VANHANKAUPUNGIN SUVANNON KALASTUS 2022
Suvantolupa on helsinkiläisen viehekalastuslupa Vkk:n suvannolle.
Luvan voi hankkia www.kalakortti.com 5e/vrk tai 20e/kalenterivuosi
+toimitusmaksu /alle 18v. ei tarvitse), muille matkailijakalastuslupa Helsinkiin
10e/vrk, 15e/vko tai 40e/kalenterivuosi tai Hki-Espoo matkailijalupa
60e/kalenterivuosi ulkopaikkakuntalaiselle + toimitusmaksu
Paikallisluvan lisäksi 18-64-vuotiaat tarvitsevat kalastonhoitomaksun 45,www.eraluvat.fi tai R-kioskilta (alle 18v. ei tarvitse)
- onkiminen vavalla ilman kelaa ja onkilaitteella (siima, koho, painot ja alimpana
yksi koukku) on ilmaista sekä aikuisille että lapsille!
- Suvantolupa oikeuttaa kalastamaan vain yhdellä vavalla, jossa yksi viehe/yksi
koukku (et voi samanaikaisesti onkia ja viehekalastaa)
- vieheenä voi olla lippa, lusikka, vaappu, perho, jigi tai kelaongella syötti + koukku
o suurin sallittu koukun kidankoko on 10mm rungosta koukun kärkeen
mitattuna, jigikalastuksessa 15mm
o vieheillä kalastettaessa lisäkoukut ja lisätapsit on kielletty
o kalastus ilman viehettä on kielletty
o pelkät painot, mutterit ja koukut sekä karvalliset kolmihaarakoukut eivät
ole vieheitä vaan rokastusvälineitä
o rokastaminen eli kalan ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty
o kalan on oltava suusta kiinni (ei päänalueelta, ei kiduksista, ei kyljestä,
pyrstöstä vaan ainoastaan suusta). Ulkopuolelta tarttuneet kalat on
vapautettava välittömästi kalan kuntoon katsomatta
- kalastettaessa noudatetaan vähintään 3m turvaväliä seuraavaan kalastajaan
- Sillalta, veneestä ja kelluntarenkaasta on kalastus kielletty
- Täkyverkon käyttö on kielletty
- Saaliiksi otettu kala on välittömästi tainnutettava ja lopetettava!
- Lippoamalla siikaa (1.9.- 31.12.) ja kuoretta kutuaikaan keväällä tai onkimalla
saadut taimenet ja lohet on vapautettava välittömästi
- Lipposiikakiintiö 3kpl/vrk, kirjolohikiintiö 1kpl/vrk ja kuhakiintiö 3kpl/vrk,
lippokuorekiintiö 5 litraa/kalastava/vrk (kuoreenlippoaminen on sallittua
ainoastaan kudun ajan kestää noin 1-2viikkoa aloituksesta ; tarkkaa pvm:ää ei
etukäteen tiedetä! Muut lajit on vapautettava!) Yli 70 cm mittaiset kuhat ja yli 80cm
hauet on vapautettava elävänä tai kuolleena
- lohi-, taimen-, hauki- ja toutainkiintiö on 1 kala/vrk. Talvikot (kudulta mereen
laskeutuvat lohi/taimen) on AINA vapautettava
- Kalastus on kielletty padon alapuolisella rauhoitusalueella. Rauhoitusalueen
raja on merkitty keltaisin kyltein rantapenkereisiin.
- Kalastus suvannolla on kielletty klo 00.00 - 06.00 välisenä aikana.
- Suvannon rajat on osoitettu rannalla olevilla kylteillä.
- Kalojen alamitat: lohi 60cm, taimen 60cm, kuha 42cm
- Mitalliset rasvaeväleikatut lohet ja taimenet saa ottaa (lukuun ottamatta talvikoita),
eväleikkaamattomat on vapautettava. Eväleikkaamaton taimen maksaa sinulle
3260,-!

