
HELSINGIN KAUPUNGIN VESIALUEILLA TAPAHTUVAA KALASTUSTA  
KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 2016

1. Onginta, silakanlitkaus ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin (ei koske Vanhankaupunginkosken suvan-
toa). Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa onginta on kielletty (Vantaanjoki, Keravanjoki).  
 
Kelaongintaan (lukuun ottamatta silakanlitkausta) vaaditaan kaupungin myöntämä viehekalastuslupa. Vapojen 
suurin sallittu lukumäärä on kolme sisältäen kalastonhoitomaksuun kuuluvan kalastusoikeuden (3) vapaa/ henkilö.

2. Helsingin kaupungin viehekalastusluvalla kalastettaessa vapamäärää ei ole rajoitettu uisteltaessa (poikkeus: 
uistelu kesäkuussa Vanhankaupunginselällä, Vartiokylänlahdella ja Laajalahdella, jolloin käytössä saa olla yksi (1) 
vapa / henkilö). Helsingin viehekalastuslupa oikeuttaa kalastamaan myös Pitkäkoskella ja Ruutinkoskella sekä niil-
lä Vantaan kaupungin hallinnassa olevilla Vantaanjoen vesialueilla, joissa Vantaanjoki on Helsingin ja Vantaan kau-
punkien rajajoki.  
 
Alle 18-vuotias tai yli 65-vuotias ei tarvitse viehekalastuslupaa kalastaessaan yhdellä vavalla.  
 
Helsingin ja Espoon viehekalastuslupa oikeuttaa kalastamaan sekä Helsingin että Espoon kalastuslupa-alueilla 
myös Vantaanjoella. Uisteltaessa merialueella vaparajoituksetta, paitsi kesäkuussa kutulahdilla 1 vapa/kalastava.

 
3. Tuulastus on sallittua 1.7. – 31.12. välisenä aikana helsinkiläisille tuulastusluvalla kaupungin omistamalla meri-

alueella.

4. Seisovat pyydykset  
Yhtä kotitaloutta kohti myönnetään enintään neljä (4) verkkolupaa, yksi (1) sadan koukun pitkäsiimalupa, kymme-
nen (10) koukkulupaa ja kaksi (2) katiskalupaa. Lupia ei saa luovuttaa kotitalouteen kuulumattomille henkilöille. 
Pyydykset on merkittävä voimassa olevien säädösten mukaisilla merkeillä (Kalastuslaki § 48, § 49). Pyydysmerkki 
yhteystietoineen on kiinnitettävä pyydyksen merkkilippuun tai heti verkon laitaan.

5. Verkkokalastus  
Pienin sallittu silmäkoko on 100 mm (solmuväli 50 mm). Määräys ei koske silakka-, kilohaili-, kuore-, eikä täkykala-
verkkoja. Pinta- ja väliveteen laskettavien lohi- ja taimenverkkojen pienin sallittu silmäkoko on 157 mm (solmuväli 
80 mm). Yksi verkkolupa oikeuttaa enintään 30 metrin pituisen verkon käyttöön. Verkot saa laskea enintään neljän 
(4) verkon pituiseen jataan (riviin).

6. Vantaanjoki  
Rokastus eli kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty. Joessa noudatetaan kahden (2) lohensukuisen kalan 
kiintiötä / vuorokausi. Rasvaevälliset taimenet ja lohet on vapautettava. Taimen ja lohi ovat rauhoitettuja 1.9. – 
31.11. Koski- ja virtapaikoissa on kaikenlainen kalastus kielletty 1. 9. – 30.11. Kahlaaminen on kielletty 1.9. – 31.5.   
 
Vanhankaupunginkoski toimii omana erityislupa-alueenaan. Myös Vanhankaupunginkosken suvannossa kalasta-
miseen tarvitaan oma lupansa.

