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Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry  
Ratamestarinkatu 7 b (3. krs), 00520 Helsinki  
vhvsy@vantaanjoki.fi  

 
 

Vantaanjoella ja Keravanjoella tutkitaan taimenen ja siian nousua 

 

  Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on käynnistänyt syksyllä 2020 uuden 

tutkimushankkeen, jossa seurataan meritaimenen ja siian vaelluskäyttäytymistä kolmena syk-

synä kaloihin kiinnitettävien radiolähettimien avulla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalata-

louspalvelut ovat myöntäneet hankkeelle Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämän 

NOUSU-ohjelman mukaisen rahoituksen. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös Helsingin 

ja Keravan kaupungit sekä Vantaanjoen ja Helsinki-Espoon kalatalousalueet. Hankkeen toteu-

tus tehdään yhteistyössä Kala- ja vesitutkimus Oy:n kanssa. Lisäksi hankkeessa on mukana 

Luonnonvarakeskus. 

 

  Hankkeen motivaattoreina toimivat Vantaanjoessa ja Keravanjoessa samanaikaisesti käynnissä 

olevat useat kalojen nousua parantavat toimenpiteet. Hankkeen tavoitteena on vastata vuo-

sien 2020–2023 aikana seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

• Miten taimenet ja siiat käyttäytyvät Vanhankaupunginkosken alueella ennen (2020) ja 

jälkeen (2022–23) Helsingin kaupungin suunnitteleman itähaaran kunnostuksen? 

• Estävätkö Kirkonkylän- ja Vantaankoskien padot ajoittain kalojen nousua? 

• Toimiiko Keravanjoen Kellokoskeen 2018 rakennettu tekninen kalaporras? 

• Toimiiko Keravanjoen Haarajoen Myllykoskeen suunniteltu padon ohitus (2022–23)? 

• Kuinka paljon meritaimenia nousee Keravanjoen haaraa pitkin Kirkonkylänkosken ylä-

puolisille alueille (2021)?  

• Kuinka pitkälle Vantaanjoen ja Keravanjoen haaroihin nousevat meritaimenet nousevat, 

ja minne ne kutevat (2020, 2022–2023)? 

 

   

 

 

  

Vantaanjoen kalatalousalue 

Helsinki-Espoo kalatalousalue 
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 Ohje kalastajille ja muille jokivarressa liikkuville 

 

  Mikäli saat saaliiksi lähettimellä merkityn kalan, kirjoita muistiin lähettimessä näkyvä nume-

rokoodi ja ilmoita havainnosta tutkijalle. Jos kala on vaurioitunut, kuollut tai otat sen saa-

liiksi, irrota lähetin katkaisemalla kiinnityslanka ja postita se osoitteeseen:  

 

  Kala- ja vesitutkimus Oy, Yrittäjäntie 26, 01800 Klaukkala.  

 

  Liitä mukaan yhteystietosi ja tilinumerosi. Palautetusta lähettimestä maksetaan 20 euron 

palkkio. 

   

  Mikäli havaitset radiolähettimellä varustetun kalan esim. kuduntarkkailun yhteydessä, mer-

kitse ylös havainnon paikka ja aika. Ilmoita havainnosta puhelinnumeroon: 

 

  040 7785 069 / Petri Karppinen tai 044 721 0821 / Oula Tolvanen 

  tai sähköpostilla: petri.karppinen@kalajavesitutkimus.fi 

 

 

Kaikista radiokaloihin liittyvistä havainnoista voit ilmoittaa puhelinnumeroon: 

040 7785 069 / Petri Karppinen tai 044 721 0821 / Oula Tolvanen 

tai sähköpostilla: petri.karppinen@kalajavesitutkimus.fi 

 

 

 

Radiolähetin asennettuna taimenen selkäevän tyvelle. 
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