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TIIVISTELMÄ
Tämä julkaisu käsittelee Vantaanjoen vesistön kalastoa ja kalastusta vuodelta
2008.

Tarkkailu

koeravustuksista

koostui
sekä

sähkökoekalastuksista,

vapaa-ajan

kalastajien

poikasnuottauksista,
kalastustiedustelusta.

Sähkökoekalastuksissa Vantaanjoen vesistöalueen koskista tavattiin kaikkiaan 15
kalalajia Runsaslukuisimmat kalalajit olivat taimen, törö ja kivisimppu Koealoista
suurimmat yksilötiheydet havaittiin Vanhankaupunginkoskelta, Boffinkoskelta ja
Tikkurilankoskelta. Sähkökoekalastukset osoittivat, että lohen 0+ poikasten ja
vanhempien vuosiluokkien esiintyminen koealoilla näyttäisi yleistyneen. Taimen oli
lohta yleisempi lohikala Vantaanjoen vesistöalueen koskilla. Sähkökoekalastuksien
perusteella pistekuormittajilla ei näyttänyt yleisesti ottaen olevan vaikutusta koskien
kalayhteisöjen muokkaajina. Poikkeuksen tästä yleisestä linjasta muodostivat
Riihimäen puhdistamon ja Versowood Riihimäki Oy:n sekä Helsinki-Vantaan
lentoaseman

alapuoliset

koealat.

Näiden

kuormituspisteiden

alapuolella

kalayhteisöjen koostumus ja runsaussuhteet erosivat lähimmästä vertailualueesta
eniten. Poikasnuottauksien yleisimmät lajit olivat salakka ja särki. Toutainta
tavattiin

jälleen

suurimmat

Ruutinkosken

Ruutinkosken,

koealalta.

Nuottauksien

Vantaankosken

ja

yksikkösaaliit

Tuomarinkylän

olivat

koealoilla.

Kalastustiedustelun perusteella vesistöalueen yhteenlaskettu kalansaalis oli 60 493
kg. Taimen- ja kirjolohisaaliit olivat vuonna 2008 hieman yli 10 000 kg (taimen: 11
411kg ja kirjolohi: 10 128 kg). Lohisaalis oli vuonna 2008 n. 6425 kg ja siikasaalis
5300 kg. Kalastajaa kohti laskettuna vuosisaalis oli n. 12 kg. Pyyntivuorokautta
kohden laskettuna saalis oli keskimäärin

0,707 kg. Tiedustelun perusteella

kalastushaitoista keskeisimmiksi nousivat vedenlaatuun liittyvät haitat, kuten
sameus ja vesistön likaantuminen ja pilaantuminen. Kalastajat olivat myös
havainneet vesistössä leväkukintoja sekä veden että saaliskalojen haju- ja
makuvirheitä. Näiden ohella kalastajat kokivat vähäiset saaliit, istutusten
vähäisyyden,

valvonnan

heikkouden

kalastusta haittaavina tekijöinä.

ja

suurten

saaliskalojen

puuttumisen
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1 JOHDANTO

25.5.2009

Vantaanjoen kalataloustarkkaillun tarkoituksena on seurata jätevesien vaikutuksia joen
kalastoon ja kalastukseen. Vuosien 1996-2004 tarkkailusta vastasi RKTL, mutta vuosina
2005-2007 tarkkailun toteuttajina ovat olleet Kala- ja vesitutkimus Oy. Vuosien 2008-2010
kalataloustarkkailusta vastaavat yhteistyössä Kymijoen vesi ja ympäristö ry, Kalatieto J.
Rinne sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Kalatalous- ja
pohjaeläintarkkailun ohjelmaa uudistettiin vuonna 2008 (Haikonen & Paasivirta 2008).
Uudenmaan ja Hämeen TE-keskukset hyväksyivät tarkkailuohjelman kirjeillään Dnro:t
1707/5723/07 ja 2177/5723/07. Kalataloudellinen tarkkailu koostuu sähkökoekalastuksista,
poikasnuottauksista, koeravustuksista, vapaa-ajan kalastajien kalastustiedustelusta ja
kalojen aistinvaraisista arvioista sekä elohopeapitoisuuksien tutkimuksista.
Vantaanjoen kalataloudellinen tarkkailu perustuu joen kuormittajien ympäristölupiin
(taulukko 1), joiden mukaan luvan haltijoilla on oikeus johtaa jätevesiä Vantaanjokeen.
Kuormittajat ovat sopineet tarkkailun järjestämisestä yhteistarkkailuna. Vantaanjoen
tarkkailuun kuuluu myös vesistötarkkailu, josta vastaa Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry. Kalataloudelliseen yhteistarkkailuun osallistuu seuraavat
kuormittajat:
•
•
•
•
•
•
•

Riihimäen Vesi
Hyvinkään Vesi
Nurmijärven Vesi
Tuusulan kunta
Helsinki-Vantaan lentoasema
Altia Oyj
Versowood Oy

2 VANTAANJOEN VIRTAAMA, VEDENLAATU JA KUORMITUS VUONNA 2008
Vantaanjoen vesistöalueen pinta-ala on 1686 km2. Joen pääuoman pituus on n. 100 km ja
pudotuskorkeutta joen latvoilta Vanhankaupunginlahdelle kertyy 111 m. Vesistöalueen
järvisyysprosentti on vain 2.3%, minkä johdosta joen virtaamavaihtelut ovat suuria. Vuoden
2008 keskivirtaama (23 m3/s) oli hieman suurempi kuin vuosina 2000-2007 (kuva 1).
Virtaamat olivat suurimmillaan tammi-huhtikuun ja marras-joulukuun aikana (kuva 2.)
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Taulukko 1. Vantaanjoen vesistön kuormittajien ympäristölupapäätökset.

Luvan haltija

Lupapäätös

Riihimäen kaupungin
vesihuoltolaitos; Riihimäen
jätevedenpuhdistamo

LSY Nro 62/2004/1
Dnro LSY-2003-Y-393, 23.11.2004

Hyvinkään Vesi; Kaltevan
jätevedenpuhdistamo

LSY Nro 63/2004/1
Dnro LSV-2003-Y-392, 23.11.2004

31.10.2011

Hyvinkään Vesi; Kaukasten
puhdistamo

Uudenmaan ympäristökeskus,
No YS 1432 Dnro UUS-2003-Y587-121, 9.10.2006
Uudenmaan ympäristökeskus,
No YS 1431, Dnro UUS-2003-Y586-121, 9.10.2006

31.12.2013

Nurmijärven kunta; Kirkonkylän
jätevedenpuhdistamo

LSY-2003-Y-413 Nro 72/2004/1
KHO 7.3.2007 Nro 3/3138/1/06

31.10.2011

Nurmijärven kunta; Klaukkalan
jätevedenpuhdistamo

LSY Nro 20/2002/1
Dnro 01159, 17.4.2002

31.12.2009

Rinnekoti-Säätiö; Rinnekodin
jätevedenpuhdistamo

Uudenmaan ympäristökeskus No YS 31.8.2012
1063, Dnro UUS-2002-Y-400-111,
22.9.2004

Nurmijärven kunta; Rajamäen ja
Röykän puhdistamot

LSY Y35 ja Y36/2004. 30.11.2004

Hyvinkään Vesi; Ridasjärven
puhdistamo

Uudenmaan ympäristökeskus No YS
1450, Dnro UUS-2003-Y-577-111,
11.10.2006
Uudenmaan ympäristökeskus, No
Nurmijärven kunta; MetsäYS 998, Dnro UUS-2004-Y 823Tuomelan jäteasema
111, 17.8.2007
Vaasan HO 5.6.2008 Dnro
1957/07/5107, Nro 08/018/1.
Versowood Oy Riihimäki Timber Hämeen ympäristökeskus,
Nro YSO/57/06
Dnro HAM-2004-Y-121-111
LSVO 97/199873, LSVO 98/1998/3,
Helsinki-Vantaan lentoasema
VYO 129/1999
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun LSVO 59/1988/1, 15.9.1988
kuntayhtymä; lisäveden
johtaminen
Altia Oyj, Rajamäki
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toiminta
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Kuva 1. Vantaanjoen virtaamat Oulunkylän mittauspisteellä vuosina 2000-2008.

Kuva 2. Vantaanjoen virtaama Oulunkylän mittauspisteellä vuonna 2008.
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Vantaanjoki on tyypitelty savimaiden luontaisesti reheväksi joeksi. Vantaanjoki on
vedenlaadultaan luokiteltavissa reheväksi (kuvat 3 ja 4). Vuoden 2008
kokonaisfosforipitoisuudet olivat joen alaosalla keskimäärin hieman yli 110 µg L-1 ja
kokonaistyppipitoisuudet n. 2200 µg L-1. Keskimääräiset ravinnepitoisuudet olivat hieman
korkeammat kuin edellisvuosien (2006-2007) keskimääräiset pitoisuudet, mutta toisaalta
hieman matalammat kuin vuosina 2004 ja 2005.
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Kuva 3. Vantaanjoen kokonaisfosforipitoisuuksien vuosikeskiarvot (2004-2008) ja tulosten
keskihajonnat joen alaosan seurantapisteellä Vantaa 8.6.
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Jätevesivaikutukset keskittyvät Vantaanjoen pääuoman yläosaan, Luhtajoen alaosaan ja
Luhtaanmäenjokeen (kuva 5).
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kuva 5. Vantaanjoen vesistöalueen kalataloustarkkailun näytepisteiden ja kuormittajien sijainti.
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Satunnaispäästöinä jätevesiä on päässyt jokeen jätevedenpumppaamoilta ja –
puhdistamoilta. Vuonna 2008 satunnaispäästöjä tapahtui keväällä, kesällä ja
loppusyksystä kun Riihimäen, Hyvinkään, Klaukkalan, Tuusulan ja Nurmijärven kuntien
jätevedenpuhdistamoilta tai -pumppaamoilta tuli ylimääräisinä päästöinä Vantaanjokeen
jätevettä. Poikkeustilanteiden päästöjen tarkkailua varten valmistui Vantaanjoen
kalatalous- ja pohjaeläintarkkailuohjelmaan vuoden 2008 lopulla lisäys (Lahti 2008), joka
ohjaa tarkkailun suorittamista huomattavien satunnaispäästöjen vaikutusten arvioimiseksi.
Huomattavien päästöjen tarkkailun ratkaisee tapauskohtaisesti tarkkailua valvovat
viranomaiset. Yhteenveto vuoden 2008 satunnaispäästöistä on esitetty liitteessä 1.
Vantaanjoen vedenlaatua ja kuormitusta vuodelta 2008 on kuvattu tarkemmin
vesistötarkkailuraportissa (Vahtera & Männynsalo 2009). Seuraavassa on kuitenkin
esitetty yhteenveto vesistöalueen kuormittajien tulo- ja lähtökuormasta sekä
lähtöpitoisuudesta ja puhdistustehosta (taulukko 2). Helsinki-Vantaan lentoaseman BODkuormitus vuosina 2007-2008 on ollut 780 tn. Fosforin sekä typen osalta kuormitus on ollut
0,9 tn (fosforikuorma) ja 9,8 tn (typpikuorma).
Taulukko 2. Vantaanjoen vesistön pistekuormitus vuonna 2008.
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT
3.1 SÄHKÖKOEKALASTUKSET
Vuoden 2008 sähkökoekalastukset tehtiin elo-syyskuussa. Koekalastuksissa käytettiin
Hans
Grassl
GmbH
–yrityksen
valmistamaa
IG-200
akkukäyttöistä
sähkökoekalastuslaitetta. Koekalastuskohteita oli kaikkiaan 28 (kuva 5). Koealat on
kuvattu tarkkailuohjelmassa (Haikonen & Paasivirta 2008). Uuden tarkkailuohjelman
mukaisesti kaikilla koealoilla ei tehty useampaa poistopyyntiä vaan pyydystettävyys
arvioitiin kolmen peräkkäisen poistopyynnin menetelmällä (Junge & Libosvarsky 1963) 13
koealalla. Lopuilla 15 koealalla tehtiin vain yksi poistopyynti, joiden tiheysarviointiin
käytettiin koko vesistön yhdistettyjen kolmen poistopyyntien pyydystettävyysarvoja.
Pyydystettävyys laskettiin erikseen kullekin lajille. Taimenien ja lohien osalta
pyydystettävyys laskettiin erikseen nollavuotiaille (0+) ja tätä vanhemmille poikasille (> 0+).
Mikäli joltain koealalta saatiin kolmella poistopyynnillä jotain lajia yli 30 yksilöä, käytettiin
havaittua pyydystettävyysarvoa koealan tiheysarvion laskemiseen. Jos lajia ei saatu yli 30
yksilöä, käytettiin pyydystettävyyden arvona koko vesistön yhdistettyä kolmen
kalastuskerran pyydystettävyysarvoa. Mikäli yksilömäärät jäivät aineistojen yhdistämisestä
huolimatta vähäiseksi (< 30 kpl), käytettiin näiden lajien osalta Degermanin & Sersin
(2001) ilmoittamia keskimääräisiä pyydystettävyysarvoja.
3.2 POIKASNUOTTAUKSET
Poikasnuottaukset tehtiin elo-syyskuussa. Koealoja oli kaikkiaan yhdeksän ja kullakin
suoritettiin kaksi nuotanvetoa. Koealoista kahdeksan sijaitsee pääuomassa ja yksi
Palojoessa. Koealat on kuvattu tarkkailuohjelmassa (Haikonen & Paasivirta 2008).
Nuotatut pinta-alat arvioitiin kultakin koealalta. Poikasnuottauksissa käytettiin umpiperäistä
nuottaa (kuva 6), korkeudeltaan 1,1 m ja kokonaispituudeltaan 16,5 m. Nuotan reisien
pituus oli 14,7 m. Kalat mitattiin ja punnittiin lajikohtaisesti. Mikäli jonkin lajin yksilömäärät
olivat suuria, otettiin pituusmittauksiin 100 yksilön otos. Muussa tapauksessa mitattiin
kaikki yksilöt. Pienimmät yksilöt, joiden lajintunnistusta ei voitu tehdä maastossa, säilöttiin
70% etanoliin ja määritettiin myöhemmin laboratoriossa.
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Kuva 6. Poikasnuottauksessa käytetty umpiperäinen nuotta.