7. Alamitat kuha 42 cm, lohi 60 cm ja rasvaevällinen taimen 50 cm.

8. Laivaliikennettä häiritsevä kalastus laivaväylillä ja ankkurointipaikoilla on kielletty.

9. Kalastusrajoituksen alueet on merkitty kaupungin kalavesien karttaan.  
 
Vantaanjoen kalaväylä:  Kalastus seisovilla pyydyksillä (rysä, katiska ja verkko) on kielletty ympäri vuoden (kalas-
tuslain 67 §), sekä osan vuotta (kaupungin omat määräykset) koukkupyydyksillä (pitkäsiima, koukut).  
Sörnäisten rantatien, Hanasaaren, Merihaan, Sompasaaren ja Tervasaaren välinen alue sekä Siltasaaren sal-
mi ja Töölönlahti: Ongintaa, pilkkimistä ja uistelua lukuun ottamatta on muu kalastus kielletty.  
Vanhankaupunginselkä, Hopeasalmi, Kaisaniemenlahti, Eläintarhanlahti, Sompasaarensalmi ja Pohjoissa-
tama: Ongintaa, pilkkimistä, uistelua ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta on rauhoitettu muulta kalastukselta 1.4. 
– 31.12.  
Kruunuvuorenselkä (mukaan lukien Kaitalahti ja Haakoninlahti, rajoina lännessä Uunisaarensalmi ja Uuninsuu, 
etelässä Särkänsalmi ja Kustaanmiekka ja idässä Koirasaari - Vasikkasaari, josta edelleen etelään) ja Tullisaaren-
selkä: Ongintaa, pilkkimistä, uistelua ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta on rauhoitettu muulta kalastukselta 1.4. 
– 30.9. kello 12.00 asti.  
Vartiokylänlahti:  Ongintaa, pilkkimistä, uistelua ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta on rauhoitettu muulta kalas-
tukselta 1.5. – 30.9.  Laajalahti: Verkko- ja rysäkalastus on kielletty 1.6. - 15.7. kello 12.00 asti.

10. Sipoon Kaunissaaren, Skogsholmenin, Granön ja Eestiluodon vesialueet, Espoon Laajalahden sekä Kirkko-
nummen Lähteelän, Inkoon Elisaaren, Hangon Bengtsårin ja Vantaanjoen vesialueet: Helsinkiläiset saavat 
harjoittaa ainoastaan ongintaa, pilkkimistä, viehekalastusta ja uistelua. Näillä alueilla ovat voimassa samat viehe-
kalastusluvat kuin muillakin vesialueilla. 

www.hel.fi/kalastus
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1. Onginta, silakanlitkaus ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin (ei koske Vanhankaupunginkosken suvantoa). 
Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa onginta on kielletty (Vantaanjoki, Keravanjoki). Kelaongintaan 
(lukuun ottamatta silakanlitkausta) vaaditaan kaupungin myöntämä viehekalastuslupa. Vapojen suurin sallittu lukumäärä 
on kolme sisältäen kalastonhoitomaksuun kuuluvan kalastusoikeuden (3) vapaa/ henkilö.
 
2. Helsingin kaupungin viehekalastusluvalla kalastettaessa vapamäärää ei ole rajoitettu uisteltaessa (poikkeus: uistelu 
kesäkuussa Vanhankaupunginselällä, Vartiokylänlahdella ja Laajalahdella, jolloin käytössä saa olla yksi (1) vapa/henkilö). 
Helsingin viehekalastuslupa oikeuttaa kalastamaan myös Pitkäkoskella ja Ruutinkoskella sekä niillä Vantaan kaupungin 
hallinnassa olevilla Vantaanjoen vesialueilla, joissa Vantaanjoki on Helsingin ja Vantaan kaupunkien rajajoki.  
 
Alle 18-vuotias tai yli 65-vuotias ei tarvitse viehekalastuslupaa kalastaessaan yhdellä vavalla. Helsingin ja Espoon 
viehekalastuslupa oikeuttaa kalastamaan sekä Helsingin että Espoon kalastuslupa-alueilla myös Vantaanjoella. Uisteltaes-
sa merialueella vaparajoituksetta, paitsi kesäkuussa kutulahdilla 1 vapa/kalastava.
 
3. Tuulastus on sallittua 1.7.-31.12. välisenä aikana helsinkiläisille tuulastusluvalla kaupungin omistamalla merialueella.
 
4. Seisovat pyydykset
Yhtä kotitaloutta kohti myönnetään enintään neljä (4) verkkolupaa, yksi (1) sadan koukun pitkäsiimalupa, kymmenen (10) 
koukkulupaa ja kaksi (2) katiskalupaa. Lupia ei saa luovuttaa kotitalouteen kuulumattomille henkilöille. Pyydykset on 
merkittävä voimassa olevien säädösten mukaisilla merkeillä (Kalastuslaki § 48, § 49). Pyydysmerkki yhteystietoineen on 
kiinnitettävä pyydyksen merkkilippuun tai heti verkon laitaan.
 
