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HANGON KAUPUNGIN SEKÄ METSÄHALLITUKSELTA VUOKRATTUJEN VESIALUEIDEN PAIKALLISTEN 

KALASTUSLUPIEN MAKSUT JA MÄÄRÄYKSET 1.6.2016 ALKAEN. 

 

1. HANGOSSA KIRJOILLA OLEVAN RUOKAKUNNAN PAIKALLINEN KALASTUSLUPA ON 20 €   

 

Hangossa kirjoilla olevilla kalastuslupa (20 €) koskee samaa ruokakuntaa, jolloin luvan 

piirissä olevilla henkilöillä pitää olla sama osoite. Koko ruokakunnalla on tällöin oikeus 

käyttää tätä samaa kalastuslupaa. Lupaa ei saa luovuttaa toiselle ruokakunnalle. 

Paikallisen kalastusluvan voi ostaa Hangon kaupungin kirjastosta sen aukioloaikana  

 

2. VAPAA-AJAN HANKOLAISET MAKSU 100 € 

 

Vapaa-ajan Hankolaisille paikallinen kalastuslupa (100 €) on myös ruokakuntakohtainen, 

jolloin luvan piirissä olevilla henkilöillä pitää olla sama osoite. Koko ruokakunnalla on tällöin 

oikeus käyttää tätä samaa kalastuslupaa. Lupaa ei saa luovuttaa toiselle ruokakunnalle. 

Paikallisen kalastusluvan voi ostaa Hangon kaupungin kirjastosta sen aukioloaikana  

 

 

Paikallisella kalastusluvalla saa tehdä seuraavaa:  

 

Verkkokalastus:   

Ajalla 01.01-31.12 saa harjoittaa verkkokalastusta ruokakuntaa kohti kolmella, korkeintaan 

40m.n pituisella pohjaverkolla kartalla olevan linjan eteläpuolella: (vihreä viiva). Verkkojen 

solmuvälin tulee olla vähintään 38mm. Satama-alueilla on kalastus kielletty!  

 

Ajalla 01.01-30.04. ja 20.06–31.12 saa harjoittaa kalastusta ruokakuntaa kohti kolmella, 

korkeintaan 40m.n pituisella pohjaverkolla, kartalla olevan linjan pohjoispuolella (vihreä 

viiva) lukuun ottamatta Gunnarsörenin alueella (lila alue), satama-alueilla, alueilla jotka 

sijaitsevat Tulliniemen länsipuolella (oranssi alue).  Verkkojen solmuvälin tulee olla vähintään 

38mm. 

 

Ajalla 01.01-31.12 saa harjoittaa silakan, kilohailin ja kuoreen verkkokalastusta ruokakuntaa 

kohti kolmella verkolla. Verkkojen solmuvälin tulee olla vähintään 10mm. Katiskan ja verkon 

yhtäaikainen käyttö on sallittua yhteensä kolmella yksiköllä, eli esim. yhdellä verkolla ja 

kahdella katiskalla. 

 

 

Lohen verkkokalastus   

Ajalla 01.01- 31.12. saa eri korvausta vastaan harjoittaa lohenkalastusta kolmella 

pintaverkolla. Verkkojen solmuvälin tulee olla vähintään 80 mm. Yhden lohiverkon 

yksikköhinta on 38,00 €. 
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Katiskat  

Ruokakuntaa kohti saa käyttää kolmea katiskaa. Katiskan käyttöalue on sama kuin 

verkolla. Katiskan ja verkon yhtäaikainen käyttö on sallittua yhteensä kolmella yksiköllä, 

eli esim. yhdellä verkolla ja kahdella katiskalla. 

 

Viehekalastus ja pitkäsiima 

• Viehekalastus ja kalastus pitkällä siimalla ovat sallittuja ajalla 01.01-31.12. 

• Siian ongintaa saa harjoittaa neljällä vavalla ja vieheellä. 

• Ajalla 01.05-20.06 välisenä aikana saa viehekalastusta harjoittaa ainoastaan veneestä 

ja mantereelta, ei saarista ja lintuluodoilta. 

 

 

3. TURISTIT (vain viehekalastus )  

Ajalla 01.05-20.06 välisenä aikana saa viehekalastusta harjoittaa ainoastaan veneestä ja 

mantereelta, ei saarista ja lintuluodoilta. 

 

Paikallinen kalastuslupa 
turisteille  viehekalastusta 
varten 

2 viehettä/ spön 4 viehettä / spön 

Päiväkortti/ dagskort                          15 € 30 € 

Viikkokortti/veckokort                          24 € 48 € 

Vuosikortti/årskort                                                                                     140 € 140 € 

 

 

 


