
Kalastonhoitomaksun maksaminen
Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkkokaupassa osoitteessa www.eraluvat.fi tai 
soittamalla numeroon 020 69 2424. Kalastonhoitomaksun hinta on 47 €/kalenteri-
vuosi, 16 €/7 vrk ja 6 €/vrk.

Sukelluskalastus
Sukelluskalastusta harjoitettaessa tulee aina käyttää näkyvää sinivalkoista su- 
keltajan lippua, joka näyttää muille vesillä liikkujille, että lipun lähistöllä on sukel-
taja tai sukeltajia.

Kalastus Krämarön kalastuskunnan vesialueella
Kalastuskunnan osakkuuteen perustuen Vantaan kaupungilla on rajallinen kalas-
tusoikeus Krämarön kalastuskuntaan Sipoossa, Kalastuslupia kalastuskunnan 
vesialueelle myydään Dixin Vantaa-infossa. 

Vantaan- ja Keravanjoen kalastusrajoitukset
Vantaan kaupungin kalastuslupa ei ole voimassa kalavesikarttaan punaisella 
värillä merkityllä alueella Vantaankoskessa ja Tikkurilankoskessa. Alueille myy-
dään omaa Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupaa.
Vantaan kaupungin kalastuslupa oikeuttaa Vantaanjoessa ja Keravanjoessa 
käyttämään pyynnissä yhtä vapaa kerrallaan.
Lupa oikeuttaa käyttämään viehettä, jossa on enintään yksi kolmihaarakoukku 
tai kaksi yksihaaraista koukkua.
1.12.–30.4. kalastuksessa saa käyttää ainoastaan väkäsettömiä koukkuja.
Useamman vavan käyttö ja saaliskiintiön ylittäminen tulkitaan luvattomaksi 
kalastukseksi.
Luonnollisen syötin käyttö kalastuksessa sekö onginta (myös kelaonginta) ja 
pilkintä on kielletty koski- ja virta-alueilla.
Pitkäkosken rannoilla ja Ruutinkosken etelärannalla on luonnonsuojelualueet, 
joissa liikkuminen on sallittua ainoastaan rakennettuja polkuja pitkin.
Pihapiireissä liikkuminen ja kalastaminen on ehdottomasti kielletty ilman kiin-
teistönomistajan lupaa.
Kalastaja saa ottaa saaliiksi enintään kaksi lohikalaa (taimen, lohi, harjus ja 
kirjolohi) vuorokaudessa
Taimen ja lohi on rauhoitettu 1.9.–30.11. Harjus on rauhoitettu 1.4.–31.5.
1.12.–30.4. koski- ja virta-alueilla saaliiksi saatu taimen, jonka rasvaevä on lei-
kattu, on vapautettava.
Kaikki kalastus on kielletty koski- ja virta-alueilla 1.9.–30.11.
Kahlaaminen vedessä on kielletty koski- ja virta-alueilla 1.9.–15.6.

VANTAAN KALA-
VESIKARTTA 2023

KALASTUSLUPIEN MYYNTI
Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupia myydään kioski King’s 
cornerissa, Martinlaakson uimahallilla, Dixin Vantaa-infossa, kalakortti.com 
-verkkokaupassa ja kalapassi.fi -verkkokaupassa.

18 vuotta täyttäneiden Vantaankosken kalastuslupa maksaa 10 €/vrk ja 
95 €/vuosi. Alle 18-vuotiaiden Vantaankosken kalastuslupa maksaa 5 €/vrk 
ja 45 €/vuosi.

Vantaan kaupungin kalastuslupa maksaa 5 €/vrk ja 35 €/vuosi.

Lisätietoja: www.vantaa.fi/kalastus

Vantaan kaupungin kalastusluvan myyntipisteet:

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

Hakunilan uimahalli
Hakunilan urheilupuisto, Sotungintie 17, 01200 Vantaa

Martinlaakson uimahalli
Martinlaaksonkuja 2, 01620 Vantaa

Myyrmäen uimahalli
Myyrmäenraitti 4, 01600 Vantaa

Tikkurilan uimahalli
Tikkurilan urheilupuisto, Läntinen Valkoisenlähteentie 50, 
01300 Vantaa