5. Verkkokalastus
Pienin sallittu silmäkoko on 100 mm (solmuväli 50 mm). Määräys ei koske silakka-, kilohaili-, kuore-, eikä täkykalaverkkoja. 
Pinta- ja väliveteen laskettavien lohi- ja taimenverkkojen pienin sallittu silmäkoko on 157 mm (solmuväli 80 mm). Yksi 
verkkolupa oikeuttaa enintään 30 metrin pituisen verkon käyttöön. Verkot saa laskea enintään neljän (4) verkon pituiseen 
jataan (riviin).
 
6. Vantaanjoki
Rokastus eli kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty. Joessa noudatetaan kahden (2) lohensukuisen kalan kiintiötä/ 
vuorokausi. Rasvaevälliset taimenet ja lohet on vapautettava. Taimen ja lohi ovat rauhoitettuja 1.9.-31.11. Koski- ja virtapai-
koissa on kaikenlainen kalastus kielletty 1. 9.-30.11. Kahlaaminen on kielletty 1.9.-31.5. Vanhankaupunginkoski toimii omana 
erityislupa-alueenaan. Myös Vanhankaupunginkosken suvannossa kalastamiseen tarvitaan oma lupansa.
 
7. Alamitat kuha 42 cm, lohi 60 cm ja rasvaevätön taimen 50 cm. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu. 
(Vanhankaupunginkosken suvannolla ja koskella rasvaevättömän taimenen alamitta 60 cm)
 
8. Laivaliikennettä häiritsevä kalastus laivaväylillä ja ankkurointipaikoilla on kielletty.
 
9. Kalastusrajoituksen alueet on merkitty kaupungin kalavesien karttaan. 

Vantaanjoen kalaväylä: Kalastus seisovilla pyydyksillä (rysä, katiska ja verkko) on kielletty ympäri vuoden (kalastuslain 67 
§), sekä osan vuotta (kaupungin omat määräykset) koukkupyydyksillä (pitkäsiima, koukut).
 
Sörnäisten rantatien, Hanasaaren, Merihaan, Sompasaaren ja Tervasaaren välinen alue sekä Siltasaaren salmi ja 
Töölönlahti: Ongintaa, pilkkimistä ja uistelua lukuun ottamatta on muu kalastus kielletty.
 
Vanhankaupunginselkä, Hopeasalmi, Kaisaniemenlahti, Eläintarhanlahti, Sompasaarensalmi ja Pohjoissatama: 
Ongintaa, pilkkimistä, uistelua ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta on rauhoitettu muulta kalastukselta 1.4.-31.12.
 
Kruunuvuorenselkä (mukaan lukien Kaitalahti ja Haakoninlahti, rajoina lännessä Uunisaarensalmi ja Uuninsuu, 
etelässä Särkänsalmi ja Kustaanmiekka ja idässä Koirasaari-Vasikkasaari, josta edelleen etelään) ja Tullisaa-
renselkä: Ongintaa, pilkkimistä, uistelua ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta on rauhoitettu muulta kalastukselta 1.4.-30.9. 
kello 12.00 asti.
 
Vartiokylänlahti: Ongintaa, pilkkimistä, uistelua ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta on rauhoitettu muulta kalastukselta 
1.5.-30.9.   
 
Laajalahti: Verkko- ja rysäkalastus on kielletty 1.6.-15.7. kello 12.00 asti.
 
