
Tyrvännön kalastusyhdistys 2022 

 

Tyrvännön kalastusyhdistys toimii Vanajaveden itäpuolella, Hattulan kunnan ja 

Valkeakosken kaupungin alueella ja sen jäseniksi kuuluvat alueellaan olevat osakaskunnat 

(kartta). Yhdistyksen tarkoituksena on kalastuksen, kalavesien hoidon sekä kalastuksen 

tuoton edistäminen ja kehittäminen, kalastuskulttuurin vaaliminen sekä hyvän ja oikean 

kalamieshengen luominen. Jäsenikseen yhdistys hyväksyy vesialueiden omistajia 

Vanajaveden, Hattulan kunnan, Hämeenlinnan ja Valkeakosken kaupungin alueella. Tällä 

hetkellä yhdistyksen jäsenten (osakaskuntien) ala on noin 3500 ha. Yhdistys kuuluu 

jäsenenä Hämeen kalatalouskeskukseen. 

 

Tyrvännön kalastusyhdistys hallinnoi/myy vesialueellaan verkko, katiska 

sekä viehekalastuslupia vesialueelleen 

 

• Maksimi 24 yksikköä/talous ilman erikoislupaa (verkkoja max. 240m, 3x30m 8kpl 

verkko, 3x60m 4kpl, 6x30m 4kpl) 

• yksikkömaksu 2€ per yksikkö 

Pyydyksien yksiköinti:    pyydyksen hinta 

Verkko 3m x 30m  3 yksikköä  6 € 

Verkko  3m x 60m  6 yksikköä  12 € 

Verkko 6m x 30m   6 yksikköä  12 € 

Katiska   1 yksikköä  2 € 

Pitkäsiima (100koukkua) 3 yksikköä  6 € 

Tuulastus   3 yksikköä  6 € 

Isorysä (80-150cm kaari)  3 yksikköä  6 € 

 

Viehekalastuslupaa: kaksi viehettä per lupa 10€/vuosi tai 4€/viikko 

kalastaja voi lunastaa useita lupia.  

Verkon merkit eivät oikeuta uistelulupaan, vaan siihen tarvitaan 

viehekalastuslupa! 

 

Myytyjä lupia ei saa luovuttaa toisen käyttöön. Väärinkäytöksistä 

seuraa 1. vuoden kalastuskielto yhdistyksen alueella. Ainoastaan 

osakkaat voivat luovuttaa kalastusoikeutensa toisille! 

 

Lupien käyttäjillä tulee olla hankittuna Valtion kalastonhoitomaksu 

http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-

luvat/kalastonhoitomaksu.html 
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PYYDYS- JA PYYNTIRAJOITUKSET 

• Kuhakannan säilymisen turvaamiseksi on yhdistyksen vesissä kielletty toukokuun 15. 

päivän alusta kesäkuun 15. päivän loppuun muiden pyydysten kuin 

vapakalastusvälineiden ja katiskan käyttö. Kielto ei koske kuhan mädinhankintaa varten 

käytettäviä pyydyksiä, joiden pitoon on saatu lupa. Osa Kuhanselästä on rauhoitettu 

kokonaan kalastukselta! 

• Solmuväliltään 26-49 mm:ä olevien verkkojen käyttö on kielletty! 

Lupien myyjät 2022: 

• www.ostaluvat.fi 

• Hämeenlinnan kaupungin infopiste (Kastelli) 

• Marko Laurila, Retulansaarentie 223, Hattula 

• Vilpas, 

• Lepaan Savipaja, Viinitilantie,Lepaa 

• Juhani Tarkka,  

• Simo Lahtinen 

• Hotelli Petäys 

• Leinonen Risto 

• Heikki Taivalmaa 

• Taru Steedman, Järvelä, Kellaantie 19, Haukila  

 

Yhdistyksen hallitus: 

Marko Laurila (Retulan osakaskunta), Juhani Tarkka (Suotaalan osakaskunta), Kari Seppänen 

(Mälkiäisen osakaskunta), Jaakko Veijalainen (Monaalan osakaskunta), Veli-Pekka Mäkinen 

(Lahdentaan osakaskunta) ja Teuvo Karonen (Lepaan osakaskunta) 

  

Yhdistyksen yhteyshenkilöt 

Marko Laurila 

puheenjohtaja 

marko@retulansaari.fi 

0503251848 

 

Petri Mäkinen 

Hämeen kalatalouskeskuksen 

petri.makinen@proagria.fi 

040 5453063 
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