Kalakortti.com -verkkokauppa

Kalapassi.fi -verkkokauppa

Vantaan kaupungin kalastus- ja 
ravustusluvat
Vantaan kaupunki myy kalastus- ja ravustuslupia hallitsemilleen vesialueille Van-
taalla ja kaupungin omistamilla ulkoilualueilla. Lisäksi kaupunki myy vantaalai-
sille kalastajille kalastuslupia Krämarön osakaskunnan vesialueelle. Suosituimmat 
kalastuspaikat Vantaalla ovat  Vantaankoski ja Tikkurilankoski, minne istutetaan 
pyyntikokoisia kirjolohia ja myydään Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalas-
tuslupaa. Lupa oikeuttaa harjoittaamaan viehekalastusta molemmissa koskissa. 
Muilla Vantaan kaupungin hallinnassa olevilla kalavesillä voi harjoittaa kalastusta 
Vantaan kaupungin kalastusluvalla. Kalastusluvan ostajan yhteystietoja voi-
daan luovuttaa kalastustiedustelujen ja kalatutkimusten tekemiseen.

Vantaankosken ja Tikkurilankosken 
kalastuslupa
Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupa-alueet on merkitty oheisiin kart-
toihin punaisella värillä. Vantaankosken lupa-alueen pituus on noin 800 metriä ja 
Tikkurilankosken noin 400 metriä.

Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupa on henkilökohtainen lupa, joka 
oikeuttaa luvanhaltijan harjoittamaan heittouistelua ja perhokalastusta Vantaan-
kosken ja Tikkurilankosken kalastuslupa-alueilla jäljempänä säädettyjä määräyk-
siä noudattaen. Kalastuslupa oikeuttaa kalastamaan myös muualla Vantaan kau-
pungin hallitsemilla vesialueilla Vantaanjoessa ja Keravanjoessa, sekä Inkoossa 
Bjursin-, Kirkkonummella Vetokannaksen- ja Sipoossa Tallholmenin ulkoilualueilla 
siellä voimassa olevia määräyksiä noudattaen.

Jokaisella Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupa-alueilla kalastusta har-
joittavalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva Vantaankosken ja Tikkurilankosken 
kalastuslupa. 18–64-vuotiaalla kalastajalla tulee lisäksi olla maksettuna kalaston-
hoitomaksu. 

Lupia myydään Vantaankosken kioskissa, Martinlaakson uimahallilla ja Dixin Van-
taa-infossa sekä kalapassi.fi ja kalakortti.com -verkkokaupoissa. Luvan hinta on 
10 €/vrk ja 95 €/vuosi. Alle 18-vuotiaiden lupa maksaa 5 €/vrk ja 45 €/vuosi.

Vantaankosken ja Tikkurilankosken 
kalastussäännöt
Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupa-alueilla harjoitettavaa kalastusta 
koskevat seuraavat säännöt:

Kalastus on kielletty karttaan keltaisella merkityllä alueella.
Kalastaja saa käyttää pyynnissä vain yhtä vapaa ja viehettä. Perhokalastuk-
sessa voi käyttää päätyperhon lisäksi yhtä sivuperhoa.
Vieheessä saa käyttää enintään yhtä kolmihaaraista koukkua tai kahta yksi-
haaraista koukkua.
1.9.–20.9. ja 1.12.–30.4. kalastuksessa saa käyttää ainoastaan väkäsettömiä 
koukkuja.
Eväleikatut taimenet on vapautettava 1.9.–20.9. ja 1.12.–30.4.
Kalastaja saa ottaa saaliiksi enintään 2 lohikalaa (taimen, lohi, harjus ja kir-
jolohi) vuorokaudessa. Saaliskiintiön täytyttyä on kaikenlainen kalastus lope-
tettava.
Matojen, toukkien, kalojen, taikinoiden, syöttitahnojen ja muiden luonnollisten 
syöttien käyttö on kielletty.
Kohon käyttö on kielletty kalastuksessa.
Kaikenlainen kalastus on kielletty 21.9.–30.11.
Kahlaaminen koski- ja virtapaikoissa on kielletty 21.9.–15.6. 
Pihapiireissä liikkuminen ja kalastaminen on ehdottomasti kielletty ilman 
omistajan lupaa.
Kalanperkeiden jättäminen rannalle tai veteen heittäminen on kielletty. Per-
keet houkuttelevat alueelle minkkejä ja muita vahingollisia pienpetoja.
Mikäli kalastuspaikalle on tulossa toinen kalastaja, on suositeltavaa tehdä 
hänelle tilaa ja siirtyä 15 minuutin kuluessa toiseen paikkaan kalastamaan.
Kalastuslupa ei ole voimassa Vantaankoskella ja Pitkäkoskella 18.6.2023 kos-
kissa järjestettävän perhokalastuksen SM-karsintakilpailun takia.

