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HAKIJA

Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura ry

HAKEMUS

Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura SKES anoo 23.2.2022 saapuneella
hakemuksella erityislupaa, että Helsingin Kalamaraton tapahtumassa, joka
järjestetään 28.-29.5.2022, saisi onkia sekä pilkkiä myös vaelluskalavesistöjen
koski- ja virta-alueilla. Erityislupa ei koskisi Longinojaa, Haaganpuroa eikä Mätäjoen
alajuoksua Strömbergintieltä mereen. Myöskään Pitkäkoski ja Ruutinkoski eivät
sisältyisi lupaan, vaan niillä noudatettaisiin Helsingin kaupungin asettamia
kalastussääntöjä. Onkimalla/pilkkimällä saadut lohikalat on tarkoitus vapauttaa
välittömästi, eikä niitä ei hyväksytä kisakaloina.

PÄÄTÖS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää hakijalle ja sen
järjestämän Helsingin kalamaraton -kilpailun osallistujille luvan onkia ja pilkkiä
Helsingin kaupungin omistamien vesialueiden vaelluskalavesistöjen koski- ja virtaalueilla 28.-29. toukokuuta 2022 hakemuksen mukaisesti. Tämä päätös ei anna
oikeutta poiketa muista kalastuslain ja -asetuksen säädöksistä.
Päätös ei koske Longinojaa (Malmi, Pukinmäki, Tapaninkylä), Haaganpuroa (Haaga,
Ruskeasuo) eikä Mätäjoen alajuoksua (Pitäjänmäki) Strömbergintieltä mereen.
Päätös ei myöskään koske Vantaanjoen Vanhankaupunginkoskea, Ruutinkokea ja
Pitkäkoskea eikä Keravanjoen Kirkonkylänkoskea.
Päätöstä on noudatettava antopäivästä alkaen mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.

EHDOT

PERUSTELUT

1. Luvansaajalla tulee olla kalastusoikeuden haltijan lupa pyyntiin
2. Pyynnin yhteydessä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilta saadut
vaelluskalat on välittömästi vapautettava.
3. Luvansaaja ei saa siirtää tätä lupaa toiselle.
4. Lupa koskee ainoastaan Helsingin kalamaraton 2022 kilpailun osallistujia
Kalastuslain 7 § mukaan jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä sekä
kalastaa silakkaa yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla
koukulla.
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Edellä mainitut oikeudet eivät koske vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita,
eivätkä niitä vesialueita, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty.
Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskilpailuja sekä muita vastaavia järjestettyjä
tilaisuuksia varten on saatava kalastusoikeuden haltijan lupa.
Kalastuslain 46 § mukaan vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella onginta,
pilkintä ja kalastus harrilaudalla on kielletty. Tämä koskee myös vesialueen
omistajaa sekä kalastusoikeuden haltijaa.
Kalastuslain 4 § mukaan onkimisella tarkoitetaan ilman viehettä ja
heittokalastukseen soveltuvaa kelaa harjoitettavaa kalastusta, jossa käytetään
yhtä vapaa ja koukkua. Pilkkimisellä tarkoitetaan kalastusta yhdellä lyhyehköllä
vavalla ja siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä.
Kalamaraton-kilpailussa halutaan kalastaa Helsingissä muiden vesistöjen ohella
vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla pois lukien Longinoja, Haaganpuro
sekä Mätäjoki (Pitäjänmäki) merestä Strömbergintielle saakka. Kalastus näissä
kohteissa on tulkittavissa lähinnä onkimiseksi tai pilkkimiseksi.
Vaelluskalavesistöiksi Helsingin alueella on katsottava Vantaanjoki
sivujokineen ja –puroineen, Mätäojan, Haaganpuron, Viikinojan Mustapuron,
Mellunkylänpuron ja Krapuojan vesistöt (ks. www.kalastusrajoitus.fi). Koski- ja
virta-alueita ei ole erikseen määritetty, mutta sellaisiksi on tulkittava Helsingin
alueella Vantaanjoen Vanhankaupunginkoski, Ruutinkoski, Pitkäkoski sekä
Keravanjoen Kirkonkylänkoski. Lisäksi kaikki edellä mainitut pienemmät
vesistöt ovat käytännössä syytä tulkita koski- ja virta-alueiksi
kokonaisuudessaan.
Kalastuslain 47 § mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi siirtoistutusta, kalanviljelytoimintaa, tutkimustyötä, kalastusperinteen ylläpitämistä,
kalataloudellisten velvoitteiden toimeenpanemista tai hyödyntämistä taikka
muuta kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvää tarkoitusta varten
perustellusta syystä myöntää poikkeusluvan mm.
-

kielletyn kalastustavan, pyyntimenetelmän tai kalastusvälineen käyttöön
tai säilyttämiseen;
kalastamaan kalastuskieltoalueella;
rauhoitetun kalalajin tai –kannan kalastamiseen;

ELY-keskus katsoo, että Helsingin kalamaraton, joka on järjestetty
ensimmäisen kerran vuonna 2001, on kalastusperinnettä ja edistää
kalastusharrastusta sekä tuottaa samalla tutkimustietoa Helsingin alueen
kalastosta. Näin ollen ELY-keskus katsoo, että poikkeusluvan ehdot täyttyvät.
Kalastuksen salliminen päätöksessä määrätyillä lupaehdoilla ja lyhyenä
ajankohtana ei myöskään aiheuta olennaista haittaa kalakannoille.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 §, 47 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
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Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista
suoritteista vuonna 2022 (1259/2021)
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallintooikeuteen ja maksuun oikaisua ELY-keskukselta. Valitusosoitus sekä
oikaisuvaatimusosoitus ovat päätöksen liitteinä.
LISÄTIEDOT
Lisätietoja antaa tarvittaessa Timo Koskenala, puh: 040 7171294, sähköposti
timo.koskenala@ely-keskus.fi
Allekirjoitukset
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt kalastusmestari Timo Koskenala ja ratkaissut
johtava kalatalousasiantuntija Tuomas Oikari. Merkintä sähköisestä
hyväksymisestä on tämän päätösasiakirjan viimeisellä sivulla, liitteiden
jälkeen.
TIEDOKSI

Helsingin kaupunki
Helsingin poliisilaitos
Helsinki-Espoon kalatalousalue
Vantaanjoen kalatalousalue

LIITTEET

Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

NÄHTÄVILLE

ELY-keskuksen sähköinen ilmoitustaulu

Maksu (Vana 1259/2021) 70 € / 1 h
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