3.3 KOERAVUSTUKSET
Koeravustuksin seurantaan Vantaanjoen vesistön rapukantojen tilaa ja ajallisia muutoksia.
Koeravustukset tehtiin elokuussa. Koealoja oli kaikkiaan seitsemän (kuva 1). Koealat on
kuvattu tarkkailuohjelmassa (Haikonen & Paasivirta 2008). Koeravustuksissa käytettiin ns.
Evo-mertoja. Kullekin koealalle asetettiin pyyntiin 50 merran jata. Saaliiksi saadut ravut
mitattiin ja niistä merkittiin ylös sukupuoli, mahdolliset vauriot ja taudit sekä naaraista
sukukypsyys.
3.4 KALASTUSTIEDUSTELU
Kalastustiedustelulla selvitettiin kalansaaliita ja kalastusta haittaavia tekijöitä vuodelta
2008. Kalastustiedustelun otannat suoritettiin Vantaan- ja Keravanjoelle luvan
lunastaneiden kalastajien joukosta. Luvan lunastaneiden nimi- ja osoitetiedot saatiin
luvanmyyntipisteistä. Näistä laskettiin luvanmyyntipaikoilla myytyjen lupien kokonaismäärä.
Tiedusteluun otettiin kaikista luvan lunastaneista 958 kalastajan otos. Tiedustelu tehtiin
kolmen kontaktin menetelmänä. Kalastustiedustelu suoritettiin tammi-maaliskuun aikana.
Nurmijärven ja Palojoen kalastusalueen (Myllykoski) lupatietoja ei ollut saatavilla.
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4 TULOKSET
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Keskimääräinen yksilötiheys (kpl/aari)

4.1 SÄHKÖKOEKALASTUKSET
4.1.1 Koealojen lajisto, yksilötiheydet ja biomassat
Sähkökoekalastuksissa Vantaanjoen vesistöalueen koskista tavattiin kaikkiaan 15
kalalajia (liitteet 2 ja 3). Lajikohtaiset pyydystettävyydet on taulukoitu liitteeseen 4.
Runsaslukuisimmat kalalajit olivat taimen, törö ja kivisimppu (kuva 7). Koealoista
suurimmat yksilötiheydet havaittiin Vanhankaupunginkoskelta, Boffinkoskelta ja
Tikkurilankoskelta (kuva 8). Sen sijaan Kylmäojan ja Myllyojan koealoilta ei tavattu
lainkaan kaloja.

Kuva 7. Sähkökoekalastuksien saalislajien keskimääräiset yksilötiheydet Vantaanjoen vesistön
koealoilla.

Kuva 8. Sähkökoekalastuksissa havaitut yksilötiheydet Vantaanjoen vesistön koealoilla.
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Samat kolme koskea (Vanhankaupunginkoski, Boffinkoski ja Tikkurilankoski) erottuivat
muista koealoista myös suuremman kalabiomassan suhteen (kuva 9). Yksilötiheyksistä
poiketen Vaiveronkosken ja Kirkonkylänkosken biomassat olivat niin ikään melko korkeita.

Kuva 9. Sähkökoekalastuksissa havaitut biomassat Vantaanjoen vesistön koealoilla.

4.1.2 Lohikalaverkosto
Tarkkailuohjelman mukaan Vantaanjoen vesistöalueen 15 koealasta muodostetaan ns.
lohikalaverkosto, jonka avulla seurataan lohen ja taimenen esiintymistä ja tiheyksiä
tarkkailualueella. Vuoden 2008 koekalastuksissa lohen poikasia tavattiin kuudelta koealalla
(kuva 10). Vantaankosken, Boffinkosken, Myllykosken ja Nukarinkosken yläosalla tavattiin
sekä kesän vanhoja poikasia että vanhempia vuosiluokkia. Vanhanmyllynkoskelta ja
Vaiveronkoskelta havaittiin vain vanhempia (> 0+) poikasia. Taimenen poikasia tavattiin
useammalta koealalta kuin lohta. Verkoston 15 koealasta kesän vanhoja taimenen
poikasia havaittiin 13 koealalta ja vanhempia poikasia 14 koealalta (kuva 11). Suurimmat
yksilötiheydet havaittiin Rannikonmäen koealalta. Vanhempien poikasten osalta suurimmat
yksilötiheydet havaittiin Pitkäkosken ja Myllykosken koealoilta.
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11.
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4.1.3 Lohikalojen pituusjakaumat
Lohen ja taimenen pituusjakaumia varten kaikkien koealojen aineistot yhdistettiin. Lohen
kesän vanhojen poikasten osuus oli 38,5 % kaikista yksilöistä (yhteensä 91 kpl). Tässä
tarkastelussa lohen 0+ poikasten koko on rajattu pituusluokkiin 60-130 mm (kuva 12).
Taimenia poikasia saatiin lohen poikasia enemmän saaliiksi: yhteensä 202 kpl. Taimenen
kesän vanhojen poikasten kokojakauma oli saman tyyppinen kuin lohella eli n. 40-130 mm
(kuva 13).
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kuva 12. Vantaanjoen vesistöalueen lohen poikasten jakautuminen eri pituusluokkiin.
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kuva 13. Vantaanjoen vesistöalueen taimenen poikasten jakautuminen eri pituusluokkiin.

4.1.4 Aineiston analysointi
Tarkkailuohjelmassa ei ole kuvattu sähkökoekalastuksiin liittyviä kysymyksenasetteluja ja
koeasetelmia, jonka perusteella vesistön kuormitusvaikutuksia koskien kalastoon
tutkittaisiin. Niinpä varsinaisia tilastollisia testejä ei ole pyritty eikä myöskään voitu
soveltamaan tähän aineistoon. Koekalastusaineiston käsittelyssä hyödynnettiin
luokitteluanalyysiä (Cluster Analysis) ja DCA-ordinaatioanalyysiä. Näiden menetelmien
avulla aineisto luokiteltiin kalaston rakenteen suhteen samankaltaisten koealojen ryhmiin.
Lisäksi pistekuormittajien alapuolisten koealojen kalayhteisöjen rakennetta verrattiin
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lähimmän yläpuolisen koealan kalayhteisön rakenteeseen. Menetelmänä käytettiin
Sørensenin etäisyysindeksiä. Indeksi mittaa näyteparin (tässä tapauksessa kuormituksen
ala- ja yläpuolinen koeala) kalayhteisöjen koostumusta. Etäisyysindeksi voi saada arvoja
välillä 0-1, suurimman arvon kuvatessa lajistoltaan ja lajien runsaussuhteiltaan identtistä
näyteparia. Indeksiarvo voidaan muuttaa prosenttiasteikolle kertomalla indeksiarvo 100:lla.
Kuormituspisteiden ala- ja yläpuolisten koealojen havaittuja eroja verrattiin vesistöalueen
kaikkien koealojen keskimääräiseen etäisyysindeksin arvoon sekä vertailuparien
keskiarvoon. Vertailuparit muodostettiin koealoista, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan mutta
niiden väliselle jokijaksolle ei tule jätevesikuormitusta. Vertailuparit olivat koealat 23-24,
17-18, 13-14, 11-12, 8-9, 3-4 ja 2-3.
Luokittelu- ja ordinaatioanalyysien perusteella sähkökoekalastusaineisto jakautui kolmeen
ryhmään (kuva 14). Ensimmäisen ryhmän muodostivat yksilötiheyksiltään ja lajimääriltään
suurimmat koealat, kuten Vanhankaupunginkoski, Boffinkoski ja Tikkurilankoski. Näillä
koealoilla havaittiin myös vanhempien taimenen poikasten (> 0+) runsaimmat
yksilötiheydet. Tyypillistä tämän ryhmän koealoille oli myös korkeat diversiteetti-indeksin
arvot (kuva 15), joka ilmentää lajiston monipuolisuutta. Yleisesti ottaen koskien lajisto oli
kaikkien monipuolisinta Vantaanjoen vesistön alimmilla koskilla. Toisen ison ryhmän
muodostivat koealat, joilla havaittiin runsaasti kivisimppua. Kolmannen ja samalla
pienimmän kahden koealan ryhmä muodostui Arolamminkosken ja Riihimäen puhdistamon
alapuolisesta koealasta. Nämä koealat erottuivat muista lähinnä koko Vantaanjoen
vesistöalueen koskilla melko harvalukuisten lajien, kuten mateen ja harjuksen suurempien
tiheyksien vuoksi.
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Kuva 14. Sähkökoekalastusalojen ryhmittyminen kalaston rakenteen suhteen kaksiulotteisessa
ordinaatioavaruudessa.

Kuva 15. Vantaanjoen vesistöalueen sähkökoekalastusalojen monimuotoisuutta eli diversiteettiä
mittaavan Shannonin indeksin arvot.
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Sørensenin etäisyysindeksin perusteella erot sähkökoekalastusalojen kalayhteisöjen
rakenteessa olivat melko suuret. Kaikkien koealojen välinen keskimääräinen
etäisyysindeksin arvo oli 26,7%. Kun kuormituspisteiden ala- ja yläpuolisia koealoja
tarkasteltiin vertailupareina, kohosi keskimääräinen indeksiarvo 39,9 %:iin. Eli
kuormituspisteen ylä- ja alapuolisten koskien samankaltaisuus oli keskimäärin 13 %
korkeampi kuin sattumanvaraisesti valitulla kahdella koealalla. Toisaalta vertailuparien
(koealat joiden välillä ei tule ole kuormitusta) keskimääräinen samankaltaisuus oli 35,3 %,
eli lähellä kuormituspisteiden ylä- ja alapuolisten alojen välistä arvoa. Etäisyysindeksin
arvo oli pienimillään koealojen 15-16 (Riihimäen puhdistamo-Käräjäkoski: 8 %), 14-16
(Arolamminkoski-Käräjäkoski: 6 %) ja 18-21 (Tikkurilankoski-Kylmäoja: 0 %) ja
korkeimmillaan koealojen 19-20 (Seppälänkoski-Myllykoski: 82 %) ja 10-11 (PetäjäskoskiKittelänkoski: 61 %) välillä. Pistekuormittajilla ei yleisesti ottaen näyttänyt olevan vaikutusta
koskien kalayhteisön muokkaajina. Poikkeuksen tästä muodostivat Riihimäen puhdistamo
ja Versowood Riihimäki Oy sekä vesistön alaosalla Helsinki-Vantaan lentoasema. Näillä
koealoilla kalayhteisöjen koostumus ja runsaussuhteet erosivat vertailualueesta eniten ja
indeksin arvo jäi vertailuarvon 35,4 % alapuolelle. Vertailun vuoksi mainittakoon, että
pohjaeläin- ja piilevätutkimuksissa 60 % samankaltaisuuden on katsottu edustavan
rinnakkaisnäytteillä tyypillistä raja-arvoa (Kelly 2001, Raunio ym. 2007).
4.1.5 Vuosien 2000-2008 tulosten vertailu
Vantaanjoen vesistön kalataloudellisen tarkkailun sähkökoekalastusaloissa on tapahtunut
jonkin verran vaihtuvuutta, mutta lohikalojen osalta yhteenvetoa voidaan tehdä kuluvan
vuosikymmenen tuloksista. Lohen 0+ poikasia on tarkkailujaksolla 2000-2008 tavattu
seitsemältä koealalta (kuva 16). Kesän vanhojen lohenpoikasten esiintyminen on näyttänyt
olevan melko sattumanvaraista, sillä vain kahdelta koealalta poikasia on tavattu
peräkkäisinä tarkkailuvuosina ja useimpien koealojen osalta havaintoja on tehty vain
yhtenä vuonna. Lohen poikasten esiintyminen koealoilla näyttäisi kuitenkin yleistyneen,
sillä vuosina 2006 ja 2008 havaintoja tehtiin kolmelta koealalta.
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Kuva 16. Lohen kesän vanhojen (0+) poikasten yksilötiheydet Vantaanjoen vesistön koealoilla
vuosina 2000-2008.
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Lohen vanhempien vuosiluokkia on tavattu niin ikään lähinnä viime vuosina (2006-2008;
kuva 17). Tarkastelujakson ensimmäiset havainnot ovat vuodelta 2002. Suurimmat
yksittäiset yksilötiheydet on Vaiveronkoskelta ja Boffinkoskelta. Kesän vanhoista poikasista
poiketen vanhempia lohen poikasia on tavattu kolmena peräkkäisenä tarkkailuvuonna
kahdelta koskelta (Vanhanmyllynkoski ja Vaiveronkoski).
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Kuva 17. Lohen poikasten (> 0+) yksilötiheydet Vantaanjoen vesistön koealoilla vuosina 2000-2008.

Taimenen kesän vanhoja poikasia on tarkkailujaksolla 2000-2008 tavattu kaikilta
lohikalaverkoston koealoilta (kuva 18). Suurimmat yksilötiheydet havaittiin vuonna 2000.
Vuosina 2002 ja 2008 taimenen poikasia tavattiin useimmilta koskilta.
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Kuva 18. Taimenen kesän (0+) vanhojen poikasten yksilötiheydet Vantaanjoen vesistön koealoilla
vuosina 2000-2008.
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Vanhempien taimenen poikasten suurimmat yksittäiset yksilötiheydet havaittiin niin ikään
vuonna 2000, mutta vuosina 2002 ja 2004 oli myös melko suuria yksilötiheyksiä (kuva 19).
Taimenen poikasia on tavattu peräkkäisinä vuosina useilla koealoilla, etenkin
vesistöalueen alaosalla. Taantumaa poikastiheyksissä on ollut havaittavissa
Vaiveronkoskella, Boffinkoskella, Nukarinkosken alaosalla ja Vanhankaupunginkoskella.
Vastaavasti Nukarinkosken yläosalla ja Myllykoskella pitkän aikavälin trendi on ollut
nouseva. Lohen ja taimenen poikasten tiheyksistä laskettiin koko lohikalaverkostoa
koskevat vuosittaiset keskimääräiset yksilötiheydet (kuva 20). Kesän vanhojen poikasten
keskimääräiset tiheydet laskivat vuosiin 2004 ja 2006 asti, mutta ovat sen jälkeen
kääntyneet nousuun. Myös vanhempien poikasten tiheydet kääntyivät kasvuun vuoden
2004 jälkeen.
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Kuva 19. Taimenen poikasten (> 0+) yksilötiheydet Vantaanjoen vesistön koealoilla vuosina 20002008.
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Kuva 20. Lohen ja taimenen poikasten keskimääräiset tiheydet lohikalaverkoston koealoilla.
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4.2 POIKASNUOTTAUKSET
Poikasnuottauksien yhdeksältä koealalta tavattiin kahdeksaa kalalajia (taulukot 3 ja 4).
Sähkökoekalastuksiin verrattuna vain pasuri ja toutain olivat sellaisia lajeja, joita ei havaittu
koskista. Tosin näitäkin kahta lajia löytyi nuottanäytteistä vain yksi kappale kumpaakin.
Kappalemäärissä ja biomassoissa mitattuna yleisimmät lajit olivat salakka ja särki.
Yksikkösaaliit olivat suurimmat Ruutinkosken, Vantaankosken ja Tuomarinkylän koealoilla.
Kaikki Vantaanjoen poikasnuottausalueet olivat pistekuormittajien alapuolella, joten
tuloksien vertailua kuormitusvaikutusten näkökulmasta ei ole pystytty tekemään.
Taulukko 3. Vantaanjoen vesistön poikasnuottauspaikkojen lajikohtaiset yksilötiheydet (kpl/100m2).

