KALASTUSMÄÄRÄYKSET 2020
Vantaan kaupungin kalastuslupa-alueet

Vantaan kaupungin kalastuslupa on henkilökohtainen lupa
ja se oikeuttaa luvanhaltijan harjoittamaan kelaongintaa,
vetouistelua, heittouistelua ja perhokalastusta Vantaan
kaupungin kalastuslupa-alueilla Bjursin ulkoilualueella
Inkoossa (314 ha), Vetokannaksen ulkoilualueella Kirkkonummella (98 ha), Tallholmenin ulkoilualueella Sipoossa
(27 ha). Lupa oikeuttaa heittouisteluun ja perhokalastukseen Vantaankosken kalastuslupa-aluetta lukuun ottamatta
Vantaan kaupungin kalastuslupa-alueilla Vantaanjoessa ja
Keravanjoessa Vantaalla. Lisäksi lupa oikeuttaa harjoittamaan sukelluskalastusta Vetokannaksen ulkoilualueen
vesialueella ja Bjursin ulkoilualueen vesialueella Orrörarna–Gubbskägget–Ekornsholmen -linjan eteläpuolella.

Kalastusluvat

Jokaisen 18–64-vuotiaan kalastajan, joka harjoittaa muuta
kalastusta kuin ongintaa tai pilkintää, on maksettava kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan
yhdellä vavalla ja vieheellä, lukuun ottamatta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita sekä muita vesialueita, missä
viehekalastusta on rajoitettu.
Vantaan kaupungin hallitsemilla Vantaanjoen ja Keravanjoen
koski- ja virta-alueilla tulee jokaisella 18 vuotta täyttäneellä
kalastajalla olla maksettuna Vantaan kaupungin kalastuslupa. Alueella, missä Vantaanjoki ja Keravanjoki on Vantaan ja
Helsingin kaupunkien rajana, voi kalastusta koski- ja virtaalueilla harjoittaa myös Helsingin kaupungin kalastusluvalla.
Vantaan kaupungin kalastusluvan vesialueet on merkitty
kalavesikarttaan tummansinisellä värillä.
Vantaan kaupungin kalastuslupa oikeuttaa harjoittamaan
vetouistelua usealla vavalla ja vieheellä Bjursin, Tallholmenin
ja Vetokannaksen vesialueilla. Vantaanjoen ja Keravanjoen
suvannoissa Vantaan kaupungin kalastuslupa oikeuttaa
käyttämään kelaonginnassa yhtä lisäonkea. Tällöin kalastonhoitomaksulla ja kaupungin kalastusluvalla voi kalastaa
yhteensä kahdella kelaongella.

Kilpailuluvat

Vantaan kaupungin kalastuslupa-alueille myönnettävien
onki- ja pilkkikilpailulupien hinta on 3 €/kilpailija. Heittouistelu-, vetouistelu- ja perhokalastuskilpailujen hinta on 4 €/
kilpailija. Kilpailulupia myydään Vantaan liikuntapalvelujen
toimistossa.

Kalastonhoitomaksun maksaminen

Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkkokaupassa osoitteessa www.eraluvat.fi tai soittamalla numeroon 020 69 2424.
Kalastonhoitomaksun hinta on 45 €/kalenterivuosi, 15 €/7 vrk
ja 6 €/vrk.

Sukelluskalastus

Sukelluskalastusta harjoitettaessa tulee aina käyttää näkyvää sinivalkoista sukeltajan lippua, joka näyttää muille vesillä
liikkujille, että lipun lähistöllä on sukeltaja tai sukeltajia.

Vantaan- ja Keravanjoen
kalastusrajoitukset
• Vantaan kaupungin kalastuslupa oikeuttaa Vantaanjoessa ja Keravanjoessa käyttämään pyynnissä yhtä vapaa
kerrallaan. Kalastaja saa ottaa saaliiksi enintään kaksi
lohikalaa (taimen, lohi, harjus ja kirjolohi) vuorokaudessa.
• Lupa oikeuttaa käyttämään viehettä, jossa on enintään
yksi kolmihaarakoukku tai 3 yksihaaraista koukkua.
• Useamman vavan käyttö ja saaliskiintiön ylittäminen
tulkitaan luvattomaksi kalastukseksi.
• Luonnollisen syötin käyttö kalastuksessa sekö onginta
(myös kelaonginta) ja pilkintä on kielletty koski- ja virtaalueilla.
• Pitkäkosken rannoilla ja Ruutinkosken etelärannalla on
luonnonsuojelualueet, joissa liikkuminen on sallittua
ainoastaan rakennettuja polkuja pitkin.
• Pihapiireissä liikkuminen ja kalastaminen on ehdottomasti
kielletty ilman kiinteistönomistajan lupaa.
• Taimen ja lohi on rauhoitettu 1.9.–30.11. Harjus on
rauhoitettu 1.4.–31.5.
• Kaikki kalastus on kielletty koski- ja virta-alueilla 1.9.–30.11.
• Kahlaaminen vedessä on kielletty koski- ja virta-alueilla
1.9.–31.5.
• Vantaan kaupungin kalastuslupa ei ole voimassa kalavesikarttaan punaisella värillä merkityllä alueella Vantaankoskessa. Alueelle myydään omaa Vantaankosken kalastuslupaa.
• 1.12.–30.4. saaliiksi saatu taimen, jonka rasvaevä on
leikattu, suositellaan vapautettavaksi.
• Kalastuslupa ei ole voimassa 7.6.2020 Pitkäkoskessa
Perhokalastuksen SM-karsintakilpailun johdosta.

