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UUDENKYLÄNTIE

HANKO-PORVOOTIE, Tie 25

VIITTA JOKELAAN

MYLLYKYLÄNTIE

KOSKENMAANTIE

KAUKASTENTIE

KELLOKOSKENTIE

JOKINOTKONTIE

P

P

KAUKASTEN PATOALLAS

PATOALTAAN PARKKIPAIKKA

PUMPPAAMON PARKKIPAIKKA

NIITTYKULMAN SILTA

NIITTYKULMANTIE

SYDÄNMAANTIE

OMENALAHDENTIE

KARINIEMEN PUISTO

KALASTUSLUPIEN MYYNTIPISTE
KIINALAINEN GRILLI
 (taksikopin vieressä)

OMENALAHDEN SILTA

LINJATIE

KELLOKOSKEN KALASTUSALUEEN YLÄRAJA
Rajan eli Niittykulman sillan ylävirran puolisella alueella vaaditaan 
Kellokoski-Kaukas kalastusalueen yhteislupa. Lupa on punatekstinen.

LUVALLISEN KALASTUSALUEEN ALARAJA

KALASTUSLUPIEN MYYNTIPISTE
RITULIINA (asiamiesposti)

KELLOKOSKEN PATOALLAS
P

P

KALASTUSLUPIEN MYYNTIPAIKAT
Järvenpäässä sijaitseva hyvinvarustettu kalastustarvikeliike Pekan Apaja .
Pekan Apajan osoite on Wärtsilänkatu 21A, puhelin 09-2794 3450.
Kellokoskella 
Rituliina ja Kiinalainen grilli (katso oheisesta kartasta)
Ridasjärven ja Kaukasten lähistöllä kalastusalueen pohjoispäässä lupia myy
Keragrilli Keravanjärven rannalla, tien 25 varrella.
Jokelassa lupia myy JokelanTB-huoltoasema.
Internetissä lupia myy www.kalakortti.com.

KELLOKOSKI – KAUKAS YHTEISKALASTUSALUEEN  YLÄRAJA

  KALASTUKSESTA JA SÄÄNNÖISTÄ
Keravanjoen alueella kalastus on sallittu vain vapavälineillä (uistin, 
perho). Yhdenkoukun kalastusalueeksi on määritelty alue Kaukas-
ten patoaltaan yläpuolisen suvannon mutkasta ylävirtaan aina 
Ridasjärvelle joen lähtökohtaan asti. Yhdenkoukun kalastusalueella 
saa kalastaa vieheellä, jossa on yksihaarainen väkäsetön koukku. 
Yhdenkoukun alueella kahlaamalla kalastaminen on kielletty 1.10-
15.6 välisenä aikana.

Elävän syötin (mato,katka,hyönteinen, tms.) tai houku tin aineiden 
käyttö on kielletty. Kalastuksessa saa käyttää vain yhtä vapaa / 
kalastaja ja vavassa vain yhtä syöttiä ja yhtä koukkua. Kalastus-
välineiden on oltava ns. aktiivisia ja kalastajan ulottuvissa.

Saaliin määräksi on rajoitettu kaksi lohikalaa kalastajaa kohden 
vuorokaudessa.

Yksityisten pihoilla on rannalta kalastaminen kielletty ilman maano- 
mistajan lupaa. Muista kunnioittaa rauhoitusalueiden sääntöjä ja 
jokamiehen oikeuksia.

Ympäristöön ei saa jättää roskia. Kunkin alueella kalastavan on 
osaltaan huolehdittava roskien poisvien-
nistä. Kalan perkuutähteiden rannalle tai 
veteen jättäminen on kielletty.
Taimen on rauhoitettu toistaiseksi 
koko alueella.

Kellokoski-Kaukas yhteiskalastusalueen 
luvalla saa kalastaa kalastusalueen etelä-
rajalta Ridasjärvelle eli kalastusalueen 
pohjoisrajalle asti. (punatekstinen lupa)
Kellokosken kalastuskunnan mustateksti-
nen lupa oikeuttaa kalastamaan kalastus-
alueen etelärajalta Niittykulman sillalle asti.

Kalastusalueen täydelliset säännöt 
ja kartta on nähtävissä ja ladattavissa 
osoitteessa 

www.ottipaikka.net
Anna palautetta nettisivujen kautta. Auta 
meitä tekemään kalastusalueesta 
entistäkin parempi.

VÄKÄSETTÖMAN, YKSIHAARAISEN KOUKUN 
KALASTUSALUEEN ALARAJA. 
Raja on merkitty maastoon huomiovärillä.

TIE JOKELASTA

TIE JÄRVENPÄÄSTÄ

MITTAJANA NOIN 1000M

KALASTUSALUE  PÄÄTTYY  RIDASJÄRVEEN

TÄMÄ KARTTAPALA  JATKAA
 SUUREMPAA KARTTAA RIDAS-
JÄRVEEN ASTI. KALASTUSALUE
PÄÄTTYY JOEN JA 
RIDASJÄRVEN YHTYMÄKOHTAAN. 

Kalastusaluetta on tukemassa seuraavat yhteistyökumppanit:
OPM-Kalastustarvike  www.opm.fi
Pekan Apaja  www.pekanapaja.fi
Kalastuksen verkkokauppa  www.kuhanjigaan.com
Tilipalvelu Saarela  www.tilipalvelusaarela.com

http://www.opm.fi/
http://www.pekanapaja.fi/
http://www.kuhanjigaan.com/
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