10. Sipoon Kaunissaaren, Skogsholmenin, Granön ja Eestiluodon vesialueet, Espoon Laajalahden sekä Kirkkonum-
men Lähteelän, Inkoon Elisaaren, Hangon Bengtsårin ja Vantaanjoen vesialueet: Helsinkiläiset saavat harjoittaa 
ainoastaan ongintaa, pilkkimistä, viehekalastusta ja uistelua. Näillä alueilla ovat voimassa samat viehekalastusluvat kuin 
muillakin vesialueilla.
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Liikuntalautakunnan vahvistamat 23.10.1990 § 385
1 § Helsingin kaupungin omistamilla kalavesillä on jokaisella kaupungissa asuvalla oikeus harjoittaa kalastusta. Myös 
ulkokuntalaisille ja ulkomaalaisille voidaan myöntää kalastuslupia.
2 § Helsingin kaupungin asukkaat saavat harjoittaa onkimista ja pilkkimistä kaupungin omistamilla vesialueilla ilman 
erityistä lupaa.
3 § Liikuntavirasto myöntää kalastusluvat. Liikuntalautakunta määrää luvista perittävät maksut.
4 § Liikuntavirasto päättää kalastuslakiin sekä kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmiin perustuen käytettävien 
pyyntivälineiden laadun ja enimmäismäärän sekä antaa kalastuksessa noudatettavat tarpeelliset ohjeet, rajoitukset ja 
määräykset.
5 § Kalastuslupa on pidettävä mukana kalastettaessa ja vaadittaessa näytettävä kalastuksenvalvojalle tai viranomaiselle. 
Seisovat pyydykset tulee merkitä asianmukaisilla pyydysmerkeillä.
6 § Samalla kun pyydykset poistetaan vedestä, on myös ankkurit, kohot ja muut pyynnin apuvälineet poistettava.
7 § Vesiliikennettä haittaavien seisovien pyydysten pitäminen väylillä ja ankkuroimispaikoilla on kielletty. Satama-alueella 
kalastettaessa on noudatettava satamaviranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.
8 § Kalastusta harjoitettaessa on noudatettava liikuntaviraston antamien ohjeiden, rajoitusten ja määräysten ohella 
kalastuslakia sekä kalatalousviranomaisten ja kalastusalueiden päätöksiin perustuvia säännöksiä.
9 § Kalastusluvan saajalta, joka rikkoo kalastuksesta annettuja määräyksiä, voidaan riippumatta siitä asetetaanko hänet 
syytteeseen, peruuttaa annettu lupa ja kieltää kalastusoikeus määräajaksi. Luvasta suoritettua maksua ei tällaisissa tapauk-
sissa palauteta. 

KALASTUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET LUONNONSUOJELUALUEILLA:

Huom! Luonnonsuojelualueille on säädetty liikkumiseen, maihinnousuun ja kalastukseen liittyviä rajoituksia. 
Pääsääntöisesti kalastus ja maihinnousu on kielletty linnustonsuojelualueilla 1.4.-15.8. välisenä aikana. Tarkat 
suojelualuekohtaiset tiedot löytyvät Helsingin luontotietojärjestelmästä www.hel.fi/luontotieto. 