Taulukko 4. Vantaanjoen vesistön poikasnuottauspaikkojen lajikohtaiset biomassat (g/100m2).
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4.3 KOERAVUSTUKSET
Vantaanjoen vesistön seitsemästä koeravustusalueesta viideltä tavattiin rapua. Kaikki
saaliiksi saadut ravut olivat täplärapuja. Aiemmin Vantaanjoen vesistöalueelta on tavattu
myös jokirapua. Rapujen koko vaihteli vain vähän eri koealojen välillä (kuva 21). Yksilöiden
selkäkilven keskipituus oli noin 40-60 mm. Suurimmat yksikkösaaliit saatiin
Nukarinkoskelta (kuvat 22 ja 23). Naaraita saatiin joka koealalta hieman enemmän kuin
koiraita. Palovammatautia ja rapuruttoa havaittiin vain Seppälänkosken koealalla (taulukko
5). Yleisimpänä vauriona ravuissa havaittiin toisen saksen puuttuminen.
Taulukko 5. Vantaanjoen vesistöalueen koeravustuksissa havaitut rapujen vauriot ja taudit
koealoittain.
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Kuva 21. Vantaanjoen vesistöalueen koeravustusalueiden koiraiden ja naaraiden (sukukypsät
yksilöt eroteltuna) selkäkilven keskipituus.
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Kuva 22. Vantaanjoen vesistöalueen koeravustusalueiden keskimääräiset yksikkösaaliit.
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Kuva 23. Vantaanjoen vesistöalueen koeravustusalueiden koiraiden ja naaraiden (sukukypsät
yksilöt eroteltuna) yksilötiheys rantametriä kohti laskettuna.
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4.4 KALASTUSTIEDUSTELU
Tiedusteluotannan 958 luvan lunastaneesta henkilöstä tiedustelun palautti 449 henkilöä.
Vastausprosentiksi muodostui siten 46,9 %. Kalastuslupia myytiin kaikkiaan 6894 kpl
(taulukko 6). Todellinen määrä on hieman suurempi, sillä Nurmijärven ja Palojoen
kalastusalueen (Myllykoski) lupatietoja ei ollut saatavilla. Kalastajista 62% kalasti vain
yhdellä alueella ja 38% kahdella tai useammalla alueella. Luvan lunastaneita kalastajia oli
4362 (taulukko 6). Kalastaneiden henkilöiden arvioitu kokonaismäärä oli hieman yli 5000
(taulukko 7). Noin 80% kalastajista asui vesistöalueen läheisyydessä.
Taulukko 6. Kalastajamäärät perusjoukoittain ja osa-alueittain.

Helsingin
Vantaan
Nurmijärven ja Nukarinkosken Hyvinkäänkylien
kalastusalue
kalastusalue Palojoen
ja Raalan
kalastuskunnat
Perujoukko
kalastajaa
kalastajaa
kalastajaa
kalastajaa
kalastajaa
Helsingin uistelulupa
451
27
14
0
0
Hyvinkäänkylä
2
0
0
2
27
Kellokoski
5
5
0
5
5
Nukari, Raala
45
15
45
801
0
Nurmijärvi, Palojoki
0
0
0
0
0
Pitkäkoski
0
0
0
0
0
Riihimäki, perhokalastajat ry
0
5
5
5
0
Vanhankaupunginkoski
842
65
0
28
0
Vantaan uistelulupa
8
92
0
0
0
Vantaankoski
108
1 470
62
62
0
Osa-alueyhteensä
1 462
1 679
126
902
32
Ali- ja
Riihimäen
Kellokosken
Alueen muut
Vantaanjoki
ylikeravan
kalastuskunta kalastuskunta järvet ja joet
yhteensä
kalastuskunta
Perujoukko
kalastajaa
kalastajaa
kalastajaa
kalastajaa
kalastajaa
492
Helsingin uistelulupa
0
0
0
0
30
Hyvinkäänkylä
0
2
0
0
21
Kellokoski
5
0
119
0
906
Nukari, Raala
15
0
0
0
0
Nurmijärvi, Palojoki
0
0
0
0
0
Pitkäkoski
0
0
0
0
15
Riihimäki, perhokalastajat ry
0
20
0
0
935
Vanhankaupunginkoski
0
0
0
0
100
Vantaan uistelulupa
0
0
0
0
1 702
Vantaankoski
0
0
0
0
4 201
Osa-alueyhteensä
20
22
119
0
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Taulukko 7. Vantaanjoen vesistöalueen osa-alueiden myytyjen kalastuslupien kokonaismäärät ja
otannat.

Myytyjen lupien Arvio kalastajien
kokonaismäärä kokonaismäärästä
(N)
Helsingin kalastusalue
Vantaan kalastusalue
Nurmijärven
ja
Palojoen kalastusalue
Nukarinkosken
ja
Raalan kalastusalue
Hyvinkään
kylien
kalastusalue
Alija
Ylikeravan
kalastusalueet
Riihimäen
kalastuskunta
Kellokosken
kalastusalue
YHTEENSÄ

Otos
(n)

Osuus
kalastajajoukosta
(%)

2878
2594
-

1842
1937
-

321
350
-

17,4
18,0
-

1090

958

136

14,1

40

35

35

100

10

10

0

0

69

65

25

38,5

213

185

91

49,3

6894

5033

958

Vantaanjoen vesistöalueen kalastus oli vuonna 2008 pääasiassa viehe- ja perhokalastusta
(kuva 24). Monipuolisimmin erilaisia pyyntivälineitä käytettiin Kellokosken, Yli- ja
Alikeravan sekä Helsingin kalastusalueilla. Koko vesistöalueen yhteenlaskettu
pyyntiponnistus vuonna 2008 oli 85 469 vrk (liite 5). Kalastus painottui Helsingin, Vantaan
sekä Nukarin ja Raalan kalastusalueille (93 % koko vesistöalueen pyyntiponnistuksesta)
(kuva 25). Vesistöalueen yhteenlaskettu kalansaalis oli 60 493 kg. Kalastajaa kohti
laskettuna vuosisaalis oli n. 12 kg. Kalastajien ilmiotuksen perusteella saaliista päästettiin
takaisin 13 812 kg. Pyyntivuorokautta kohden laskettuna saalis oli keskimäärin 0,707 kg.
Kalastusalueiden yleisimmät saalislajit olivat lohi, kirjolohi, taimen, hauki, ahven ja särki
(kuva 26, ks. myös liite 6). Monipuolisinta saalislajisto oli vesistöalueen alaosalla Helsingin
ja Vantaan kalastusalueilla. Kalastajien toivelajeiksi valikoituivat odotetusti taimen (379
vastausta) lohi (259 vastausta) ja kirjolohi (178 vastausta). Aluekohtaisten saaliiden ja
pyyntiponnistuksen välillä oli hyvin voimakas positiivinen korrelaatio (R2 = 0,91, p =
0,002**), mikä viittasi siihen että aluekohtaiset saaliit selittyivät pitkälti kalastuspaineen
voimakkuudella.
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Kuva 24. Vantaanjoen vesistöalueen kalastusalueilla käytetyt pyydykset ja aluekohtaiset
pyyntivuorokaudet vuonna 2008.
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Kuva 25. Vantaanjoen vesistöalueen kalastusalueiden keskeisimmät saalislajit vuonna 2008.
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Kalastus painottui keskikesään (kuva 29). Kesä-elokuun välisenä aikana kalastettiin 55,6
% koko vuoden kalastuksesta.
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Kuva 26. Pyyntiponnistuksen ajallinen jakautuminen Vantaanjoen vesistöalueella (kaikkien osaalueiden yhteenlasketut tulokset).

Kalastajien kokemuksien mukaan eniten kalastushaittoja (haitta-arvojen keskiarvo) esiintyi
Nurmijärven ja Palojoen sekä Yli- ja Alikeravan kalastusalueilla (kuvat 27-30). Vastaavasti
vähäisimpiä kalastushaitat olivat Kellokosken sekä Nukarinkosken ja Raalan
kalastusalueilla. Kalastushaitoista keskeisimmiksi nousivat vedenlaatuun liittyvät haitat,
kuten sameus ja vesistön likaantuminen ja pilaantuminen. Näiden ohella kalastajat kokivat
vähäiset saaliit, istutusten vähäisyyden ja suurten saaliskalojen puuttumisen kalastusta
haittaavina tekijöinä Vantaanjoen vesistöalueella. Kalastuksen valvonnan heikkous ja
vähäiset virtaamat koettiin niin ikään melko suuriksi kalastushaitoiksi. Kalastajien
vapaamuotoisissa kommenteissa kiinnitettiin yleisimmin huomiota valvonnan heikkouteen
ja tarpeeseen karsia luvaton kalastus pois (liite 7). Kalastajat toivoivat lisää kalaistutuksia
ja vesistön kuormituksen vähentämistä sekä häiriöpäästöjen kuriin saamista. Osa
kalastajista oli havainnut saaliskaloissa makuhaittoja.
Kalastajien kokemuksen mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana Vantaanjoen vesistössä
on ollut havaittavissa erilaisia kuormituksesta ja vesistön tilasta kertovia ilmiöitä. Useimmin
havaittiin leväkukintoja sekä veden hajuhaittoja (kuvat 31-33, Huom! Nurmijärven ja
Palojoen osa-alueelta ei saatu tähän kysymykseen kalastajien vastauksia). Myös
saaliskaloissa on havaittu haju- ja makuvirheitä. Vastaavasti kalakuolemista ei kalastajilla
ollut havaintoja viime vuosilta. Kalastajat eivät ole myöskään havainneet lohikalojen
saaliiden runsastuneen.
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Kuva 27. Kalastushaitat Vantaanjoen Riihimäen ja Hyvinkäänkylien osa-alueilla.
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Kuva 28. Kalastushaitat Vantaanjoen Nukarinkosken ja Raalan sekä Nurmijärven ja Palojoen osaalueilla.
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Kuva 29. Kalastushaitat Vantaanjoen Kellokosken sekä Ali- ja Ylikeravan osa-alueilla.
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Kuva 30. Kalastushaitat Vantaanjoen Vantaan ja Helsingin osa-alueilla.
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Kuva 31. Kalastajien havaintoja Vantaanjoen vesistön tilasta eri osa-alueilla viimeisen kolmen
vuoden aikana.
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Kuva 32. Kalastajien havaintoja Vantaanjoen vesistön tilasta eri osa-alueilla viimeisen kolmen
vuoden aikana.
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Kuva 33. Kalastajien havaintoja Vantaanjoen vesistön tilasta eri osa-alueilla viimeisen kolmen
vuoden aikana.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Sähkökoekalastuksien perusteella pistekuormittajilla ei näyttänyt yleisesti ottaen olevan
vaikutusta koskien kalayhteisöjen muokkaajina. Pistekuormittajien ylä- ja alapuolisten
koskien kalastossa oli havaittavissa keskimäärin korkeampi samankaltaisuus kuin
koskipareilla, joiden välillä ei ollut pistekuormitusta. Poikkeuksen tästä yleisestä linjasta
muodostivat Riihimäen puhdistamon ja Versowood Riihimäki Oy:n sekä vesistön alaosalla
Helsinki-Vantaan lentoaseman alapuoliset koealat. Näiden kuormituspisteiden alapuolella
kalayhteisöjen koostumus ja runsaussuhteet erosivat lähimmästä vertailualueesta eniten.
Vastaavasti Hyvinkään Kaukaksen ja Kaltevan puhdistamoilla ei näyttänyt olevan
vaikutusta kalaston rakenteeseen, sillä niiden ylä- ja alapuolisten koealojen kalaston
rakenteessa oli huomattava yhdenmukaisuus. Näiden tulosten tulkinnassa on huomioitava,
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että tarkkailuohjelmassa ei ole määritelty kuormitetuille koealoille vertailualueita eikä
myöskään käytettäviä kuormitusta mittaavia muuttujia.
Sähkökoekalastukset osoittivat, että lohen 0+ poikasten ja vanhempien vuosiluokkien
esiintyminen koealoilla näyttäisi yleistyneen, sillä vuosina 2006 ja 2008 havaintoja tehtiin
aikaisempiin vuosiin nähden useammalta koealalta. Taimen oli lohta yleisempi lohikala
Vantaanjoen vesistöalueen koskilla. Taimenen kesän vanhoja poikasia on tarkkailujaksolla
2000-2008 tavattu kaikilta lohikalaverkoston koealoilta. Suurimmat yksilötiheydet havaittiin
vuonna 2000. Lohikalaverkoston koealojen vuosittaisina keskitiheyksinä tarkasteltuna
kesän vanhojen lohen ja taimenen poikasten tiheydet näyttivät olleen pienimmillään
vuosina 2004 ja 2006, mutta ovat sen jälkeen kasvaneet. Vanhempien poikasten tiheydet
olivat vielä vuosina 2000 ja 2002 hyvin pieniä, mutta kääntyivät kasvuun vuoden 2004
jälkeen. Vuoden 2004 vähäisiä poikasmääriä selittää osaltaan voimakas kesätulva, jolloin
joessa havaittiin myös kuolleita kaloja. Tarkkailuohjelman mukaan koealojen 25-28
tarkkailun jatkoa tulee tarkistaa vuoden 2008 jälkeen. Taimenta (sekä kesän vanhoja että
vanhempia vuosiluokkia) tavattiin Rannikonmäen ja Jokelan alapuolen koealoilta (koealat
27 ja 28). Myllyojalta (koeala 26) ei tavattu lainkaan kaloja. Koealalta 25 tavattiin
lohikaloista harjusta. Vuosien 2004 ja 2006 koekalastuksissa koealoilta 25 ja 26 on tavattu
kummaltakin niin ikään vain yhtä tai kahta lajia (Saura ym. 2005, Haikonen ym. 2007).
Rannikonmäen koealan lajisto on ollut vuosina 2004-2008 hyvin samankaltainen. Koealan
28 lajisto näyttäisi sen sijaan monipuolisemmalta kuin aikaisempina vuosina. Mikäli
sähkökoekalastuksin seurataan ensisijaisesti lohikalojen esiintymistä tarkkailualueella on
perusteltua jatkaa tarkkailua koealoilla 25, 27 ja 28. Koealan 26 osalta voidaan harkita
koealan siirtämistä tai tarkkailun lopettamista. Kaikkien koealojen jatkon suhteen keskeisin
kysymys on kuitenkin sähkökoekalastuksien ensisijainen tavoite tarkkailussa.
Poikasnuottauksien yleisimmät lajit olivat salakka ja särki. Näin oli myös vuoden 2006
kalastuksissa. Toutainta tavattiin jälleen Ruutinkosken koealalta. Saaliiksi saatu yksilö oli
todennäköisesti peräisin luonnontuotannosta. Nuottauksien yksikkösaaliit olivat suurimmat
Ruutinkosken, Vantaankosken ja Tuomarinkylän koealoilla. Vuonna 2006 suurimmat saaliit
saatiin Seutulankoskelta. Koealojen keskimääräiset saaliit (kpl/100 m2) olivat kaksi kertaa
pienemmät (156 vs. 311 kpl/100 m2) kuin vuonna 2006 ja mediaaneissakin oli 66 yksilön
ero (110 vs. 176 kpl/100 m2). Kaikki Vantaanjoen poikasnuottausalueet olivat
pistekuormittajien alapuolella, joten tuloksien vertailua kuormitusvaikutusten näkökulmasta
ei pystytty tekemään. Koeravustuksissa suurimmat yksikkösaaliit saatiin vuoden 2006
koeravustusten tavoin Nukarinkoskelta. Erona edellisiin tuloksiin oli Arolamminkosken
kasvaneet yksikkösaaliit. Naaraita saatiin joka koealalta hieman enemmän kuin koiraita.
Palovammatautia ja rapuruttoa havaittiin vain Seppälänkosken koealalla.
Kalastustiedustelun perusteella vesistöalueen yhteenlaskettu kalansaalis oli 60 493 kg.
Vuoteen 2006 nähden kokonaissaalis oli 15 000 kg suurempi. Taimen- ja kirjolohisaaliit
olivat vuonna 2008 edellistä tiedusteluvuotta (2006) pienemmät (taimen: 11411 vs. 15060
kg, kirjolohi: 10128 vs. 28771 kg). Toisaalta lohisaaliit olivat vuonna 2008 selvästi
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suuremmat (6425 vs. 1636 kg). Kalastajaa kohti laskettuna vuosisaalis oli n. 12 kg.
Kalastajien ilmoituksien perusteella saaliista päästettiin takaisin 13 812 kg. Esimerkiksi
Helsingin (53%) ja Vantaan (45%) kalastusalueilla merkittävä osa kalastajista ilmoitti
vapauttaneensa ainakin osan saaliista. Taimenia vapautettiin 7437 kg (65,2 %), lohia 3499
kg (54,5 %) ja kirjolohia 2197 kg (21,7 %), eli yhteensä 13 133 kg. Vuonna 2006 lohikaloja
päästettiin takaisin arviolta n. 20 000 kg. Tiedustelun perusteella kalastushaitoista
keskeisimmiksi nousivat vedenlaatuun liittyvät haitat, kuten sameus ja vesistön
likaantuminen ja pilaantuminen. Tulokset olivat siten yhteneväiset vuoden 2006 tiedustelun
nähden. Kalastajat olivat myös havainneet vesistössä leväkukintoja sekä veden että
saaliskalojen haju- ja makuvirheitä. Näiden ohella kalastajat kokivat vähäiset saaliit,
istutusten vähäisyyden, valvonnan heikkouden ja suurten saaliskalojen puuttumisen
kalastusta haittaavina tekijöinä.

