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UUDENKYLÄNTIE

HANKO-PORVOOTIE, Tie 25

VIITTA JOKELAAN

MYLLYKYLÄNTIE

KOSKENMAANTIE

KAUKASTENTIE

KELLOKOSKENTIE

JOKINOTKONTIE
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KAUKASTEN PATOALLAS

PATOALTAAN PARKKIPAIKKA

PUMPPAAMON PARKKIPAIKKA

NIITTYKULMAN SILTA

NIITTYKULMANTIE

SYDÄNMAANTIE

OMENALAHDENTIE

KARINIEMEN PUISTO

KELLOKOSKEN KUKKA
kalastusluvat, pyydysluvat,
venepaikkamerkit

OMENALAHDEN SILTA

LINJATIE

KELLOKOSKEN KALASTUSALUEEN YLÄRAJA
Niittykulman sillanja padon välillä riittää mustatekstinen suvantolupa.
Koko joen lupa on punatekstinen ja sillä voi kalastaa padolta aina lähes Ridasjärvelle asti.

LUVALLISEN KALASTUSALUEEN ALARAJA

PATOVAHTI
kalastuslupia

KELLOKOSKEN PATOALLAS
P

P

KALASTUSLUPIEN MYYNTIPAIKAT
Kellokoskella 
KELLOKOSKEN KUKKA
RAVINTOLA RUUKKI ja RAVINTOLA PATOVAHTI
Ridasjärven ja Kaukasten lähistöllä kalastusalueen pohjoispäässä lupia myy
Jokelassa lupia myy JokelanTB-huoltoasema.
Internetissä lupia myy www.kalakortti.com.
Puhelimella vuorokausiluvan voi ostaa soittamalla numeroon 0606 056 1448, puhelu maksaa 9,60euroa+mpm.

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.kellokoskenkalastusalue.fi

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
Lotta laiturit www.lottalaiturit.fi
Kellokosken K-kauppa
Tilipalvelu Saarela www.tilipalvelusaarela.com

RAVINTOLA RUUKKI
kalastuslupia

http://www.kalakortti.com/
http://www.opm.fi/
http://www.tilipalvelusaarela.com/

