VANTAANKOSKEN KALASTUSMÄÄRÄYKSET 2020
Vantaankosken kalastuslupa-alue
Vantaankosken kalastuslupa-alue käsittää Vantaankosken ja Mustakosken sekä niiden välisen
Vantaankosken suvannon. Alueen pituus on noin 800 m ja se on merkitty oheiseen karttaan
sinisellä värillä. Lupa-alueen rajat on merkitty jokeen keltaisilla poijuilla.

Vantaankosken kalastuslupa
Vantaankosken kalastuslupa on henkilökohtainen lupa, joka oikeuttaa luvanhaltijan
harjoittamaan heittouistelua ja perhokalastusta Vantaankosken kalastuslupa-alueella
jäljempänä säädettyjä määräyksiä noudattaen. Kalastuslupa oikeuttaa kalastamaan myös
muualla Vantaan kaupungin hallitsemilla vesialueilla Vantaanjoessa ja Keravanjoessa, sekä
Inkoossa Bjursin-, Kirkkonummella Vetokannaksen- ja Sipoossa Tallholmenin ulkoilualueilla
siellä voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Jokaisella Vantaankosken kalastuslupa-alueella kalastusta harjoittavalla henkilöllä tulee olla
voimassa oleva Vantaankosken kalastuslupa. 18 – 64-vuotiaalla kalastajalla tulee lisäksi olla
maksettuna kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksun (45 euroa/kalenterivuosi, 15 euroa/7
vrk ja 6 euroa/vrk) voi maksaa www.eraluvat.fi -verkkokaupassa tai puhelinpalvelussa 020 69
2424.
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Vantaankosken kalastuslupa-alueella harjoitettavaa kalastusta koskevat seuraavat
erityismääräykset:
Kalastaja saa käyttää pyynnissä vain yhtä vapaa ja viehettä. Perhokalastuksessa voi käyttää
kahta sivuperhoa.
Kalastaja saa ottaa saaliiksi enintään 2 lohikalaa (taimen, lohi, harjus ja kirjolohi)
vuorokaudessa. Saaliskiintiön täytyttyä on kaikenlainen kalastus lopetettava.
Matojen, toukkien, kalojen, taikinoiden, syöttitahnojen ja muiden luonnollisten syöttien
käyttäminen on kielletty alueella.
Kohon käyttäminen on kielletty kalastuksessa.
Kaikenlainen kalastus on kielletty 1.10. - 30.11.
Kahlaaminen koski- ja virtapaikoissa on kielletty 1.10. - 31.5.
Pihapiireissä liikkuminen ja kalastaminen on ehdottomasti kielletty ilman omistajan lupaa.
Kalanperkeiden jättäminen rannalle tai veteen heittäminen on kielletty. Perkeet houkuttelevat
alueelle minkkejä ja muita vahingollisia pienpetoja.
Eväleikatut taimenet suositellaan vapautettavaksi 1.12. – 30.4.
Mikäli kalastuspaikalle on tulossa toinen kalastaja, on suositeltavaa tehdä hänelle tilaa ja
siirtyä 15 minuutin kuluessa toiseen paikkaan kalastamaan.
Kalastuslupa ei ole voimassa 7.6.2020 Vantaankoskella ja Pitkäkoskella järjestettävän
perhokalastuksen SM-karsintakilpailun johdosta.

Kalastuslain määräyksiä
Lohi ja taimen on rauhoitettu alueella 1.9. - 30.11. ja harjus 1.4. – 31.5. Rauhoitusaikana saatu
kala on laskettava viipymättä takaisin veteen. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm,
lohen alamitta on 60 cm ja harjuksen alamitta on 35 cm. Alamittainen kala on laskettava
viipymättä takaisin veteen. Taimen, jonka rasvaevä on leikkaamaton, on rauhoitettu ja se on
aina välittömästi vapautettava. Kalastus, jonka tarkoituksena on kalan tartuttaminen
ulkopuolelta, on kielletty. Onginta (myös pohjaonginta) ja pilkintä on kielletty alueella.
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