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Kellokoski-Kaukas -erityiskalastusalue 

Kalastus Keravanjoen latvavesillä aina Kellokosken patoaltaalle on sallittu 
ainoastaan kalastuskunnan luvalla. 

Lisätietoja osoitteesta http://kellokoskenkalastusalue.fi/kalastusluvat/ 

Vesialue on merkitty karttaan kohdenumerolla 1. 

Kytäjän osakaskunta 

Kalastusalue kattaa Kytäjärven. Viehekalastus on mahdollista läänikohtaisella 
kalastusluvalla ja lisäksi osakaskunta myy omia kalastuslupia. 

Vesialue on merkitty karttaan kohdenumerolla 2. 

Järven kalasto koostuu luontaisesta kalakannasta: mm. ahvenet, hauet ja kuha. 
Vesistön pinta-ala on 274 ha. 

Kalastus on sallittua koko järven alueella pl. itärannan patorakenteet ja 
Suolijärven laskujoki. On muistettava kuitenkin kunnioittaa yksityisiä rantoja ja 
Kytäjän kartanon pihapiiriä, jossa autojen parkkeeraus ei ole sallittua. 

Järvellä ei ole veneiden laskuramppia. 

Lupamyynti: 

Eero Viljanen, p. 040 754 3152 

Lupia myydään kalastuskaudelle 1.6.-31.5. 

Lupahinnat: 

 viehekalastuslupa 30€/kausi

 katiska 2€/kpl/kausi

 verkko (30/3m / 55mm) 20€/kausi

Yhdyshenkilö: Osakaskunnan toimitsijamies Niko Hytönen, p. 050 592 7878 

Kytöjärven osakaskunta 

Kytöjärven osakaskunta toimii Etelä-Suomen läänissä. Vesialueisiin kuuluvat 
Aarlampi, Hirvijärvi, Iso-Kypärä, Jauholampi, Kalatonlampi, Märkiö, Paalijärvi, 
Pojanjärvi, Suolijärvi (Hämeen puoleinen vesialue*), Sääksjärvi, Urojärvi, 
Valkealammi, Vatsia ja Vihtilampi. Yhteensä vesialuetta on 800 ha. 

Vesialueet on merkitty karttaan kohdenumerolla 3. 

Osakaskunnan alueella vapakalastus onnistuu läänikohtaisella luvalla tai 
osakaskunnan luvalla. Osakaskunnan vapakalastuslupa maksaa 10 €/vuosi ja 
ryhmälupa 0,5 €/osallistuja, kuitenkin vähintään 10 €. 

Luvanmyyntipisteet: 

 Henry ja Hannele Heiskanen, Suolijärvi, Hirvijärvi, p. 040 831 5173

 Kalevi Heinonen, Sääksjärvi, Vihtilampi, p. 09 290 3142

 Jorma Rantanen, Hirvijärvi, p. 040 565 9458

 Risto Sirola, Suolijärvi ja Hirvijärvi, p. 0400 617 588

 Erkki Väre, Vatsianjärvi, Hirvijärvi, Pojanjärvi, p. 0400 312 409

Osakaskunnan esimies: Veli-Matti Kuisma, p. 040 590 5773 

Hirvijärvellä on Hyvinkään kaupungin virkistysalue. Alueella on uimaranta, 
nuotiopaikka, käymälä ja pysäköintitilaa. Kytäjän kioskilta on Hirvijärvelle 
vuokrattavissa venepaikkoja. Soutuveneitä on myös vuokrattavissa. 

Suolijärven rannalla on toinen Hyvinkään kaupungin ylläpitämä nuotio ja 
levähdyspaikka. Lisätietoja alueesta saa Hyvinkään matkailuneuvonnasta. 

Kalasto on osuuskunnan vesistöissä pääasiassa luontaista kalakantaa. Lisäksi 
vuosittain istutetaan siikaa, kuhaa ja haukea kalakantojen ylläpitämiseksi. 

Lisätietoa tästä. 

Suolijärven Hyvinkään kaupungin puoleisella alueella, kuten myös Kytä- ja 
Keihäsjoessa, saa kalastaa ns. yleiskalastusoikeudella. Viehekalastukeen 
vaaditaan läänikohtainen viehekalastusmaksu. Joet kuuluvat lohi- ja siikapitoisiin 
vesistöihin, joiden koski- ja virtapaikoissa kalastus on kiellettyä. Vesialueet on 
merkitty karttaan kohdenumerolla 4. 

Ritasjärven yhteisen vesialueen osakaskunta 

Osakaskunnan vesistöihin kuuluvat Ridasjärvi (poislukien lounais- ja 
luoteiskulmissa olevat valtion vedet), Sykäri, Tervalampi, Keravanjärven 
Hyvinkään puoleinen osa, Aulijoki sekä osat Keravan- ja Palojoesta. 

Kalastaminen vapavälinein osakaskunnan vesistöissä onnistuu valtion 
kalastonhoitomaksulla (koskee 18 - 64 -vuotiaita). Seisovat pyydykset (esim. 
katiskat, verkot yms.) tarvitsevat osakaskunnan luvan. Onkiminen, pilkkiminen 
sekä silakan litkaus ovat kaikille ilmaisia. 