Kalastuslain määräyksiä
Kalojen alamitat ja rauhoitusajat ovat:

Lohi 60 cm, rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Kuha 42 cm
Rasvaeväleikattu taimen 50 cm, rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Harjus 35 cm, rauhoitettu 1.4.–31.5.
Saaliiksi saatu alamittainen tai rauhoitusaikana pyydetty kala on aina 
palautettava viipymättä veteen.
Taimen, jonka rasvaevää ei ole leikattu, on rauhoitettu ja aina palautet-
tava viipymättä veteen.
Kalastus, jonka tarkoituksena on kalan tartuttaminen ulkopuolelta, on 
kielletty. 
Onginta (myös kelaonginta) ja pilkintä on kielletty koski- ja virta-alueilla.
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Vantaan kaupungin kalastuslupa
Vantaan kaupungin kalastuslupa on henkilökohtainen lupa ja se oikeuttaa luvan-
haltijan harjoittamaan kelaongintaa, vetouistelua, heittouistelua ja perhokalas-
tusta Vantaan kaupungin kalastuslupa-alueilla Bjursin ulkoilualueella Inkoossa 
(314 ha), Vetokannaksen ulkoilualueella Kirkkonummella (98 ha), Tallholmenin 
ulkoilualueella Sipoossa (27 ha). Lupa oikeuttaa heittouisteluun ja perhokalastuk-
seen Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupa-alueita lukuun ottamatta 
Vantaan kaupungin kalastuslupa-alueilla Vantaanjoessa ja Keravanjoessa Van-
taalla. Lisäksi lupa oikeuttaa harjoittamaan sukelluskalastusta Vetokannaksen 
ulkoilualueen vesialueella ja Bjursin ulkoilualueen vesialueella Orrörarna– Gubbs-
kägget–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 vaelluska-
lavesistöjen koski- ja virta-alueita sekä muita vesialueita, missä viehekalastusta 
on rajoitettu. Kalastusrajoitukset voi tarkistaa www.kalastusrajoitus.fi -palvelusta. 
Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupa-alueita lukuun ottamatta tulee 
Vantaan kaupungin hallitsemilla Vantaanjoen ja Keravanjoen koski- ja virta-alueilla 
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 virta-alueilla harjoittaa joko Vantaan 
tai Helsingin kaupungin kalastusluvalla. Vantaan kaupungin kalastusluvan vesi-
alueet 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 kelaongin-
nassa yhtä lisäonkea. Tällöin kalastonhoitomaksulla ja kaupungin kalastusluvalla 
voi kalastaa yhteensä kahdella kelaongella.

Ravustuslupa
Ravustuslupia Vantaan kaupungin kalastuslupa-alueille Vantaanjoessa ja Kera-
vanjoessa myydän Dixin Vantaa-infossa. Lupia myydään vantaalaisille ravusta-
jille 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 Vantaan kaupungin hallitse-
milla koski- ja virta-alueilla on kielletty.

Kilpailuluvat
Vantaan kaupungin kalastuslupa-alueille myönnettävien onki- ja pilkkikilpailulu-
pien hinta on 3 €/kilpailija. Heittouistelu-, vetouistelu- ja perhokalastuskilpailujen 
hinta on 4 €/kilpailija. Kilpailulupia myydään Vantaan kaupungin liikuntapalvelu-
jen toimistossa.
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Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupa
Vantaan kaupungin kalastuslupa

Istutettujen taimenten rasvaevä 
on leikattu pois. Ehjä rasvaevä 
osoittaa taimenen olevan luonnossa 
syntynyt. Rasvaevällinen taimen on 
rauhoitettu ja saaliiksi saataessa se 
on välittömästi vapautettava. TAIMEN

Salmo trutta

Sukeltajan lippu
Sinivalkoinen lippu kertoo sukeltajan olevan vedessä. Ulkopuo-
listen tulee pysyä loitolla alueelta vaaran aiheuttamisen ja häi-
ritsemisen välttämiseksi.

TIKKURILANKOSKELLA on pituutta 370 metriä ja pudotuskorkeutta 5 metriä. 
Kosken virtaama vaihtelee huomattavasti. Keskivirtaama on noin 3 m3/s.

VANTAANKOSKELLA on pituutta 400 metriä ja pudotuskorkeutta 5 metriä. Keski-
virtaama on noin 12 m3/s, mutta virtaama vaihtelee huomattavasti. Mustakoskella 
on pituutta 250 metriä ja pudotuskorkeutta noin metri.