Laajalahti: Kaikenlainen kalastus ja liikkuminen on kielletty Laajalahden länsiosassa olevalla luonnonsuojelualueella. 
Viikki-Vanhankaupunginlahti: Kaikenlainen kalastus on kielletty. Alueella liikkuminen on kielletty sulan veden aikana, 
lukuun ottamatta merkittyjä reittejä.  
Saunalahden alue: liikkuminen kielletty 1.3.-30.11. välisenä aikana. Kalastus sekä liikkuminen veneellä, moottorikäyttöisillä 
laitteilla ja ajoneuvoilla on kielletty ympäri vuoden. 
Ruutinkoski: Rannalta kalastus on sallittua osoitetuilla paikoilla. Onginta on kiellettyä varsinaisen kosken alueella. 
Maa-alueella liikkuminen on sallittua vain osoitetuilla reiteillä(opastaulu alueella).
Pitkäkoski: Kalastus on kielletty Helsingin omistamalla Pitkäkosken luonnonsuojelualueella. Liikkuminen on sallittu vain 
osoitettuja polkuja pitkin.
Nuottakari ja Matalahara: Maihinnousu ja lähestyminen 25 metriä lähemmäksi saaria 1.4. - 15.8. välisenä aikana on kiel-
letty. Tällä alueella on kalastus kokonaan kielletty lukuun ottamatta tyrskykalastusta, joka on sallittua 16.8. - 31.3. välisenä 
aikana. 
Tiiraluoto: Maihinnousu on kielletty ympäri vuoden. 
Rajakupu, Variskari, Seurasaaren eteläpuoliset luodot, Koirapaasi, Puolimatkansaari, Pormestarinhepo, Norppa, 
Kuutti, Vuorilahdenpaadet, Prinsessa, Pihlajaluodonkupu ja Välikarit: Kalastus, maihinnousu ja lähestyminen 25 metriä 
lähemmäksi saaria 1.4. - 15.8. välisenä aikana on kielletty. Poikkeuksena Kuutin koillispuolinen (Valaan puoleinen) vesialue, 
joka on rauhoitettu 10 metrin etäisyydelle ja Vuorilahdenpaadet, joista kahden mannerta lähinnä olevan luodon mantereen 
puolella vesialuetta ei ole rauhoitettu. 
Pikku Niinisaaren rantaniitty ja vesialue: Kalastus ja vesialueella liikkuminen on kielletty 1.4.-15.8. välisenä aikana. 
Maa-alueella liikkuminen on kielletty osoitettujen reittien ulkopuolella. 
Harakan eteläkärki ja Vanha-Räntty: Kalastus, maihinnousu ja lähestyminen itä- ja koillispuolelta seitsemän metriä ja 
muualta 25 metriä lähemmäksi saaria 1.4.-15.8. välisenä aikana on kielletty.
Kivisaaren luodot: Maihinnousu, kalastus sekä lähestyminen 25 metriä lähemmäksi saaria on kielletty 15.4.- 31.7. välisenä 
aikana.
Särkkäniemi: Kalastus on kielletty muualla kuin kalastukseen osoitetuilla paikoilla. Liikkuminen polkujen ulkopuolella on 
kielletty 1.4.-1.8. välisenä aikana. 
Loppikari, Kalliosaarenluoto ja Kallioluoto: Kalastus ja maihinnousu luodoille on kielletty 1.4.-31.7. välisenä aikana. 
Östersundomin lintuvedet: Kalastus sekä moottoriajoneuvoilla ja -veneellä liikkuminen on kielletty. Hoito- ja käyttösuun-
nitelmassa osoitettujen, maastoon merkittyjen reittien ulkopuolella liikkuminen on kielletty 1.4.-31.7. välisenä aikana.
Porvarinlahden itäosa: Kalastus on kielletty. Moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty 1.4.-15.8. välisenä aikana lintujen 
pesimärauhan turvaamiseksi.
Topeliusviken: Kalastus ja moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty.
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1. Onginta, silakanlitkaus ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin (ei koske Vanhankaupunginkosken suvan-
toa). Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa onginta on kielletty (Vantaanjoki, Keravanjoki).  
 
Kelaongintaan (lukuun ottamatta silakanlitkausta) vaaditaan kaupungin myöntämä viehekalastuslupa. Vapojen 
suurin sallittu lukumäärä on kolme sisältäen kalastonhoitomaksuun kuuluvan kalastusoikeuden (3) vapaa/ henkilö.

2. Helsingin kaupungin viehekalastusluvalla kalastettaessa vapamäärää ei ole rajoitettu uisteltaessa (poikkeus: 
uistelu kesäkuussa Vanhankaupunginselällä, Vartiokylänlahdella ja Laajalahdella, jolloin käytössä saa olla yksi (1) 
vapa / henkilö). Helsingin viehekalastuslupa oikeuttaa kalastamaan myös Pitkäkoskella ja Ruutinkoskella sekä niil-
lä Vantaan kaupungin hallinnassa olevilla Vantaanjoen vesialueilla, joissa Vantaanjoki on Helsingin ja Vantaan kau-
punkien rajajoki.  
 
Alle 18-vuotias tai yli 65-vuotias ei tarvitse viehekalastuslupaa kalastaessaan yhdellä vavalla.  
 
Helsingin ja Espoon viehekalastuslupa oikeuttaa kalastamaan sekä Helsingin että Espoon kalastuslupa-alueilla 
myös Vantaanjoella. Uisteltaessa merialueella vaparajoituksetta, paitsi kesäkuussa kutulahdilla 1 vapa/kalastava.

 
3. Tuulastus on sallittua 1.7. – 31.12. välisenä aikana helsinkiläisille tuulastusluvalla kaupungin omistamalla meri-

alueella.

