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Ari Ahtiainen

HAKEMUS
Kellokosken kalastuskunta on 18.3.2022 saapuneella hakemuksellaan
pyytänyt, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myöntäisi kalastuslain 72§:n mukaisen poikkeusluvan
vapakalastukseen kalastuslain 71 §:stä poiketen Tuusulan kunnassa sijaitsevalla vesialueellaan Keravanjoessa ja Kellokosken patoaltaassa kalatien yläpuolella Vantaanjoen kalatalousalueella.

VÄLITOIMENPITEET
Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedusteli Vantaajoen kalastusalueelta
puhelimitse heidän näkemystänsä asiasta. Vantaanjoen kalatalousalue
puolsi poikkeusluvan myöntämistä.

RATKAISU

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää
kalastuslain 72 §:n mukaisen poikkeusluvan kalastuslain 71 §:stä
poiketen kalastaa vapakalastusvälineillä Kellokosken kalastuskunnan
Tuusulan kunnassa sijaitsevalla vesialueellaan Keravanjoessa ja
Kellokosken patoaltaassa Vantaanjoen kalatalousalueella karttaliitteen
mukaisella alueella.

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut
www.ely-keskus.fi
Aluetoimistot:
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20101 TURKU
Puh. 029 502 2500
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Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti,
lainvoimaa vailla olevana. ELY-keskus katsoo, että poikkeuslupa on
tarkoituksenmukaista saattaa voimaan välittömästi.

Poikkeuslupa on voimassa tämän päätöksen lainvoiman saamisesta
31.12.2026 saakka seuraavin ehdoin:

EHDOT
1. Kaikki tämän luvan nojalla pyydetyt lohet ja taimenet
vapauttaa välittömästi vahingoittumattomina takaisin veteen.

tulee

2. Mikäli alueen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu tai lupaehtoja
olennaisesti rikotaan tai kalastuksen havaitaan aiheuttavan olennaista
haittaa vaelluskalakannoille, voidaan päätös peruuttaa.

PERUSTELUT
Keravanjoki on kalastuslain (379/2015) mukainen vaelluskalavesistöön
kuuluva joki.
Vaelluskaloina pidetään kalastuslain mukaan lohta, järvilohta,
ankeriasta, nahkiaista, toutainta, taimenta sekä nieriän, harjuksen ja siian
vaeltavia kantoja.
Kalastuslain 71 §:n mukaan kalan kulun turvaamiseksi rakennetussa
kalatiessä sekä kahdensadan metrin matkalla sen tai muun vastaavan
laitteen ylä- ja alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty.
Kalastuslain 72 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi
myöntää tilapäisen luvan mm. kalatien yläpuolella kalastamiseen, jos
tällainen toimenpide on välttämätön yleisen kalatalousedun
turvaamiseksi tai muusta erityisestä syystä, eikä vaaranna kalan kulkua
vesistössä tai käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamista.
Kellokosken patoallas on ollut Kellokosken taajaman perinteinen
lähivirkistysalue ja keskeinen tapahtumien järjestämispaikka. Kuluvalle
kaudelle patoaltaalle tulee mm. sup-lautojen vuokrausta ja
laiturirakennelma näille laudoille. Keravanjoki Kellokoskella ja
varsinkin suvantoalue mukaan lukien patoaltaan alue, on toiminut
paikallisten ns. helppona kalastuksen aloittamisen harrastuspaikkana.
Alue on melko saalisvarma ja mahdollistaa onnistumisen elämyksiä
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nuorille kalastajille ja helposti saavutettavan paikan myös vanhemmalle
ikäryhmälle. Kalastuksen salliminen patoaltaalla lisää merkittävästi
alueen virkistyskäyttöä ja edistää mielenkiintoa kalastusharrastusta
kohtaan. Kalastuskunta haluaa kehittää alueesta helposti saavutettavan,
eritasoisia kalastajia palvelevan saalisvarman kalapaikan, jota hoidetaan
kalakantoja kunnioittaen.
Taimen on ollut kokonaan rauhoitettu alueella jo vuosikausia, eikä
kalastuspaine kohdistu juuri muihinkaan lohikaloihin. Kellokosken
kalastuskunta on vuosikokouksessaan 2022 päättänyt, että syysrauhoitus
taimenen ja lohen osalta on 1.9.-30.9. ja koko joki asetetaan täydelliseen
kalastuskieltoon 1.10.-30.11. Kalatien yläpuolinen kalastuskielto olisi
edelleen voimassa patoaltaassa kalatien puoleisella alueella. ELY-keskus
katsoo, että Kellokosken kalastuskunnalla on selkeät tavoiteet
järkiperäiseen kalakantojen hoitoon ja mahdollisuudet myös riittävään
kalastuksen valvontaan alueella.
ELY-keskus
pitää
Kellokosken
patoaltaan
perinteistä
virkistyskäyttöaluetta ja tapahtumien järjestämispaikkaa kalastuslain 72
§:ssä mainittuna muuna erityisenä perusteena luvan myöntämiselle.
ELY-keskuksen käsityksen mukaan vapakalastuksen salliminen
määrätyillä lupaehdoilla ei vaaranna kalan kulkua vesistössä eikä käyttöja hoitosuunnitelman toteuttamista.
ELY-keskus katsoo, että kalastuksen salliminen päätöksessä määrätyillä
lupaehdoilla pitää yllä paikallisten toimijoiden mielenkiintoa
Keravanjoen kalatalousasioiden kehittämiseen, lisää joen virkistysarvoa
ja kalatalouskäyttöä eikä aiheuta merkittävää haittaa Keravanjoen
vaelluskalakannoille. ELY-keskus katsoo lisäksi, että hyvin järjestetty
kalastus parantaa kalastuksenvalvonnan edellytyksiä ja vähentää
mahdollista salakalastusta.
Päätös on voimassa 31.12.2026 asti, jonka jälkeen alueen tilannetta
voidaan tarkastella Vantaanjoen kalatalousalueen laatiman käyttö- ja
hoitosuunnitelman tavoitteiden pohjalta.
SOVELLETUT
OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 71 §, 72 § ja 124 §
Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenneympäristökeskusten maksullisista suoritteista vuonna 2022

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallintooikeuteen, ja maksuun oikaisua ELY-keskukselta. Valitusosoitus ja
oikaisuvaatimusosoitus ovat liitteenä

ja
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LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Perttu Louhesto
(puh.050 5630055, sähköposti perttu.louhesto(at)ely-keskus.fi)

Yksikön päällikkö

Mikko Koivurinta

Kalastusmestari

Perttu Louhesto

TIEDOKSI
Vantaanjoen kalatalousalue
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö
LIITTEET

Valitusosoitus, Oikaisuvaatimusosoitus
Kieltoalueen sijainti, kartta

NÄHTÄVILLE
ELY-keskuksen verkkosivulla: www.ely-keskus.fi -> VarsinaisSuomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Maksu (Vna 1259/2022) 110 €
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