6 TARKKAILUOHJELMAN KEHITTÄMINEN
Vantaanjoen vesistöalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman tavoite on luvanhaltijoiden
ympäristölupien velvoitteen mukaisesti tarkkailla jätevesien vaikutuksia alueen kalastoon ja
kalastukseen (Haikonen & Paasivirta 2008). Lähtökohtaisesti tämä edellyttää
kysymyksenasetteluja ja koeasetelmia, jotta tarkkailtavan kuormituksen vaikutuksia
voitaisiin arvioida mahdollisimman tehokkaasti ja luotettavasti. Tähän ohjeistaa myös
kalataloudellisia velvoitetarkkailujen kehittämistä pohtinut työryhmä (Työryhmämuistio
MMM 2008:3). Velvoitetarkkailuissa hyvin suunniteltu ohjelma on tarkkailun onnistumisen
edellytys. Vanhan sanonnan mukaan hyvä kysymys on jo puoli vastausta. Vastaavasti
ilman kunnollista kysymyksenasettelua on vaikea antaa kelvollista vastaustakaan. Mikäli
kysymyksenasetteluun, koeasetelmiin ja aineiston tilastolliseen analyysiin ei panosteta
ohjelmaa suunniteltaessa, on todennäköistä, että tarkkailu tuottaa vain kalastoa kuvailevaa
tietoa. Kuvailevalle tarkkaillulle tai tutkimukselle on tyypillistä, että siinä ei tehdä jakoa
selittäviin tai selitettäviin muuttujiin (esimerkiksi kuormitus ja kalaston rakenne), eikä
myöskään selitetä asioiden välisiä syy-seuraussuhteita eikä testata hypoteeseja.
Vantaanjoen vesistön kalataloudellinen tarkkailuohjelman eri osatutkimuksille on leimalista
juuri täsmällisten kysymyksenasettelujen ja tilastollisten tarkastelujen puuttuminen.
Tarkkailuohjelmassa ei ole myöskään kuvattu menetelmiä tai muuttujia, joilla
kuormitusvaikutuksia arvioidaan. Ohjelmassa ei ole myöskään määritelty, mihin
kuormitettujen koealojen tuloksia tulisi verrata. Tarkkailun toteuttajan tehtäväksi jää
raportoida tarkkailuohjelmaa mukaillen suuri määrä kuvailevaa tietoa, jossa todetaan
asioiden tämänhetkinen tila, mutta tuotettujen tulosten merkitys tarkkailun tavoitteiden
kanalta jää epäselväksi. Kuvailevaa tietoa tuottavan tarkkailun ongelmana on, että
havainnoille
ja
tuloksille
ei
lähtökohtaisesti
pyritä
saamaan
vastauksia
kysymyksenasettelujen ja hypoteesien avulla, ja näin ollen mahdollisesti havaitut ajalliset
ja paikalliset erot lajistossa ja niiden tiheyksissä voidaan tulkita yhtä hyvin esim.
vaihtelevien ympäristöolojen, menetelmiin liittyvien ongelmien kuin kuormituksenkin
aiheuttamiksi. Testattavien hypoteesien ja tilastollisten analyysien avulla saataisiin sen

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 182/2009

34

sijaan näyttöä vaihtoehtoisten hypoteesien paikkansapitävyydestä ja johtopäätökset olisi
mahdollista esittää tarkkailun toteuttajan omien tulkintojen sijaan todennäköisyyksien
valossa.
Vaikka tuotetuilla tarkkailutuloksilla onkin paljon arvoa esim. vesistön ekologisen
luokittelun, istutusten tuloksellisuuden, lohikalojen lisääntymisen seurannan ja alueen
vapaa-ajan kalastuksen kehittämisen kannalta, olisi ympäristöluvissa annettu velvoite
vaikutustarkkailusta syytä nostaa tarkkailun yhdeksi keskeisimmäksi päämääräksi myös
käytännössä. Nykyinen tarkkailuohjelma voidaan nähdä riskinä ns. II-tyypin virheelle, sillä
tarkkailuaineiston perusteella on vaikea tai jopa mahdotonta osoittaa todennäköisyyksin
kuormittajien osuutta purkupisteiden alapuolisen vesistön kalaston rakenteen mahdollisiin
muutoksiin. Tyypin II-virhe on vahingonkärsijään, yleiseen kalatalousetuun tai
ekosysteemiin kohdistuva väärää johtopäätöstä koskeva riski. Vaikutuksien osoittamisessa
tilastollisen testin voimakkuudella on oleellinen merkitys, sillä pieni testin voimakkuus
osoittaa, ettei tarkkailulla voida havaita muutosta tai vahinkoa. Jos testin voimakkuus jää
pieneksi, voidaan koko tarkkailun toteuttamista pitää turhana (Rahikainen 1999). Tämä
pätee erityisesti tarkkailuihin, joissa kysymyksenasetteluja ja koeasetelmia ei ole huomioitu
lainkaan. Näin ollen tarkkailuohjelman päivitykselle olisi tarvetta. Seuraavassa on esitetty
joitakin kehittämisehdotuksia.
Ohjelman kehittämisehdotuksia:
•

•
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Jotta koskien kalaston lajikoostumuksesta ja lajien keskimääräisistä tiheyksistä ja
biomassoista saataisiin tietoa, tulisi tarkkailtavilla koskilla kalastaa useammalla kuin
yhdellä koealalla. Kun näytteitä on enemmän kuin yksi/alue, voidaan
yhteisökoostumuksia, yksilötiheyksiä ja biomassoja verrata tilastollisin menetelmin.
Näytemäärän valinta edellyttää testin voimakkuuden arviointia. Tätä varten tulee
valita aineistosta laskettavat muuttujat jolla kuormitusvaikutuksia arvioidaan ja
näille tulee myös asettaa raja-arvo tai ero vertailuarvoon nähden, joka tarkkailussa
halutaan havaita ja jonka katsotaan ilmentävän merkittävää kuormitusvaikutusta.
Näytemäärän (koealojen) kasvattaminen johtaa joka tapauksessa työmäärän ja
kustannuksien kasvuun. Tätä varten on koko tarkkailuun liittyen tärkeää päättää,
mitä tarkoitusta sähkökoekalastuksien katsotaan ensisijaisesti palvelevan. Jos
menetelmällä halutaan arvioida kuormitusvaikutuksia, on ohjelmasta mahdollista
karsia koealoja jotka eivät ole liiemmin kuormitus- kuin vertailualueitakaan. Tässä
yhteydessä on vielä huomattava, että Vantaanjoki on yläosaltaan melko kapea ja
pieni uoma, jossa useamman koealan kalastaminen voi osoittautua
mahdottomaksi.
Kuormitetuille tarkkailualueille tulisi määritellä vertailualueet, joihin havaittuja
tuloksia verrataan. Yksi mahdollisuus on kalastaa kunkin kuormittajan yläpuolinen
koskialue samalla pyyntiponnistuksella kuin alapuolinenkin alue. Jokien kalastossa
on luonnollisia muutoksia ylä- ja alavirran välillä (johtuen mm. uoman leveydestä,
syvyydestä ja etäisyydestä mereen), joten yksi tai kaksi kaikille kuormittajille
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yhteistä vertailualuetta tuskin tulee kyseeseen Vantaanjoen vesistöalueella. Mikäli
kuormituspiste on tarkasteltavan uoman latvoilla, kuten Kylmäojan yläosalla
sijaitseva Helsinki-Vantaan lentokenttä, voidaan vertailualueena käyttää läheistä
saman kokoluokan kuormittamatonta uomaa.
Tarkkailuohjelmassa kehotetaan kiinnittämään erityisesti huomiota kuormitukselle
herkkien lajien (kuten lohi, taimen ja kivisimppu) tiheyksiin. Vuoden 2008 tulosten
perusteella näiden lajien yksilötiheyksien vaihteluissa ei ollut havaittavissa
korrelaatiota, ei edes saman lajin eri ikäryhmien välillä. Tulokset viittaavat siihen,
että herkiksi arvioitujen lajien tiheyksiä näyttäisi Vantaanjoen vesistöalueella
säätelevän pääasiassa muut ympäristötekijät kuin jätevesikuormitus (mm.
virtausnopeus, pohjanlaatu, poikashabitaattien esiintyminen). Esimerkiksi
kuormituksen alapuolisilla koealoilla kivisimpun tiheydet korreloivat positiivisesti
kuormituksen voimakkuuden kanssa. Keskittyminen tiettyyn indikaattorilajiin tai lajeihin saattaa tällaisissa tapauksissa johtaa virhetulkintoihin kuormitusvaikutuksia
arvioitaessa. Lisäksi lajien tiheyksiin negatiivisesti vaikuttavat ympäristötekijät
voivat sattumalta esiintyä voimakkaampina jollain kuormitetulla koealalla. Ainakin
tulosten tulkitseminen on vuoden 2008 tulosten valossa hankalaa, sillä
indikaattorilajien tiheysvaihteluissa ei ollut havaittavissa säännönmukaisuuksia.
Tulosten tarkastelussa tulisi keskittyä jatkossa koko kalaston rakenteen
tarkasteluun ja hyödyntää tässä moderneja tilastollisia menetelmiä.
Poikasnuottaukset tuottivat joen kalalajiston suhteen melko vähän lisätietoa, ja
valtalajit olivat kuormitusta sietäviä särkikaloja (särki ja salakka) eikä ns. herkkiä
lajeja, joita ohjelman mukaisesti pyritään erityisesti seuraamaan. Lisäksi kaikki
Vantaanjoen suvantoalueet olivat kuormituksen vaikutuspiirissä. Joilla tehtävät
nuottaukset ovat osoittautuneet varsin hankalaksi tarkkailumenetelmäksi, sillä
alueiden väliset erot mm. virtausnopeuden, joen syvyyden ja leveyden suhteen
aiheuttavat tuloksiin ei-toivottua vaihtelua. Myös Vantaanjoen tarkkailussa vuosien
2006 ja 2008 kalatiheyksissä oli huomattavia eroja, jotka tuskin selittyvät
poikastuotannon vuosittaisilla vaihteluilla. Esimerkiksi Kymijoen alaosan
tarkkailusta menetelmä poistettiin vuonna 2007. Poikasnuottauksista luopumalla
resursseja
voitaisiin
suunnata
esimerkiksi
useamman
koealan
sähkökoekalastukseen.
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Liite 1. Vantaanjoen vesistöalueen satutunnaispäästöt vuonna 2008.