4. Seisovat pyydykset  
Yhtä kotitaloutta kohti myönnetään enintään neljä (4) verkkolupaa, yksi (1) sadan koukun pitkäsiimalupa, kymme-
nen (10) koukkulupaa ja kaksi (2) katiskalupaa. Lupia ei saa luovuttaa kotitalouteen kuulumattomille henkilöille. 
Pyydykset on merkittävä voimassa olevien säädösten mukaisilla merkeillä (Kalastuslaki § 48, § 49). Pyydysmerkki 
yhteystietoineen on kiinnitettävä pyydyksen merkkilippuun tai heti verkon laitaan.

5. Verkkokalastus  
Pienin sallittu silmäkoko on 100 mm (solmuväli 50 mm). Määräys ei koske silakka-, kilohaili-, kuore-, eikä täkykala-
verkkoja. Pinta- ja väliveteen laskettavien lohi- ja taimenverkkojen pienin sallittu silmäkoko on 157 mm (solmuväli 
80 mm). Yksi verkkolupa oikeuttaa enintään 30 metrin pituisen verkon käyttöön. Verkot saa laskea enintään neljän 
(4) verkon pituiseen jataan (riviin).

6. Vantaanjoki  
Rokastus eli kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty. Joessa noudatetaan kahden (2) lohensukuisen kalan 
kiintiötä / vuorokausi. Rasvaevälliset taimenet ja lohet on vapautettava. Taimen ja lohi ovat rauhoitettuja 1.9. – 
31.11. Koski- ja virtapaikoissa on kaikenlainen kalastus kielletty 1. 9. – 30.11. Kahlaaminen on kielletty 1.9. – 31.5.   
 
Vanhankaupunginkoski toimii omana erityislupa-alueenaan. Myös Vanhankaupunginkosken suvannossa kalasta-
miseen tarvitaan oma lupansa.

7. Alamitat kuha 42 cm, lohi 60 cm ja rasvaevällinen taimen 50 cm.

8. Laivaliikennettä häiritsevä kalastus laivaväylillä ja ankkurointipaikoilla on kielletty.

9. Kalastusrajoituksen alueet on merkitty kaupungin kalavesien karttaan.  
 
Vantaanjoen kalaväylä:  Kalastus seisovilla pyydyksillä (rysä, katiska ja verkko) on kielletty ympäri vuoden (kalas-
tuslain 67 §), sekä osan vuotta (kaupungin omat määräykset) koukkupyydyksillä (pitkäsiima, koukut).  
Sörnäisten rantatien, Hanasaaren, Merihaan, Sompasaaren ja Tervasaaren välinen alue sekä Siltasaaren sal-
mi ja Töölönlahti: Ongintaa, pilkkimistä ja uistelua lukuun ottamatta on muu kalastus kielletty.  
Vanhankaupunginselkä, Hopeasalmi, Kaisaniemenlahti, Eläintarhanlahti, Sompasaarensalmi ja Pohjoissa-
tama: Ongintaa, pilkkimistä, uistelua ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta on rauhoitettu muulta kalastukselta 1.4. 
– 31.12.  
Kruunuvuorenselkä (mukaan lukien Kaitalahti ja Haakoninlahti, rajoina lännessä Uunisaarensalmi ja Uuninsuu, 
etelässä Särkänsalmi ja Kustaanmiekka ja idässä Koirasaari - Vasikkasaari, josta edelleen etelään) ja Tullisaaren-
selkä: Ongintaa, pilkkimistä, uistelua ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta on rauhoitettu muulta kalastukselta 1.4. 
– 30.9. kello 12.00 asti.  
Vartiokylänlahti:  Ongintaa, pilkkimistä, uistelua ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta on rauhoitettu muulta kalas-
tukselta 1.5. – 30.9.  Laajalahti: Verkko- ja rysäkalastus on kielletty 1.6. - 15.7. kello 12.00 asti.

10. Sipoon Kaunissaaren, Skogsholmenin, Granön ja Eestiluodon vesialueet, Espoon Laajalahden sekä Kirkko-
nummen Lähteelän, Inkoon Elisaaren, Hangon Bengtsårin ja Vantaanjoen vesialueet: Helsinkiläiset saavat 
harjoittaa ainoastaan ongintaa, pilkkimistä, viehekalastusta ja uistelua. Näillä alueilla ovat voimassa samat viehe-
kalastusluvat kuin muillakin vesialueilla. 

www.hel.fi/kalastus


