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Merkkienselite

HangOn  
KaLaSTUSaLUE

— tietoa kalastajille
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Kieltoalueet

Alueet

Yhteydet ja palvelut 

Sisä- ja ulkosaariston raja

Kalastus verkoilla sallittu linjan eteläpuolella,
Kielletty linjan pohjoispuolella 1.5.–20.6.

Kalastusalueen rajat

Maihinnousu kielletty, alue

Kalastus kokonaan kielletty 

Ainoastaan heittokalastus sallittu

Maihinnousu kielletty 

Oleskelukielto 

Luonnonsuojelualue

Hangon kaupunki

Täktomin yhteisalue

Venelaskupaikat

Vierassatama

Ruokapaikka

Lintutorni

Polttoaineasema
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←Kohti merta

↑ Kohti rantaa

KALASTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET  
HANGON KAUPUNGIN VESILLÄ  
JA KAUPUNGIN VUOKRAAMILLA VESILLÄ 

Verkkokalastus

Ajalla 1. 1. – 31. 12. saa harjoittaa kalastusta ruokakuntaa kohti 
kolmella, korkeintaan 40 m pituisella verkolla kartalla olevan 
linjan eteläpuolella:  
Verkkojen solmuvälintulee olla vähintään 38 mm. Satama-
alueilla kalastus on kielletty.

Ajalla 1. 1. – 31. 12. saa eri korvausta vastaan harjoittaa lohen-
kalastusta kolmella pintaverkolla. Verkkojen solmuvälin tulee 
olla vähintään 80 mm.

Ajalla 1.1. – 30. 4. ja 20. 6. – 31. 12. saa harjoittaa kalastusta 
ruokakuntaa kohti kolmella, korkeintaan 40 m pituisella 
verkolla, kartalla olevan linjan pohjoispuolella (lukuun otta-
matta Gunnarsörenin alueella, satama-alueilla, alueilla jotka 
sijaitsevat Tulliniemen länsipuolella ja Furunäsin edustalla). 
Verkkojen solmuvälin tulee olla vähintään 38 mm.

Viehekalastus ja kalastus pitkäsiimalla 

Viehekalastus ja kalastus pitkäsiimalla ovat sallittuja ajalla 
1. 1. – 31. 12. 

Ajalla 1. 5. – 20. 6. saa viehekalastusta harjoittaa ainoastaan 
veneestä ja mantereelta, ei saarista ja lintuluodoilta.

Silakka-, kilohaili- ja kuorekalastus

Ajalla 1. 1. – 31. 12. saa harjoittaa silakan, kilohailin ja kuoreen 
kalastusta. Verkkojen solmuvälin tulee olla vähintään 10 mm. 

Muut määräykset

Koko ruokakunnalla on oikeus käyttää kalastuslupaa. Lupaa 
ei saa luovuttaa toiselle.

Kuitti tai kaupungin kalastuskortti maksetusta kalastus-
lupamaksusta pätee kalastuslupana ja se on kalastusta 
harjoitettaessa pidettävä mukana ja kehotuksesta näytettävä 
henkilöille, joiden tehtävänä on valvoa kalavesiä.

Kaupunginhallitus voi peruttaa annetun luvan ja kieltää 
kalastusoikeuden korkeintaan kahdeksi vuodeksi. Luvasta 
suoritettua maksua ei tällaisissa tapauksissa makseta takaisin.

Alamitat

Merilohi 60 cm

Meritaimen 50 cm

Kuha 40 cm

LUONNONSUOJELUALUEET

Saadaksesi tietoja luonnonsuojelualueista ottakaa 
yhteyttä Tvärminnen eläintieteelliseen asemaan, Hangon 
kaupungin ympäristövirastoon tai Uudenmaan ympäristö-
keskukseen.

Kalastusalue ei voi taata, että kaikki kalastusta koskevat 
luonnonsuojelualueet ole merkittynä karttaan. Alueilla 
joissa kalastus on kielletty, voi myös oleskelu olla kielletty.

YHTEYSTIEDOT

Hangon kaupungin vaihde (019 - 22031), liikuntatoimisto 
Hangon kalastusalue: 050 - 404 2738

www.hanko.fi 
www.ahven.net

KALASTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET  
TÄKTOMIN YHTEISALUEEN VESILLÄ

Kalastuslupa voidaan hankkia ottamalla yhteyttä  
yhteisalueen puheenjohtajaan.

Lisätietoja kalastuksesta yhteisalueen vesillä saadaan  
lupa ostettaessa.

KALANPYYDYKSIEN MERKITSEMINEN

Pyydykset merkitään kalastuslain 33 §:n ja kalastus-
asetuksen 16 §:n mukaisesti.

Verkot merkitään (vähintään 5 cm:n korkuisin numeroin). 
Numeroyhdistelmän tulee vastata numeroyhdistelmää, 
jonka saa lunastaessaan Hangon kaupungin kalastus-
luvan. Määräys koskee myös talvikalastusta.