Riihimäki: kaikki verkosto-ohitukset Karoliinanojan ylivuotopaikasta Vantaanjokeen V93
tuntumaan.
Hyvinkää, Kalteva: 9.4. ja 8.8. Kiertokapulan pumppaamo sekä 12.6. ja 4.7. Veikkarin
pumppaamo. Ohitukset Vantaanjokeen em. paikoissa.
Nurmijärvi kk: ei verkosto-ohituksia, kaikki ohitukset puhdistamolta Vantaanjokeen ennen
Myllykosken havaintopaikkaa V48.
Klaukkala:
3.-13.4.
siirtolinja
Rajamäki-Röykkä-Perttula-Klaukkala
pääosin
3
Lepsämänjokeen, 9.4. Toivolan pumppaamo Luhtajokeen 348 m havaintopaikan L32
tuntumaan. Kesä-syyskuun ohitukset siirtolinjasta Lepsämänjokeen (pääosin Röykän ja
Mikkolanmäen pumppaamot). 30.-31.10. 1045 m3 Luhtajokeen (ennen Klaukkalan
puhdistamoa Isoniityn pumppaamo 720 m3 ja ennen L37 Takamaan pumppaamo 55 m3
sekä puhd. jälk. Toivolan pumppaamo L32 tuntumaan 270 m3). Alempana
Lepsämänjokeen 40m3 (Harjulan pumppaamo paikassa, jossa Lahnuksentie ylittää
Lepsämänjoen) 6.11. siirtolinjasta Mikkolanmäen pumppaamo 120 m3 Lepsämänjokeen.
2.12. Mikkolanmäki 114 m3 Lepämänjokeen, Rajamäki 250 m3 Matkunojan kautta
Luhtajokeen ja Takamaan pumppaamo 36 m3 Luhtajokeen ennen L37 16.12. siirtolinja
Röykän pumppaamo 160 m3 Lepsämänjokeen.
Rinnekoti: 10.-11.7. runkolinjasta ennen puhdistamoa, jätevesi puhdistamon jälkeiseen
kosteikkoon, josta Lakistonjokeen juuri ennen La45.
Tuusula: verkosto-ohituksia yhteensä karkean arvion mukaan 2000 m3. Pääpaikat: 1)
Rajalinnan pumppaamo Kellokoskella, jätevedet Keravanjokeen, 2) Jokelan pumppaamo,
jätevedet Palojokeen, mutta P65 jälkeen, 3) Jokelan tehtaantien pumppaamo, jätevedet
Palojokeen mutta samoin P65 jälkeen 4) Jokelan Pappilantien pumppaamo, jätevedet
kosteikon kautta Palojokeen (Etelä-Jokelaa, Pertussa). Kunnalla ei omaa puhdistamoa.
Jätevedet johdetaan siirtolinjassa Helsinkiin Viikinmäen puhdistamolle.
Kerava: Kylätien pumppaamo, jätevedet valtaojan kautta Keravanjokeeen (ilmeisesti
kohtalaisen lähellä jokea moottoritien itäpuolella). Kunnalla ei omaa puhdistamoa.
Jätevedet johdetaan siirtolinjassa Helsinkiin Viikinmäen puhdistamolle.
Metsä-Tuomelan jäteasema: ei verkosto-ohituksia. Puhdistamo-ohitus 12.-13.4.
purkuojaa pitkin Luhtajokeen ennen havaintopaikkaa MTE .
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Liite 2. Vantaanjoen vesistön sähkökoekalastuksissa tavatut lajit ja niiden yksilötiheydet (kpl/100
m2).
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Liite 3. Vantaanjoen vesistön sähkökoekalastuksissa tavatut lajit ja niiden biomassat (g/100 m2).
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Liite 4. Vantaanjoen vesistön sähkökoekalastustuloksien perusteella lasketut lajikohtaiset
pyydystettävyydet ja niiden keskihajonnat.
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Liite 5. Vantaanjoen vesistöalueen vapaa-ajankalastajien arvioitu pyyntiponnistus osa-alueittain
vuonna 2008
H e ls in g in k a la s tu s a lu e
P yyd ys
K a tis k a t
H e itto v a p a
V e to u is te lu
M a to -o n k i
P ilk k i
S iik a o n k i
L ip p o
P e rh o va p a
T a p a u k s ia 1 3 3

P y y d ys v r k
73
14 057
231
2 966
1 084
1 210
1 980
16 332
37 934

%
0 ,2
3 7 ,1
0 ,6
7 ,8
2 ,9
3 ,2
5 ,2
4 3 ,1

P yyd ys
K a tis k a t
H e itto v a p a
M a to -o n k i
P ilk k i
L ip p o
P e rh o va p a
T a p a u k s ia 1 3 1

P y y d ys v r k
471
16 688
516
157
149
9 617
27 598

%
1 ,7
6 0 ,5
1 ,9
0 ,6
0 ,5
3 4 ,8

P y y d ys v r k
1 227
717
1 944

%
6 3 ,1
3 6 ,9

P y y d ys v r k
4 465
9 446
13 912

%
3 2 ,1
6 7 ,9

P y y d ys v r k
291
39
39
365
735

%
3 9 ,6
5 ,3
5 ,3
4 9 ,7

P y y d ys v r k
696
696

%
1 0 0 ,0

P y y d ys v r k
180
28
152
183
543

%
3 3 ,2
5 ,2
2 8 ,0
3 3 ,6

P y y d ys v r k
1 996
101
6
6
2 108

%
9 4 ,7
4 ,8
0 ,3
0 ,3

V a n t a a n k a la s t u s a lu e

N u r m ijä r v e n ja P a lo jo e n k a la s tu s a lu e
P yyd ys
H e itto v a p a
P e rh o va p a
T a p a u k s ia 9
N u k a r in k o s k e n ja R a a la n k a la s t u s a lu e
P yyd ys
H e itto v a p a
P e rh o va p a
T a p a u k s ia 6 3
H y v in k ä ä n k y lie n k a la s t u s k u n n a t
P yyd ys
H e itto v a p a
M a to -o n k i
P ilk k i
P e rh o va p a
T a p a u k s ia 1 8
R iih im ä e n k a la s tu s k u n t a
P yyd ys
P e rh o va p a
T a p a u k s ia 5
A li- ja y lik e r a v a n k a la s t u s k u n t a
P yyd ys
H e itto v a p a
P ilk k i
S iik a o n k i
P e rh o va p a
T a p a u k s ia 2
K e llo k o s k e n k a la s tu s k u n t a
P yyd ys
H e itto v a p a
M a to -o n k i
P ilk k i
P e rh o va p a
T a p a u k s ia 2 0
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Liite 6. Vantaanjoen osa-alueiden lajikohtaiset kokonaissaalisarviot vuodelle 2008.

Helsingin
kalastusalue
Siika

Nurmijärven ja
Palojoen
kalastusalue

Vantaan
kalastusalue

Nukarinkosken ja
Hyvinkäänkylien
Raalan
kalastuskunnat
kalastusalue

Riihimäen
kalastuskunta

Ali- ja Ylikeravan Kellokosken
kalastuskunta
kalastuskunta

4 475

146

0

0

0

0

0

0

679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

Taimen

2 045

906

299

682

5

10

0

28

Taimen vap.

5 640

1 479

55

258

0

3

0

3

288

1 916

0

556

22

0

76

67

Siika vap.
Harjus

Lohi
Lohi vap.

