
KALASTUSLUPA /
PAKOLLINEN SAALISPALAUTE

Kalastus- ja majoitussäännöt:

Kalastajan nimi 

Sähköposti / Puh.

Pvm.__ / __ 2019 

Kuitattu:

• Henkilötietojani saa / ei saa kerätä ja käyttää LKK Oy:n saalis/asiakasrekisteriin.
• Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, mutta etunimeä voidaan käyttää LKK Oy:n mark-

kinoinnissa ja sosiaalisen median päivityksissä.
• Saalispalautteet sekä tiedot säilytetään säilytetään arkistomapissa sekä tietokoneella  

LKK:n toimistossa. Lisätiedot matti.huitila@lasakoski.fi.
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Kahlaaminen kielletty

Kalastus ja kahlaaminen kielletty

2019 kevät

Koskialue

Koskialue

Suvantoalue

Suvantoalue

• Jokainen kalastaja täyttää kalastuslupalomakkeen saapuessaan ja allekirjoittaa sen.
• Tämä lupa on kuittautettava kartanolla ja näytettävä tarkastajalle vaadittaessa.
• Samalla kun aloitat kalastuksen sitoudut Läsäkosken kalastussääntöjen noudattamiseen.
• Jokaisen kalastajan on palautettava saalisilmoitus täytettynä kartanon postilaatikkoon
• Palauttamatta jättäminen voi johtaa luvan myynnin kieltämiseksi loppuvuodeksi.
• Kaikki taimenet, järvilohet, harjukset ja siiat on aina viipymättä vapautettava.
• Kalat tulee pitää vedessä haavimisen ja myös kuvaamisen aikana.
• Jos kalaan on koskettava tee se aina paljain kostetuin käsin, hanskoja ei saa käyttää.
• Kalastus on sallittu koskialueella vain perhovälinein.
• Koskialueella vain yksihaaraiseen max. n:o 2 koukkuun sidotun perhon käyttö on sallittu. Kita 11mm.
• Koukun on oltava väkäsetön tai sen väkästen tulee olla erittäin huolellisesti alas puristettu.
• Perhoja saa olla perukkeessa kerrallaan maksimissaan kaksi.
• Lyijyn käyttö lisäpainona perukkeessa on kielletty. Tungsten tai vastaavia painoja voi käyttää.
• Haavin havaksen tulee olla solmuton.
• Suvantoalueella saa vieheessä käyttää vain yhtä enintään kolmihaaraista väkäsetöntä koukkua.
• Suvantoalueella myös virvelin käyttö on sallittu.
• Pakkaskelillä kala on vapautettava ja/tai kuvattava vedessä.
• Kutusoraikoilla tai sorapohjilla on kahlaaminen kielletty 1.9.-10.6.
• Karttaan on merkitty alueet, joilla kalastaminen, kahlaaminen, kulkeminen ja maihinnousu on kielletty.
• Majoitus on luovutettava aina kolme tuntia ennen seuraavan kalastusvuoron alkamista.
• Kahluuvarusteita ei saa viedä majoitustiloihin
• Majoitustila on siivottava ja lattia luututtava käytön jälkeen mikäli on tarpeen. 
• Roskat on vietävä roskienkeräyspisteeseen. Pullot ja tölkit voi jättää liiteriin.
• Mikäli joudumme siistimään majoitustilan käyttönne jälkeen, siitä veloitetaan 150 eur.
• Läsäkosken majoituspakettiin sisältyy 6 kalastusoikeutta ja ne ovat henkilökohtaisia.
• Vuorokausilupapäivinä myydään 8 kalastusoikeutta ja ne ovat henkilökohtaisia. 

Kalastuksenvalvojalla on väistämisvelvollinen lupa kalastaa ryhmien lisäksi.
• Suvantoalueelle myydään myös erillisiä lupia.
• 1.3.  ja 19.4. kalastusvuorokausi alkaa klo 16:00 ja päättyy 16:00.
• 20.4. ja 15.9. majoitus/kalastusvuorokausi alkaa klo 16:00 ja päättyy 13:00.
• 20.4. ja 15.9. välisenä aikana Läsäkoskella on kalastusrauhoitus klo 13:00-15:00
• Tulenteko maastoon ilman lupaa on kielletty.
• Älä roskaa.
• Älä häiritse ranta-asukkaita.
• Muista perhokalastuksen etiikka - Kunnioita luontoa ja muita kalastajia.
• Luvatta kalastamisesta tehdään aina ilmoitus poliisille.

Keskikoskien kahluu ja 
kalastusrajoitukset.  
Kunnioita ranta-asukkaiden 
rauhaa.
Ilmoita salakalastajat 
0400 401 628
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Tyytyväisyys:
Parannusehdotuksia:

Alakoskien kahluu ja kalastus-
rajoitukset.  
Kunnioita ranta-asukkaiden rauhaa.
Ilmoita salakalastajat 0400 401 628

Pvm Kalalaji Pituus Evä o/e U/N Pooli Klo Perho Muuta 2019