Vesistössä on luontaisen kalakannan lisäksi istutettuja lohikaloja, jotka nousevat 
Keravanjoelta talvehtimaan Ridasjärveen. 

Kalastusluvista ja -määräyksistä saat tietoa: www.kylis.fi, puh. 040-647 4748 

Osakaskunnan yhteyshenkilöt: 

Antti Jukkala, 0400-464 362 
antti.jukkala@gmail.com 

Ari Honka, 040-125 1982 
ari.honka@luukku.com 

Luvanmyyntipisteet: 

Kyläkahvila Kylis, Ridasjärven kylätie 133, p. 040-647 4748 
www.kylis.fi 

Luvat Keravanjoelle: kellokoskenkalastusalue.fi 

Lupahinnat: 

 lisävavanlupa 10 € / kausi

 katiskamerkki 6 € / kausi

 sorsaluvat Ridasjärvelle 30 € / vrk  tai 100 € / kausi

 venevuokra 10 € / pv, Ridasjärvi ja Sykäri

Vantaanjoki 

Hyvinkäänkylän yhteisen vesialueen osakaskunta 

Yhdyshenkilöt: 

Seppo Söderholm, p. 040 541 0828 

Lupamyynti: Kehäkujan Teboil, p. 019 426 4500 

Osakaskunnan vesialueena on Vantaanjoki Hyvinkään alueella pl. jokiosuus 

Vaiveron Myllykoski-Hähäänkoski, joka kuuluu Arolammin osakaskunnalle. 

Jokiuomaa Hyvinkään kaupungin alueelta on yli 20 kilometriä. 

Vanhamylly ja Kittelä (ks. omat alasivut) ovat erityiskalastuskohteita, joissa saa 

kalastaa ainoastaan osuuskunnan luvalla. Koskialueille istutetaan vuosittain 

taimenia, kirjolohia ja harjuksia. 

Joen muilla kohdilla on onkiminen ja pilkkiminen sallittua jokamiehenoikeuksin. 

Viehekalastukseen tarvitaan joko osakaskunnan tai läänikohtainen lupa. 

Pilliniemen kohdalle ns. Maatalousoppilaitoksen pohjoispuolelle on kunnostettu 

lapsille ja nuorille tarkoitettu onkipaikka. 

Vesialue ja kalastuspaikat on merkitty karttaan kohdenumerolla 6. 

Kalastettaessa ja liikuttaessa jokialueella on muistettava jokamiehenoikeuksien 

säädökset: mm. viljelyksillä ja pihapiireissä liikkuminen ja roskaaminen on 

kielletty. Kalastuksen on tapahduttava muille haittaa tuottamatta. 

Joen luontaiseen kalakantaan kuuluvat mm. ahven, hauki, kivisimppu, lahna, 

seipi ja särki sekä törö. 

Tietoa Vantaanjoen kalastussäännöistä on luettavissa mm. Virtavesien 

hoitoyhdistys ry:n sivuilta. 

Hyvinkäällä olevat kalastuspaikat, jotka eivät kuulu 

viehekalastusluvan piiriin 

Vantaanjoki 

Alueen osakaskunta on hakenut jokiosuuden koski- ja virtapaikat onginta- ja 
pilkintäkieltoon. Joki on lohi- ja siikapitoinen. 

Kalastus on sallittu ainoastaan osakaskunnan luvalla. 

Muilla jokiosuuden kalapaikoilla on onginta ja pilkintä sekä vapakalastus 
läänikohtaisella viehekalastusmaksulla sallittua. 

Vesialue on merkitty karttaan kohdenumerolla 6. 

Keravanjoki 

Kalastus Keravanjoen latvavesillä aina Kellokosken patoaltaalle on sallittu 
ainoastaan kalastuskunnan luvalla. 

Lisätietoja osoitteesta http://kellokoskenkalastusalue.fi/

kalastusluvat/ Vesialue on merkitty karttaan kohdenumerolla 1. 

Välilampi 

Alue on haettu onginta- ja viehekalastuskieltoon. 

Vesialue on merkitty karttaan kohdenumerolla 7. 

Viehekalastamiseen liittyviä rajoituksia 

Kalastusläänikohtaisella viehekalastusmaksulla ei saa kalastaa mm. seuraavilla 
alueilla: 

 Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat
 Vesialueet, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai

määräyksen nojalla (esim. ELY-keskuksen myöntämä kalastuslain
11§:n mukainen viehekalastuskielto). Kalastuskieltoalueista saa
tietoa kalastuskieltoalueiden karttapalvelusta sekä ELY-keskusten
kalatalousyksiköistä.

 Niin lähellä asuttua rantaa, että siitä aiheutuu tarpeetonta haittaa tai
häiriötä

 50 metriä lähempänä lipulla merkittyä verkkoa, rysää tai muuta
kiinteää pyydystä

 Luonnonsuojelulain mukaisesti perustetuissa kansallispuistoissa ja
luonnonsuojelualueilla saattaa olla alue- tai kohdekohtaisia
rajoituksia viehekalastuksessa.

Kalastus on sallittua vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Vetouistelussa saa käyttää 
painoviehettä/syvääjää. 
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