2 469

268

183

552

7

20

0

0

Kirjolohi

1 812

3 868

124

1 837

49

25

0

216

117

273

50

1 644

54

60

0

0

2 067

858

31

87

37

7

36

194

Kirjolohi vap.
Hauki
Salakka
Lahna

3

0

0

0

0

0

0

0

2 323

78

0

0

0

0

0

90

Pasuri

9

0

0

0

0

0

0

0

Vimpa

191

0

0

0

0

0

0

0
90

Särki

6 843

224

0

0

46

0

0

Turpa

0

74

0

0

0

0

0

0

Suutari

8

0

0

0

0

0

0

0

Törö

0

0

0

0

0

0

0

0

Toutain

14

0

0

0

0

0

0

0

Ankerias

11

0

0

0

0

0

0

0

Made

39

411

0

0

0

0

9

0

Kuha

3 117

6

0

0

3

0

0

0

Ahven

8 841

1 124

114

0

26

4

24

188

40 991

11 629

856

5 621

248

128

145

875

Yhteensä
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Liite 7. Kalastustiedusteluun vastanneiden kalastajien kommentteja.
Helsingin kalastusalue
Ainakin Vanhankaupunginkosken lupien lunastaminen tehty kovin vaikeaksi. Mikä estää
netissä maksamisen?
Alkukesästä 2008 kalastuksen valvonta oli heikkoa Vanhankaupunginkoskella, mutta parani
loppukesällä.
Ehdotan että taimen ja lohi kokonaan C&r Vantaanjoella. Otettavaa kalaa kirjolohen
muodossa. Kalastuksenvalvontaa lisää. Alamittaisia kaloja onkijoita paljon. Kun asiasta
huomauttaa meinaa saaha turpiin.
Enemmän luonnonvaraisia kalastuspaikkoja. Veden laatu heikko, tumma ja rehevä.
Kirjoitukset kaloissa olevissa myrkyistä huolestuttaa.
Esim. Pitkäkoskella epäoikeudenmukaisesti perittävä kalastusmaksu. Vantaalainen joutuu
maksamaan lähes 3x sen mitä Helsinkiläinen, kun taas Vantaankoskella ei eiri
maksua...Pyyntikokoista kalaa istutettava. Puskaisuus. Saalis useimmin istutettava.
Harjus ja nieriä istutuksia voisi lisätä. Harjusta ja nieriää kehiin.
Harmittaa ettei kerkeä käydä useammin, muuten täydellinen paikka.
Helsinki voisi istuttaa ja laittaa kaloja esim. 1 kerta kuussa lupamaksurahoilla. Valvontaa
tulisi lisätä ilta ja yö aikaan. Sanktiot käyttöön ja säännöt kaikille samat. Profiilin nostoa
JOKI EI OLE ENÄÄ VIEMÄRI!
Hylkeitä liikaa tulevat jo välillä Vanhankaupunginkosken suvantoon syömään/hävittävät jo
kuha/siika ja taimenkantoja. Siika ja kuha saaliit ovat romahtaneet täysin. Siikaa ja kuhaa
lisää mereen.
Jollain tavalla pitäisi pystyä valvomaan heittokalastuksessa miten kala on jäänyt koukkuun.
Olen nähnyt kuinka esim. putkiperholla kalastettaessa selästä kiinnijääneet kalat poimitaan
pannulle paistettavaksi. Rokastaminen syyniin.
Kalakanta suhteellisen heikko verrattuna kalastuspaineeseen, käytännössä voisi tehdä
jotain rajoituksia. Hauska rajoitus olisi kieltää kalastus yli 18-vuotialta. Näin uudet kalastajat
pääsisivät kalaan. Luonnonkalojen huono tila.
Kalastuksen valvontaa lisättävä. Rannoilla keväisin paljon luvattomia kalastajia. Kuha,
taimen huomattavasti vähentynyt. Hylkeet varmasti vaikuttaa taimen/kuha/lohi
Kalastuksenvalvonta on ennenkuulumattoman huonolla mallilla! Mikä johtaa
kalastuskulttuurin "mätänemiseen". Suoja-alueita! Jätevesipäästöt! Kunnostuksia lisää.
Lohen kutu edelleen todella heikkoa. Jätevesien lasku ja muut ympäristörikokset.
Kalastus ainoastaan C&R, siis alkuperäisten lohikalojen osalta.
Kalastusluvat pitäisi olla saman hintaisia kaikille pääkaupunkiseutulaisille eli esim.
Pitkäkoskelle vuosilupa olisi seutulaisille saman hintainen kun tällä hetkellä hinnoissa on iso
ero! Siikaa ei ole. Kuha vähentynyt.
Kaloja pitäisi olla enemmän ja kaikki ärsyttävät siimat pois joesta. Koska olen 12 v ja
kokematon niin kaloja tulisi olla enemmän. Mutta kaikki muuten todella hyvin.
Karppi olisi aivan mieletön lisä Vantaanjoen kalastoon, vaikka niitä on kovin vähän. Toutain
istutuksia lisää. Pikkutaimenia turha istuttaa kun ulkomaalaiset onkivat ne pois samantien.
Longinojaan voisi panostaa enemmän.
Kirjolohet maistuvat mudalta.
Kirjolohi istutuksia lisättävä. Verkkokalastus kiellettävä kaikissa "sisälahdissa"
Testiverkot/rysät lopetettava Vanhankaupungin lahdessa. Tämä tapaa kaloja. Ulkopuoliset
valvojat Vanhankaupungin lahdelle näin homma toimisi. Salaverkkokalastus. Salaverkot
väylällä.
Kirjolohia tulisi istuttaa enemmän Pitkä- ja Ruutinkoskelle ja vaikka tehdä lupakiintiö jolla
katetaan kustannukset. Meritaimen rauhoitettava 5-vuodeksi. VKK:lle kolmihaarakoukun
kielto. Lippoajat vahingoittavat nousu taimenia.
Kirjolohi-istutuksia enemmän. Vanhankaupunginkosken "yläkosken" rauhoitus todella hyvä
asia, taataan taimenelle rauhalliset kutuoltavat. Pelloille joen läheisyydessä ojitukset jotta
liete ei valu jokeen "Tammisto" esim. Taimenia nousee kutemaan runsaammin, positiivista.
Pellot liian lähellä jokea, ei suojavyöhykkeitä.
Kirjolohta istutettava hieman useammin, koska keskikesällä taimenta ja lohta ei nouse
paljo, jolloin voisi kalastaa kirjolohta. Iso terassi haittaa VKK:lla kalastusta.
Kuhasaaliit vähentyneet Vanhankaupunginkosken lahdella.
Kuhat pois kesällä 2008
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Kuhat pyydetään alamittaisina. Kalastuksen valvonta heikentynyt. Salakalastus "rehottaa".
Saaliskaloja liian vähän, vaikkakin päästän kalat menemään jos mahdollista. Muuten hieno
kalastuspaikka keskellä kaupunkia (Vkk:n lahti etenkin).
Kuivina kesinä länsihaaran voimala kiinni elo-, syys- ja lokakuussa nousun mukaan (siis
VKK). Kesäkuussa ongittavaa koskeen (kirjoja). Lisää valvontaa VKK:lle. Uudet
syyssäännöt OK kuten tulevat koukkurajoitukset rauhoituksen alkaessa +++.
Kutukalojen nousuedellytysten parantaminen esim. voimala puoleiselle uomalle nousu
mahdollisuus kalaportaat tai joku pari syvää tasannetta oikeisiin kohtiin niin kyllä ne siitä
pääsee hyppäämällä yli.
Lajisto tällä hetkellä todella laadukasta mm. luonnon lohi ja taimen. Suurin haitta
jätevedenpuhdistamoiden "ylivuodot"
Lippoajille päiväkohtainen kiintiö. esim. 3 kalaa päivässä VKK:lle koukkurajoitus.
Lisää taimenia.
Luonnollisen kalan ehdoilla toivoisin toimittavan. Erityisesti lohikalojen nousun aikana kaikki
kolmihaarakoukut tulisi kieltää. Myös koukku kokoa pienennettävä. Valvontaa tehostettava,
erityisesti lippoajien. Moni ottaa kaikki kalat. Verkkokalast
Luonnonkutuisten lohikalojen puute häiritsee. Istutukset eivät hyviä koska niitä ei voi erottaa
luonnon kaloista. Taimenen kutumahdollisuuksien parantaminen hyvä juttu ja tätä tulee
jatkaa. Taimenen mitta 65cm:ksi.
Luontaisesti lisääntyvien lohikalojen kutumahdollisuuksien parantaminen. Olisiko siika
joskus tulevaisuudessa kalastettava laji muualla kuin Vanhankaupunginkoskella?
Lupien tarkastaminen on luvattoman heikkoa touko-, kesä-, heinäkuussa. Elokuussa joskus
on kysytty. Tarkastajat saapuvat esim. Vanhankaupungin suvannolle vasta sitten kun
Lippoamiskausi alkaa. Luvattomat matomiehet. Luvattomia "ulkomaalaisia" kalastajia aivan
liika.
Luvan saantiin pitäisi mielestäni helpottaa ja tarjota vaihtoehto Meri-infolle. Istutettavia
kaloja 1. Taimen, 2. Lohi, 3. Kuha ja 4. Harjus. Soutualue VKK:n yläpuolelle Venettä voisi
vuokrata Meri-infosta. Salakalastus Vanhankaupungin koskella.
Luvanlunastuspisteet pidemmäksi aikaa auki, ainakin klo 18.00 Vanhankaupunginkoskella.
Toinen vaihtoehto olisi nettimyynti luville.
Lähinnä merellä tapahtuva verkotus voitaisiin lopettaa, koska ne ovat todella suuri
nousueste kutemaan nouseville lohille ja taimenille. Vanhankaupunginkosken kalastusta
pitäisi rajoittaa tai lähinnä muuttaa esim. ei lyijyä ja C&R.
Nousukalojen rokastus labranmontussa. Siltojen välinen alue kokonaan rauhoitettava.
Istutusten jälkeen ehdoton rauhoitus kuten kilpailuissa. Harjus-istutuksia lisää, ennen tuli
paljon saaliiksi. Väkäsettömät koukut pakollisiksi. Infotauluja. Valvontaa. Taimenen
poikasten vähäisyys.
Ns. Vakikalastajat taitavat luulla että ovat jollain tavalla etu-oikeutettuja käyttämään tiettyjä
kohtia varsinkin Vantaanjoen ala-osilla Vanhankaupunginkosken suvannossa...
Oheisen kartan merkintöihin olisi voinut merkitä kalastuspaikat!!!
Olisi kiva, jos istutuksiin enemmän kaloja, esimerkiksi taimenia ja kirjolohia. Silloin kävisin
useammin kalassa, jos olisi hyvät kalakannat.
On mukavaa, että VKK:n koski on pysynyt jonkin verran "luonnollisena" vaikka asutus on
tiheää. Veden sameus ei häiritse, mutta se antaa kuvan saastuneesta vesistöstä.
Kalastusmahdollisuutta pitää varjella tuleville sukupolville.
Ottikokoisia haukia, kuhia ja taimenia lisää.
Perustettaisiin rauhoitettuja poikastuotantoalueita. Keravanjoessa Suutarilan kohdalla olen
havainnut vesiliskoja, miten hyvin tämä kuvaa vesistöntilaa? Entä vuollejokisimpukka?
Toivottavasti joen kehitykseen voidaan vaikuttaa näillä tuloksilla.
Pikkukosken normalisointi rannalla olevilla kivillä. Rauhoitusjaksot nousukaloilla.
Maahanmuuttajien luvaton kalastus Vanhankaupungin koskella, valvontaa ja ohjeistusta.
Yleisesti ottaen kaikki toimii, kiitokset!
Pitkäkoskelle enemmän kalastuksenvalvontaa. Ihmiset kalastavat ilman lupia ja matoongella. Taimenen ja lohen alamittaa nostettava. 10 lupaa Vanhankaupunginkoskella on
liikaa. Taimenen keskipaino kasvanut.
Pitkäkosken alueella voisi rantaryteiköt käydä siistimässä!
Pitäisi kiinnittää huomiota kovien sateiden aikana jätevesien laskusta jokeen.
Rakenne poikkeamia
Rauhoitusajan jälkeen runsasta taimenen nousua jokeen. Ei siis kutemaan, tälläisiä kaloja
voisi hyvin ottaa saaliiksi jos ovat yli 50 cm. Lohikanta heikko voisi rauhoittaa. Kirjolohta
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voisi istuttaa enemmän aikaisemmin ja myöhempään. Runsas taimenen nousu. Lupia VKK
ei saa netistä.
Ryöstökalastus pimeällä
Saisi olla enemmän kaloja koska luvat tulee kalliiksi. Työttömille alennusta luvista.
Parkkipaikat isommaksi lähelle jokea. Toimisto sulkeutuu liian aikaisin. Lupien klo-ajat
huonot . Surkee systeemi.
Taimenpoikasistutuksia lisää.
Taimenta istutettava ja siikaa, kirjolohta. Vanhankaupunginkosken ja onkijoran monttu
ruopattava pois siimarytöt. Kalastajille rampit, luiskakivillä on vähän huono liikkua, kosken
baarin kohdalla.
Taimenta ja kirjolohta tulisi istuttaa ottikokoisena. Ottikokoisen kalan puute.
Salakalastajat!!!!
Taimenta ja lohta on istutettava.
Toivoisin että toutainta istutettaisiin enemmän. Kalastuksen valvontaa enemmän.
Pääuomassa pidetään luvattomasti kiinteitä pyydyksiä. Enemmän havaintoja nousukaloista.
Tulva-aikana vesi haisee likaiselta. Kaloissa paljon verkkojen jälkiä. Siika vähentynyt.
Merialueen verkkokalastukselle. Merialueella tapetaan liikaa nousukaloja. Rauhoitusaikana
täysi kalastuskielto. Rauhoitusajan myöhäistäminen. VKK:n liian kallis lupa, jos halutaan
tukea nuorisoa.
Ulkomaiset kalastajat.
Vaelluskalojen luontainen lisääntyminen johtavat toimet olisi oltava etusijalla.
Taimenenpoikasten onginta koskilla olisi loputtava valvontaa ja valistusta lisäämällä.
Valvonta kuntoon.
Valvonta ontuu. Lopetin esim. hienolla Myllykoskella perhokakalastuksen, koska sinne ei
mahdu venäläisten mato-onkijoiden sekaan. Valvontaa voisi tehostaa talkoovoimin ja
valantehneiden valvojien voimin. VKK:n täysrauhoitus syksyllä.
Valvontaa lisää ainakin Helsingin alueelle. Ulkomaalaiset rokastavat. Heittopaikkoja on
todella vähän. Radiokala homma oli mielenkiintoinen.
Valvontaa lisää Vanhankaupunginkoskelle, illalla ja yöllä. Vantaankoskella, Nukarinkoskella
ja varsinkin Myllykoskella mato-onginta saatava kuriin. Vantaankosken patoa kunnostettava
niin että kalat nousevat. Kunnostukset.
Valvontaa lisää, paljon luvatonta kalastusta. Rehelliset kalastajat voisivat itsekin puuttua
luvatta kalastamiseen. Saalisrajoitukset voisivat olla tiukemmat, eli 1 saaliskala päivää
kohden. Siian kohdalla 5 kallaa/vrk. Luvattomat kalastajat.
Valvontaa lisää. Olen nähnyt varsinkin Pitkäkoskella useita kertoja "ryöstökalastajia" jotka
kalastavat alamittaisia kaloja ja kielletyillä pyydyksillä. Kiintiöiden ylitykset. Roskaisuus
Pitkälläkoskella.
Valvontaa tehostettava kaikkina vuorokauden aikoina!!! Lupien hankinnan helpotus (Meriinfo). Meri-infoon myyntiin ruokaa, kahvia, karkkia ja leipiä. Rauhoitusaikana täysi
kalastuskielto.
Valvontaa tiukennettava. Vuonna 2008 paljon venäläisiä onkijoita ja muutamia asiallisia
perho- ja virvelimiehiä. Riihimäen jätevesipäästöt näkyvät veden laadussa. Yksi ainoa
lohestuspaikka etelä-suomessa myyty yksityiselle ravintolalle. Salakalastajat, aina vaan
enemmän.
Vanhankaupungin koskeen voisi yrittää järjestää vaikka jonkinlainen lava kosken
suuntaisesti, jolloin kalastuksesta tulisi turvallisempaa, ei tarvitsisi hyppiä kiveltä kivelle.
Vanhankaupungin koskella ja selällä käy liian harvoin kalastuksenvalvojia. Luvattomia
kalastajia on liikaa! Erityiskiitokset Vanhankaupungin infopisteen työntekijöille!!!
Vanhankaupungin koski on mielettömän hieno paikka! Voisikohan lupia hankinta myös
mahdollistaa netin kautta? Kaipaisin kuitenkin lisätietoa muista Vantaajoen
kalastuspaikoista. Vanhankaupungin kosken suvannossa roskakalaa
Vanhankaupungin lahden edustalla verkkokalastus järkyttävää. Kilometrien verkko jatoja,
väliä verkoilla jopa alle 10 m. Verkkokalastusrajoituksia ehdottomasti nousu väylille.
Vanhankaupunginkoskella rauhoituksen aikainen hillitön kalastuspaine. Suuria nousukaloja
väsytellään pitkän aika ja lasketaan takaisin, joista suuriin osa kiinni muualta kuin suusta.
Vanhankaupunginkoskelle kunnolliset laiturit.
Vanhankaupunginkoskelle useampia kirjolohi-istutuksia kun vain yksi. Opastus/kieltokylttien
ilmaiseminen vieraskielille. Kalaportaan voimalaitosuomaan. Radiokala-hanke osoitti jo
niiden tarpeellisuuden. Kahluukiellon opastus. Luvattomia kalastajia paljon.
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Vanhankaupunginkosken ulkomaalaisten mato-onginta saatava kuriin vaikka kuriin vaikka
virka-avun turvin (Poliisi). Rokastajille kalastuskielto (esim 2-4 vrk). Eri koskipaikoille
kunnon opasteet ja nuotiopaikat. Kalastuksen valvonta.
Vanhankaupunginkoski PERHOKALASTUSKOSKEKSI! Ilta- ja yövalvonta takaisin
Vanhankaupunginkoskella.
Vanhankaupunginkoski vain perhokalastus koskeksi.- Suvanto alue vain uistin ja
jigikalastukseen. Lippoaminen suvannossa aloituspäivämäärä lokakuun 1 päivä tai 1015.10 näin annettaisiin taimenille ja lohille nousumahdollisuus.
Vantaanjoen veden laatu todella huono. Luvattomien kalastajien määrä selvästi kasvanut,
sekä kiellettyjen kalastustapojen käyttö (mato-onki). Kalojen kunto ei kovin kehuttava.
Vantaanjoensuun voimalaitos poistettava käytöstä.
Vantaanjoki ja varsinkin VKK in Suomen paras paikka saada SUURTAIMEN. Se
mahdollisuus pitää pystyä takaamaan jatkossakin. Taimenen alamitta 70 cm:ksi, VKK:le
CR. Salakalastus ja rokastus kuriin! Valvontaa lisää.
Vantaanjoki meritaimenen lisääntymisjoeksi. Lohta ei juuri tule saaliiksi. Suurin osa lohista
jää pörräämään Vanhankaupunginkosken suvantoon taimenet ovat hanakampia nousijoita.
Voimalaitoksen vedet hämäävät lohta. Joen tila parantunut. Liiallinen rokastaminen.
Verkkoja liikaa jokisuulla!
Verkkokalastus ja muu seisovat pyydyksen tulisi kieltää. Kalastuksen valvontaa tulisi lisätä.
Kalastusrajoituksia tulisi tiukentaa, kolmihaarakoukkujen kielto, taimenen ja lohen
täysrauhoitus, lyijykielto. Suojavyöhykkeet. Kalastus rajoituksia ja niistä tiedottaminen liian
vähän.
Verkkokalastusta rajoitettava Vanhankaupungin lahdella.
Vesi kirkkaammaksi Vantaanjoella, tukkimalla ojia ja vähentämällä maanviljelystä
jokivarressa. Jätevesien valuminen jokeen tulisi saada estettyä. Istutukset tulisi tehdä vain
pienpoikasilla (vastakuoriutuneet poikaset kuten Virho tekee)
Vesi liian savista.
Vkk:le tiukemmat kalastussäännöt, kalaportaan alaosa kalastuskieltoon. Myähäistetty
taimenen rauhoitusaika. Voimalaitoksen juoksutusta pienennettävä kalan nousun aikaan.
Taimenen alamitta 60 cm:ksi. Jätevesipäästöt!!! Rauhoituksen aikana saa kalastaa ja
kahlata
VKK:lle toivoisin huomattavassa määrin lisää kirjolohi-istutuksia, varsinkin touko- ja
kesäkuussa kun nousukalaa ei vielä ole. Nousuaikaan istutetut kirjolohet karkaavat alueelta
pois kun lohet ajavat niitä.
Yksittäisiä heittolaitureita Vanhankaupunginkoskelle perhokalastukselle sopiviin paikkoihin.
Vantaan kalastusalue
Ahvenia enemmän ja muita pikkukaloja. Lisää hyviä paikkoja kalastaa.
Asuimme Vantaanjoen rannassa 1947 lähtien. Tuolloin joessa oli erittäin vahva kalakanta.
Vesi oli kirkasta ja kalat havaitsi jopa 1 m syvyydeltä. Ankeriaita sai 1957 kesäyönä jopa 20
kpl. Loka-autot tyhjentävät jokeen. Valvontaa esim. kameravalvonta. Levä ja sameus.
Romut pohjassa.
Ehdotan istutettavaksi lohikaloja ja rapuja.
En ole vielä kalastanut kovin paljoa Vantaanjoella, mutta tulen käymään siellä jatkossa
enemmän. Lohi, taimen ja ahven olisivat mielekkäimmät saaliskalat heittovavalla kalastaen.
Kalastuksen valvontaa voisi lisätä.
Enemmän kirjolohi-istutuksia Vantaankoskelle ja Pitkäkoskelle.
Enemmän taimenen istutuksia.
Ensiarvoisen tärkeänä pidän lohikalojen luonnonmukaisen lisääntymisen tukemista ja
turvaamista (Poikaistutukset, nousumahdollisuuksien parantaminen).
Erityisesti Pitkäkosken alueella salakalastusta ja sääntöjenvastaisten keinojen käyttöä.
Vantaankoskella ongitaan toisinaan vapakalastusalueella, toisaalta onginta-alueella kukaan
ei ongi.
Harjuksen istutuksia.
Harjusta olen kaivannut. Joitakin vuosia sitten sain pieniä harjuksia Vantaankoskesta. Siika
olisi kiva kala Vantaanjoen ylemmilläkin osilla, kun vain Vanhankaupunginkoskella. Ei
varmaan pääse nousemaan ylös asti. Harjusta en ole tavannut 2 vuoteen.

