntö mahdollistaa vapaan liikkumisen vesistöissä, mistä syystä 
lauttailua Keravan- tai Vantaanjoella ei voida myöskään ennakolta 
viranomaisen päätöksellä kieltää.  
 
Poliisilaitos tulee jatkossakin osaltaan valvomaan tapahtumaan liittyvää 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä puuttumaan turvallisuutta 
vaarantaviin tekoihin mahdollisuuksien mukaan jo ennakolta.   
 
 
 
Apulaispoliisipäällikkö  Heikki Kopperoinen 
 
 
 
Ylikomisario    Mika Pöyry 
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
25.02.2019 klo 11:33. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa 
kirjaamosta. 
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