Vantaankosken kalastusluvat
Vantaankosken, Mustakosken ja niiden välisen suvannon
muodostamalla Vantaankosken kalastuslupa-alueella, joka
on kalavesikarttaan merkitty punaisella värillä, on jokaisen
kalastusta harjoittavan maksettava Vantaankosken kalastuslupa. Lupaa myydään Vantaankosken kioskissa ja Martin-

KALASTUSLUPIEN MYYNTI
Vantaan kaupungin kalastuslupa maksaa
5 €/vrk ja 30 €/vuosi.
• Vantaa-info Korso
(LUMO, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa)
• Vantaa-info Myyrmäki
(Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa
• Vantaa-info Tikkurila
(Dixi, Ratatie 11, 2. krs., 01300 Vantaa)
• Myyrmäen uimahalli
(Myyrmäenraitti 4, 01600 Vantaa)
• Tikkurilan uimahalli
(Tikkurilan urheilupuisto, Läntinen Valkoisenlähteentie 50,
01300 Vantaa)
• Hakunilan uimahalli
(Hakunilan urheilupuisto, Sotungintie 17, 01200 Vantaa)
• Martinlaakson uimahalli
(Martinlaaksonkuja 2, 01620 Vantaa)
• Kalakortti.com -verkkokauppa
• Kalapassi.fi -verkkokauppa

Vantaan kaupunki, Liikuntapalvelut
toimisto 0400 871312
vantaa.fi/liikunta
Kansikuva: Markku Tiusanen

laakson uimahallilla sekä kalapassi.fi ja kalakortti.com verkkokaupoissa. Luvan hinta on 10 €/vrk ja 90 €/vuosi.

KALAVESIKARTTA
2020
Tallholmen

Alle 18-vuotiaiden lupa maksaa 4 €/vrk ja 40 €/vuosi.
Vantaankosken kalastusluvan voi maksaa myös matkapuhelimella. 18 vuotta täyttäneiden kalastuslupa maksaa 10,02 € +
mpm ja se tilataan soittamalla numeroon 0606 056 1473. Alle
18-vuotiaiden kalastuslupa maksaa 3,39 € + mpm ja se tilataan
numerosta 0606 056 1474.

Ravustus

Ravustuslupia Vantaan kaupungin kalastuslupa-alueille Vantaanjoessa ja Keravanjoessa myydän Dixin Vantaa-infossa. Lupia
myydään vantaalaisille ravustajille enintään 5 lupaa/ravustaja ja
hinta on 10 €/lupa. Lupa oikeuttaa pyytämään yhdellä rapumerralla. Ravustuskausi on 21.7. klo 12.00–15.8. klo 12.00. Rapumertoja saa asettaa pyyntiin jokien suvantoihin, ravustus koski- ja
virta-alueilla on kielletty.

Kalastus eräiden osakaskuntien vesialueilla
Kalastuskuntien osakkuuteen perustuen Vantaan kaupungilla on
rajallinen kalastusoikeus Krämarön kalastuskuntaan Sipoossa,
Etelälahden kalastuskuntaan Vihdissä ja Vihtijärveen Vihdissä.
Kalastusluvista osakaskuntien vesialueille voi kysyä liikuntapalvelujen toimistosta.

Vetokannas

Bjurs

KALOJEN ALAMITTOJA
Merilohi 60 cm					
Eväleikattu taimen 50 cm		

Kuha 42 cm
Harjus 35 cm

Saaliiksi saatu alamittainen tai rauhoitusaikana pyydetty kala
on aina palautettava viipymättä veteen.
Taimen, jonka rasvaevää ei ole leikattu, on rauhoitettu ja aina
palautettava viipymättä veteen.

SUKELTAJAN LIPPU
p

Lippu kertoo sukeltajan olevan vedessä. Ulkopuolisten tulee 		
pysyä loitolla alueelta vaaran aiheuttamisen ja häiritsemisen
välttämiseksi.