47

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 182/2009

Harjusta olisi mukava pyytää. Vesi ollut vähissä viime kesinä. En syö Vantaanjoen kaloja
koska ne maistuvat pahalle. Tämä on harmillista, sillä yleensä syön pyytämäni kalat.
Harjusta voitaisiin istuttaa Vantaankoskelle ja Nurmijärven Myllykoskelle lisää. Ja isompaa
yksilöitä taimenia n. 25-50 cm pituisia. Ja puronieriää ns ruatua koskiin ja elää näissä
etelän joissa.
Istuttakaa useammin taimenen ja lohen poikasia ja harjuksen poikasia. Myös kirjolohta
lisää. Harjusta ei enää ole joessa.
Istutettavat lajit: Kirjolohen tilalle luontaista kalakantaa.
Istutukset useammin ja pieninpänä ehkä. Luvattomat kalastajat, edustan verkot.
Harjuskannat.
Istutuksia enemmän muualle kuin Vantaankoskelle.
Istutuksia on aivan liian vähän suhteutettuna kalastajamäärään. Joku perho mies saattoi
nostaa joskus "identtiset" kirjolohet ja pääsi näin leijumaan meille kurttunaamaisille
virvelimiehille. Istutuksia lisää.
Istutuksia voisi kehittää.
Istutuksia: Kirjolohi ja taimen istutukset ihan hyvä, välillä jopa jotain saakin. Siikaa ja
harjusta lisää, olisi mukavia lisiä. Kalastuksen valvontaa EHDOTTOMASTI LISÄTTÄVÄ!!!!
Vapaaehtoinen valvonta mahdollista? Kalastajien käyttäytyminen ja oman rauhan anto.
Itse en tiedä missä muualla kuin Vantaankosken keskialueella voisi edes virvelöidä.
Uutisoinnissa mainittu saastuminen; ei tietoa uskaltaako saalista syödä. Itse ostan luvat
ensi vuodellekin -> arvokkaan vesistön tukemista.
Jos taimen istutus on liian kallista niin vois nostaa vaikka lupien hintaa, kuhan niitä saadaan
lisää.
Jätevedenpäästöt puhdistamolta.
Jätevesi päästöt
Jätevesipäästöt
liiallisia
(Radio-kalaraportit).
Kutusoraikot
liettyvät
savesta.
Vapaamuotoisempaa kommentointia www.vapaherra.com. Kirjolohi-istutuksia enemmän
Vanhankaupungin koskelle. KIREITÄ AJATUKSIA.
Kaikki tieto yhteen paikkaan, mielellään www:hen.
Kalastan nykyään lähinnä merellä, Inkoossa jossa kalansaaliit ovat rajusti pienentyneet
muutamassa vuodessa.
Kalastuslupia olisi saatava myös perhelupina. Kalastuslupa on kallis, koska pienet lapset
kyllästyvät nopeasti ja oma kalastus ei onnistu samaan aikaan kun yrittää opettaa heitä.
Ilman lapsia ei mahdollisuutta kalastaa.
Kalastuslupien hankinta helpommaksi esim. vuosiluvat netistä.Ehkä sen sieltä saakin, ei ole
katsonut.
Kalastusmahdollisuudet hyvät. Kalastuspaikoista saisi olla helpompi löytää kartastoa sekä
opastusta.
Kalastussiimat vedessä.
Kasvillisuuden vähentäminen joen törmältä ja itse levän poistaminen/vähentäminen joesta.
Kirjolohi-istutukset Pitkäkoskelle vähentäisi kalastuspainetta muilta koskialueilta. Kirjolohi
toimii hyvin taimenen ja lohen "suojakalana". VKK:lle totaali rauhoituspäiviä ja seisovien
pyydysten käyttökielto VKK:n lahdelle.
Kirjolohi-istutukset tulisi laajentaa koskemaan usempia koskialueita, jotta kalastuspaine
jakaantuisi paremmin. Kirjolohi toimii mainiona "suojakalana" taimenelle, lohelle ja
harjukselle. Kalastuksenvalvontaa tulisi lisätä. Onkijoita!!!
Kävin kesän alussa kalalla eikä kalaa oikein tullut, pohjaan jäi helpolla. Virveli on ollut
vähän rikki.
Liian pieniä kaloja. Vesi on liian korkealla.
Lisää istutuksia vesikohon käyttö sallittava alle 15-vuotialle, jotta voivat kalastaa perholla.
Lisää kalastuksen valvontaa Vantaankoskelle varsinkin viikolla/iltaisin. Voisi olla hyvä jos
olisi tietty määrä lupia per päivä käytössä. Ei olisi niin paljon ruuhkaa esim. tietyissä
kohdissa. Känniläiset pe-la
Lisää kirjolohta!!!
Lisää toimivia kalastuksenvalvojia -> sääntöjen rikkojat kuriin. Harjusistutuksia Vantaan ja
Helsingin alueelle, aikanaan oli hyvät kannat. Taimenelle kunnollinen rauhoitus.
Lisää valvontaa. Saalis rajoituksia, joita myös valvotaan. Alamittaisten ottaminen.
Lohi, taimen, harjus ja kirjolohta tulisi istuttaa enemmän Keravanjoen Rekolankylän
alueelle. Niitä ei mielestäni tehty kaudella -08, koska saalista ei tullut. Aluetta pitäisi
hyödyntää enemmän vapaa-ajan käytössä. Kalaportaat!
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Lupa valvontaa pitäisi tehostaa.
Luvista ja säännöistä välittämättömiä ihmisiä. Valvontaa lisättävä runsaasti. Enemmän
lohikalojen istutuksia! Levät ovat iso ongelma. Luvattomat kalastajat.
Makkaranpaisto paikkoja ja padon yli silta, että ei tarvitse kiertää maantiesillankautta. Ei ole
makkaranpaisto paikkoja Vantaankoskella.
Mielestäni kalastuksenvalvontaa tulisi tehostaa Vantaankoskella ja Pitkäkoskella. Lisäksi
kalastusluvat ovat opiskelijoille liian kalliita Vantaankoskella. Lisäksi muutaman päivän
kalastuskielto istutusten jälkeen. Ryöstö kalastusta.
Mitenhän toutain viihtyy?
Myllykosken istutukset.
Olen aina hankkinut luvat ja tällä haluan tukea kalastusta ja tutkimusta. Mielestäni
kalastusneuvonta tulisi olla aktiivisempaa. Joella on joskus nuoria jotka eivät tunnut
kunnioittavan luontoa tai ympäristöä.
Olen kalastanut Vantaanjoella 60-luvulta lähtien> vedenlaatu parantunut, kalojen maku- ja
hajuhaitat vähentyneet. Lohikalojen saanti ei juuri ole parantunut kirjolohta lukuun
ottamatta. "Lupakosket" ovat rajoittaneet muuta kalastusta.
Onkijoita keskialueella (Pitkäkoski) liian vapaasti. Jonkin verran muista piittaamatonta
kahlaamista ja rymistelyä, mutta on hieno, että Vantaankosken kaltaiset lähipaikat levittävät
perhokalastusta uusille ikäluokille!
Onkikokoisista taimenen istutuksista tulisi luopua ja siirtyä istuttamaan kirjolohta. Tämä
säästäisi joen oman meritaimen kantaa kohdistuvaa kalastusta. Maatalouden ja muiden
päästöjä tulisi vähentää. Nousuesteiden purkaminen.
Onneksi torilta vielä saa kalaa, vaikka viime kesä olikin huono sielläkin.
Osaa kirjolohi-istutuksista voisi korvata taimenistutuksilla.
Parannusta lupien valvontaan olen kaivannut jo pitkää. Salakalastus on iso ongelma. Myös
saaliskiintiöiden pienentäminen olisi hyvä keino parantaa kalakantaa. Esim. 1-2
lohikalaa/lupa. Salakalastus.
Parempia kalastuspaikkoja jossa ei ole levähaittoja. Lisää istutuksia, en saanut salista.
Peltojen lannoitteiden käytön seurantaa lisättävä ja lähiteiden suolausta tulisi rajoittaa,
koska ne valuu jokeen. Kuntalaisille lupahintoihin viilausta myös ns. "korttikoskille".
Valvontaa lisättävä rajusti, Vantaankoskella ongintaa...Vantaankosken lupapolitiikka +
luvattomat onkijat.
Peltojen ojat laskevat suoraan jokeen, ei suojavyöhykkeitä. Joki vaikuttaa suoraan kura
ojalta. Kuka siivoaa koskiosuuksilta roskat pois? Muutama siisti koski tosin löytyy. Veden
hajuhaitat ja likaisuus.
Perhokalastukseen sopivat lajit esim. kirjolohi, taimen lisääntyy heikosti, veden laatu huono!
Kiitän mahdollisuudesta kalastaa perholla Pitkälläkoskella kirjoa. Istutukset hieno asia!
Pitkäkoskeen ja Ruutinkoskeen voisi lisätä lohikalojen istutuksia, jolloin Vantaankoski ei
olisi ainoa kalastuspaikka ja kalastuspaine jakaantuisi tasaisemmin. Toutain kantaa voisi
tukea istutuksilla.
Rannoille tulisi raivata enemmän kalastuspaikkoja ja laitureita. Nuotiopaikkoja tarvittaisiin
myös enemmän. Lapset tulisi huomioida paremmin. Taimen, siika ja harjus istutuksia
enemmän. Kalaportaat kuntoon koko vesistön mitalla!! Tulvat
Ruutinkosken lupamyyntiä voisi helpottaa. Vantaankoskella lupamyynti toimii,
Ruutinkoskelle ja muille. Esim. Pitkäkoski voisi käydä sama lupa. Eli yksi yhteinen lupa
kaikille koskille. Epämuodostuneita kaloja.
Ruutinkosken mato-onginta.
Saaliit vaihtelevat vuosittain. Sateella joki samenee ei kannata lähteä kalalle. Luvat kalliita
Vantaankoskella. Ennen oli parempi kun sai kalastaa Vantaan omalla luvalla. Kalastuksen
valvontaa lisää. Mato-onkijoita paljon.
Taimenen kutunousu lisääntynyt jonkin verran. Lohi harvinaisempi. Jokisuun verkotus
pitäisi kieltää vaelluskalojen nousun aikaan. VKK:le maksimi koukun koko. Koko joen
rauhoittaminen muutamaksi vuodeksi. Kuturauhoitus.
Taimenkannan vahvistuminen. Kirjolohi-istutukset maltillisesti, koska joki ei isompaa
kalastuspainetta paikoin kestä. Turpien määrä lisääntynyt
Taimenta ja lohta toivoisin saada enemmän.
Toutain olisi eksoottinen tuttavuus Vantaanjoessa. Jossain paikoissa olisi hyvä idea testata
tätäkin lajia.
Toutain. Valvojien omat säännöt (Myllykoski)
Toutainta.
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Ulkomaalasiten mato-onginta harmittaa Pitkä- ja Ruutinkoskella. Roskisten puuttuminen
alueelta. Hieno asia on että Pitkäkoskea ja Vantaanjokea on parannettu pitkospuilla,
penkeillä ja erillaisilla portailla. Kiitos Vantaankaupungille. VAntaankosken lupien kalleus.
Ulkomaisten kalastajien väärät kalastusvälineet- onko luvat kunnossa??
Valvonta kuntoon! Kun itse maksaa 80 e/vuosi Vantaankosken luvasta on aika turhauttavaa
katsoa kun porukka onkii koskessa jurripäissään. Ronskimmat otteet käyttöön, tätä
lepsuilua on katsottu tarpeeksi! Opastus heikkoa.
Valvontaa lisää, kieltokyltit myös venäjäksi. Venäläisiä mato-onkijoita onkivat pitkin koko
koskialuetta. Veden sameus on suuri kalastushaitta. Istutuksita en tiedä, mutta omat saaliit
ovat laskeneet vuosien aikana.
Vantaanjoen veden sameus ei houkuttele kalastamaan kuin satunnaisesti. Pyyntikokoisten
kalojen "istutusta" ja siitä ilmoittamista pitäisi lisätä.
Vantaanjoesta
olisi
mahdollista
saada
maailmanluokan
meritaimenjoki
ja
virkistyskalastuskohde. -Meritaimen mäti- ja poikasistutukset. - Taimenen ja lohen C&Rpakko. - Kirjolohi-istutuksia riittävästi "suojakaloiksi" taimenelle. Salakalastus.
Vantaankosken kalastusalueella on käytössä puhelimella hankittu lupa. Tällaista
luvanhankintaa voisi kehittää myös muille alueille. Enemmän vain istutuksia.
Verkot pois nousuväyliltä. Olisi niin mahtavaa että kaikki kalat pääsisivät nousemaan.
Lupien saanti Vanhankaupunginkoskelle aivan liian vaikeaa. Myynti nettiin. Valvontaa
runsaasti lisää. VKK:n pato on paha nousueste.
Vesi on hirveän sameaa ja se todella häiritsee kalastusta.
Virveli kalastuksella enemmän kalapaikkoija muuallekkin kuin suvanto alueille. Soutuvene
vuokraus kalastusta varten olisi hyvä (esim. Vanhankaupungin suvantoalueelle).
Nurmijärven ja Palojoen kalastusalue
Laskuojat on sorastettava jotta humus/santa kulkeutuminen vähenee. Voisiko Kuhakosken
haaran kierrättää Valkjärven kautta?
Kulkusiltoja lisää. Kirjoa lisää. Taimenet ovat pieniä, lotto voitto jos saa isoja. Harjusta en
ole saanut, havaintoja on tosin ollut. Tieto istutuksista kiirii nopeasti, jolloin kaikki kalat
ongitaan nopeasti.
Puitteet hyvät ja kalojakin varmasti on, mutta tarvittava tietotaito puuttuu niiden
pyytämiseen.
Myllykoskella laitetaan paljon kalaa, mutta esim. kirjolohien keskikoko on 400-600 g.
Nukarinkoski on ok, mutta istutuksia enemmän eli tasaisin väliajoin. Nukarinkoskella ei ole
puita nuotiopaikoilla, joten itse joutuu puusavottaan.
Myllykoski kalapaikkana loistava, mutta TE-kekuksen toiminta ala-arvoista. Vastuu joesta
vaikka kyläyhdistykselle. Ainoa asia jonka TE-keskus hallitsee on hinnoittelu. Kalastuksen
valvonta puuttuu, istutuskertoja todella vähän.
Meritaimenen palauttaminen Vantaanjoen latvavesille. Poikasistutukset ja nousureitin
vapaana pitäminen lisättävä/tehostettava. Lisäveden johtaminen vähävetisinä aikoina.
Pyydykset pois vaellusreitiltä. Kutupaikkojen kunnostus. Merialueen pyydykset jokisuussa.
Istutukset Myllykoskelle liian pieniä. Veden korkeus/virtaama.
Nukarinkosken ja Raalan kalastusalue
Ei ole tullut saalista, joten ei voi antaa kommentteja.
Haluaisin nähdä Vantaanjoessa elinvoimaisen lohi- ja taimenkanta. Koskien kunnostusta ja
elinympäristöjen parantamista tulisi jatkaa. Vantaankoskelle ja VKK:n koskelle tulisi tehdä
jotain sillä ne haittaavat kalojen nousua. Valvontaa.
Huomattavasti enemmän valvontaa. Suuret kalat täysin kadoksissa, tulee vain
pikkutaimenia. En ole nähnyt että mittataimenta Nukarinkoskelta. Saaliit pieniä ellei osu
päivää jälkeen istutusten.
Hyvä meininki.
Hyvään suuntaan mennään.
Ilmoitustaululle kalalaji mitä istutetaan tai nettiin. Valitusta paikkojen roskaisuudesta
puuttumiseen.
Istutusten välillä/jälkeen muutama päivä rauhoitusta tai vapautus pakko. Mato-onkijat kuriin
ja kunnon sanktiot. Saaliskiintiöitä voisi huoletta pienentää. Itse tulee otettu kaloja harvoin
ruuaksi, kohtuutta voisin suositella myös muille.
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Joen varrelta voitaisiin karsia ylimääräinen "pöheikko" pois, mutta suuret puut voitaisiin
jättää.
Karsiminen auttaisi kalastuksen saavuttavuutta, niitä jotka eivät omista
kahluuvehkeitä tai uimarengasta.
Jokea ja kalakantaa tulisi hoitaa näkyvämmin. Nousukalojen pääsy jokeen tulisi varmistaa
kaikin keinoin. Tarkempaa tutkimusta nousevista kaloista. Enemmän valvontaa. Ehkä
kameroita... Ravinne ja muille päästöille loppu. Padot ja huonot kalaportaat.
Joki on rehevöitynyt useista kohdista. Veden säännöstely heikentää kalakantoja.
Lannoitteiden valuminen edelleen yksi suurista ongelmista. Salakalastus on yleistä koko
joella ja valvonta ei pelaa minkään kalastuskunnan alueella.
Jokisuun verkottaminen.
Jokisuun verkotus on lopetettava. Nousuesteet poistettava. Valvontaa on tehostettava.
Istutusten jälkeen yli kiintiön kalastusta. Suojavyöhykkeet pelloille. Yhteislupa koko
jokialueelle. Onginta, verkkokalastus jokisuussa, kiintiöiden ylitys.
Jospa saataisiin lohi ja taimen nousemaan latvoille asti valvomalla verkkokalastusta
Vantaanjoen suulla ja kunnostamalla jokea tarvittaessa. Veneilijöiden päästöt! Mato-onkijat
ja kiintiöiden ylitys. Myllykoski ennalleen!
Jätevedenpuhdistamoiden toimintahäiriöt saatava kuriin.
Kalastuksen valvontaa esim. Nukarille enemmän niin saataisiin nuo mato-onkijat pois
istukkaita nyppimästä.
Kalastuksenvalvonnan huomattava lisääminen. Nuotiopaikkojen kunnossapito, sisältäen
puut. Liiallinen virtaaman vaihtelu.
Kalastuspaikkojen läheisyydessä olevat roska-astiat olisi syytä tyhjentää välillä kesäisin,
koska mädät kalanperkeet haisevat todella pahalle.
Kalastusvalvonnan tiukentamista!
Kirjolohta ja taimenia lisää.
Kirjolohi-istutuksien rinnalle poikasistutuksia. Huomattavasti tehokkaampi kalastuksen
valvonta.
Kirjolohissa ainakin pieni mudan maku, mutta saattaa johtua kasvatuslaitoksen ruuastakin!
Samea vesi Hyvinkäällä Kittelänkoskilla roskaa aivan törkeästi, muutenkin Hyvinkäällä
heikko kalakanta. Nukarilla enemmän kalaa!
Kirjolohitankkausten määrää voisi ehkä vähentää, ainakin Nukarin aluellla, ja samalla
panostaa enemmän taimenkantoihin tai harjus. Mutta Nukari on hieno paikka keskellä
kiireistä Etelä-Suomea, jossa kaikki ok. Kahluukiellon ajankohdasta tiedottaminen ei kovin
selvää. Kieltotaulut paremmin näkyviin Nukarille.
-ikavesien pääsy Vantaanjokeen estettävä, jotta kudulle nousisi runsaammin kaloja.
Vanhankaupunginkosken alaosassa kalastuskielto rauhoituksen aikana. Metsähakkuut
jokivarressa turmelevat maiseman.
Lisää istutuskaloja = kirjolohi. Virvelikalastajien rajoittamista esim. vuoropäivät
uistinkalastajille ja perhokalastajille esim. parilliset ja parittomat päivät. Kaunis paikka EteläSuomessa kannattaa pitää huolta. Uistin kalastajia liikkaa
Luvaton kalastus kuriin!
Moni on saanut hyvin saalista
Myllykosken kalastus on huonontunut. Istutuksia vähentynyt, salakalastus rehottaa, lisäksi
kalastuskielto on käsittämätön. Silloin juuri kalastus on laadukasta kesällä ja salakalastus
kukoistaa kun ei ole rehellisiä kalastajia. Jokisuun verkottaminen.
Myllykosken taimenet ovat hyvin pieniä ja pelkään että niistä ei ikinä kasva täysikokoisia
koska alueen hauet syövät niitä. Harjusta olisi kiva havaita myös tällä Vantaanjoen alueella
se tuskin on mahdollista.
Nukarin kohdalla istutukset kirjolohen kohdalla tasaisemmin ympäri kalastus aluetta. Ettei
kaikkia kaloja kipattaisi koulusuvantoon johon keskittyy ja "leiriytyy" koko kalastusporukka.
Nukarinkoski hyvä kalapaikka aina sain kirjolohia, taimenta en ole vielä saanut.
Pitkäkoskelta paljon alamittaista kalaa, valvontaa Pitkäkoskelle.
Nukarinkoski: Veden sameudelle ja saastumiselle mitään tehtävissä? Näillä lupahinnoilla
saalisvarmuutta
ja
kalastuksen
laadukkuutta
nostettava
->
kalastajakiintiö.
Kalastusmahdollisuuksien kehittäminen. Valvontaa, mato-onkijoita!!
Nukari-Raalaan alueella on ollut paljon mato-onkijoita ja saaliskiintiöitä on ylitetty. Matalan
veden aikaan pitäisi kohtuutonta kahlaamista kieltää.
Olen kalastanut alueella 10 v. Likavesipäästöt on saatava kuriin. Ehkä 1/10 saaduista
kirjolohista on ollut joessa kauemmin kuin vuoden. Kaikki taimenet pieniä. Lisää juokustusta
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lohiportaaseen. Veden korkeuden vaihtelut kuriin. Toutainta. Luonnon kudusta kasvaneita
kirjolohia. Nousukalojen puute
Olen kuullut että kirjolohi joka on Vantaanjoelta saatu, maistuu pahalle.
Onkikokoisia 0,5-1 kg taimenia ei pitäisi istuttaa lainkaan, kallis ja huono tappelija. Kaloissa
makuhaittoja. CR- kalastusta tulisi lisätä. Kirjolohi-istutuksia tulis jatkaa. Myllykosken
yläosaa tulisi kehittää, alueen kirjolohi istutukset pitää aloittaa. Saalis jakaantuu
epätasaisesti kalastuskauden aikana.
Pellot pitäisi eristää joesta suojavyöhykkeillä, johon viljelijät saa EU tukea! Kaloja ei voi
syödä.
Pyydyskokoista taimenta. Valvontaa lisättävä moninkertaiseksi.
Rauhoitusaikoja voitaisiin lisätä. Vesi sakenee vuosi vuodelta ja kalat vähenevät, tästä
johtuen tulee käytyä harvemmin Vantaanjoella kalassa. Sameus ei vaikuta suoraan
kalakantaan, mutta kertoo joen huonosta tilasta.
Selvitys maanviljelyn aiheuttamasta kuormituksesta -> kosteikoiden rakentaminen.
Enemmän julkisia talkootempauksia, joen hyväksi (imuruoppauksen soveltaminen pitkien
pelto-osuuksien kohdille?)Maanviljelyksestä johtuva kuormitus.
Taimenia ja lohia pitäisi olla lisää joessa. Valvontaa lisättävä kalastuspaikoissa. Itänaapurit
sotkevat paikkoja ja kalastavat luvatta. VALVONTAA LISÄÄ!
Valvontaa parannettava. Olen nähnyt monesti mato-onkijoilla muovikassillinen alamittaista
kalaa. Olisiko mahdollista vaihtaa kirjolohi taimeneen. Kiitos teille! Tehkää kunnon joki.
Luvattomat onkijat
Vantaanjoella on hyvä kalastusmahdollisuudet, mutta niistä on kovin vähän tietoa tarjolla.
Itse löysin paikan keskustelu foorumeita lukiessani. Kaipaisikin nettisivuja, jossa olisi
esitelty yleisimmät kalastuspaikat kuvineen ja kalalajeineen. Linkki llup
Vantaanjoen vesi on likaista ja pahan hajuista, kalat pahan makuisia. Koska saadaan vettä
Päijänne tunnelista? Tietoa kalakannoista, kalastuspaikoista, vedenlaadusta heikosti tarjolla
ja jos löytää, niin ei ajan tasalla/sirpaleina. Kuturauhoitus käyttöön
Hyvinkään kylien kalastuskunnat
Alueet ovat erittäin roskaisia, valvontaa tulisi lisätä. Maa- ja metsätalouden kuormitus on
edelleen ilmeisesti suurta, virtaaman vaihtelut sekä veden nopea samentuminen. Valvontaa
tehostettava koska paljon mato-ongintaa.
Enemmän maastossa opasteita.
Haluaisin että istutettaisiin enemmän rautua ja järvitaimenta. Hyviä kalapaikkoja voisi
parantaa lisäämällä puropaikkoja.
Haluaisin, että istutettaisiin enemmän: Lohia, kuhia, mateita ja taimenia.
Hyvinkään alueella kalastuksenvalvonta lähes olematon, tietotaulut rikottu tai muutoin
revitty. Kalastuksen ohjaus ja opastus olisi tervetullut ja valvontakin.
Hyvinkään alueen koskipaikoilla pitäisi olla parempi kalastuksenvalvonta, koska esim.
Kittilänkoskella ongitaan istutetut kirjolohet heti mato-ongella pois saalisrajoituksista
välittämättä. Ei myöskään lupia.
Hyvinkään alueen suurin puute on kalastuksen valvonnan puute. Itse en jaksa käydä
ruuhka aikoina kalassa. Ongelma koskee pääosin Kittelän koskea. Tulipa nähtyä 3 katiskaa
ja 2 verkkoa istutuksen jälkeen. Suojavyöhykkeet!!
Kirjolohta pitäisi istuttaa enemmän. Heitto-/mato-onki tulisi kieltää Vantaajoen vesialueelta,
sillä mato-ongella saa paljon helpommin kalaa kuin virvelillä!
Levää ja limoittumista paljon vaikka jätevedet ovat vähentyneet?? Hyvinkään alueella
paljon ongelmia huonosta kalaveden hoidosta: ei valvontaa, paljon mato-ongintaa,
koskipaikkojen rajoja ei ilmoiteta, liian isot kertaistutukset. Hyvinkään kalastuskunnan
laiminlyönnit.
Lisää kalastusvalvontaa, sillä pikkupojat onkivat mato-ongella ilman kalastuslupia ja
heittelevät saaliit ympäri metsää. Lisäksi siltojen vieressä polkupyörän romuja ja muuta
paskaa. Nuotiopaikkoja.
Lisää VALVONTAA!!! Harjuksia ja taimenia voisi olla enemmän. Syönti kirjolohet ovat aivan
hyviä. Mato-onkijat
Lohikalakantoja voitaisiin parantaa.
Lisäksi kasvillisuutta pitäisi rajoittaa enemmän.
Enemmän kalaa Puutarhakylän alueelle Hyvinkäälle. Nukari on hyvässä kunnossa ja
mukava olla siellä kalassa. Laavu Hyvinkäänkoskille.
Rantakasvillisuus.
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Taimenta voisi istuttaa enemmän.
Valvontaa tulisi lisätä, joella paljon mato-onkijoita. Toivon että Kittelänkoskeen istutettaisiin
kirjolohta, taimenta ja harjusta. Luvan hinta (12 e) liian kallis, vuosilupa 22e saa pysyä
ennallaan. Vastaan mielelläni tuleviin kyselyihin.
Voidaanko veden sameutta korjata esim. suojavyöhykkeillä tai lisäjuoksutuksilla ?
Vähän istutuksia suhteessa kalastajamäärään ja luvan hintaan Kellokoskella. On
mahdollista tosin, että istutukset ovat keskittynyt patoaltaalle. Tietoa kalojen haittaainepitoisuuksista. Taimenen ja lohen lisääntymisen tukeminen.
Riihimäen kalastuskunta
Kellokosken Santakoskelle puronieriää, purotaimenta ja harjusta enemmän...
Riihimäellä Käräjäkosken alueella rakennettu asutusalue ja joen varteen tehty luontopolku
kalastuslaitureineen, pilasi ennen niin luonnonvaraisen paikan täysin. Salakalastus ja muu
häirintä lisääntynyt.
Riihimäen kaupunki jokivarren hakkuut peltosaaren alueella aiheuttavat jokipenkan
valumaa jokeen jonka takia alue on mataloitunut. Nousukaloilta puuttuu näkösuoja kun puut
ovat poissa. Hakkuut tehdään tulvasuojelun nimissä.
Se on ihme, että jätevedenpuhdistamoiden ja teollisuuden päästöjä ei saada kuriin. Toinen
outo ilmiö on, että rantojen suoja-alueita ei saada kuntoon. Ehkä vuollejokisimpukka ja
Natura saa jotain aikaan? Latvaosien huonot kunnostukset.
Tuusulanjärven verkkokalastus olisi hyvä saada kuriin. Liian pienillä silmäkoolla kalastus ei
varmaan tee hyvää kuhakannalle ja luvattomia verkkoja olen havainnut todella paljon.
Valvontaa lisää olisi hyvä lisätä.7. Liiallinen verkkokalastus pienillä silmäkoilla.
Vantaanjoen ns. kartoitusta kalastuspaikoista osa on helposti löydettävissä, mutta paikan
päällä joutuu toteamaan kalastus onnistu koska ranta on niin tiheää pusikkoa.
Kalastusaluekartta suunnistus kartan koossa olisi ok. Kalastusopasteita ei ole riittävästi,
kartat ylimalkaisia.
Virtaamien vaihtelut pitäisi tasata. Kesällä vesi liian alhaalla. Rantapuusto raivaus estää
kalojen suojan ja vesi lämpenee. Paskaveden päästöt pelloilta ja haja-asutuksesta kuriin.
Valvonta tehostettava. Rantojen liialliset raivaukset (Riihimäki).
Ali- ja Ylikeravan kalastuskunta
Kellokosken kalastuskunta
Aiempina vuosina olen saanut Kellokoskelta lohia, tänä vuonna en kalan kalaa vaikka
edellisinä päivänä oli tehty istutuksia.
Ehdottaisin kirjolohien ja muiden saaliskalojen istuttamista Keravanjokeen Kellokosken
padon alapuolelle. Myös Keravanjoen veden sameuteen tulisi kiinnittää enemmän
huomiota. Joessa kaatuneita puita, estää virkistys käyttöä.
Enemmän esim. kirjolohi-istutuksia. Esimerkiksi aikoinaan Keravalle istutettiin kirjolohia
patoaltaalla eikä kalastuksen valvonnasta ollut mitään tietoa. (Vai saiko siellä virvelöidä ja
pyytää lohia vaikka millä vehkeellä ilman lupaa)
Enemmän tietoa kalastusalueista ja kalastusmahdollisuuksista. Lisää istutuksia, koska
saalista ei juuri ole tullut.
Keravanjoen yläjuoksu Kaukas-Kellokoski väli hieno luonnon muovaama paikka, mutta ei
mitään istutuksia. Aikaisemmin vähän kirjolohta. Lupatulot varmaan tippunut? Rapua hyvin
alueella. Vedenlaatu erinomainen. Valvontaa! Myllykoskella myös virvelillä.
Voisi istuttaa enemmän lohia.
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