
Vanajanselän kalatalousalue 

 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 

 

Yleistä 
Vuoden 2019 aikana käynnistetään kalatalousalueen toiminta ja otetaan vastaan lakkautettavalta 

Vanajanselän kalastusalueelta siirtyvät varat. Pidetään kalatalousalueen yleiskokous sekä 

hallituksen kokoukset 

 

Kalatalousalueen lakisääteiset tehtävät ovat: 

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu; 

2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen 

vaikutusten seuranta; 

3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus; 

4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen; 

5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen; 

6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen 

kalastuksen tarpeisiin; 

7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät; 

8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille; 

9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat 

tehtävät. 

 

 

Edistämismäärärahahankkeet 
 

Vanajanselän kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Aloitetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kerätään 

saatavilla oleva seurantatieto ja linjataan kalavesienhoitotoimenpiteet suunnitelmaa varten. 

Hyväksytty esitys suunnitelmasta tulee toimittaa ELY-keskukseen v. 2020 loppuun mennessä. 

Esitys hyväksytään Vanajanselän kalatalousalueen yleiskokouksessa v. 2020. 

 

Kalastuksenvalvonta 

Toteutetaan kalastuksenvalvonta valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi valitaan kalastusalueelle 

tarvittaessa uusia kalastuksenvalvojia sekä koulutetaan heidät. 

 

Nuorisotoiminta 

Järjestetään nuoriso- ja koululaistapahtumia. 

 

Kuhan poikastuoton selvittäminen  

Vanajanselän pääaltaan selkäalueilla tapahtuva nuottaus heinäkuussa. Nuottauksella selvitetään 

kuluvan vuoden kuhan poikastuottoa. Hankkeessa mukana Tyrvännön kalastusyhdistys ja Retulan 

osakaskunta. 

 

Yhtenäisluvan myyntipaikat ja myynti 
Myyntipaikkoina toimivat Kastelli Hämeenlinna, Lepaan Savipaja Hattula, Toijalan Neste, Sportia 

Valkeakoski, Ilolan Maatila Akaa ja Järvelän Lomamökit Mälkiäinen. Lisäksi luvan voi maksaa 

suoraan Valkeakosken osuuspankkiin tai lunastaa ostaluvat.fi sivustolta. 

 



Muu toiminta 

Kotisivut 

Tilataan Hämeen kalatalouskeskukselta kalatalousalueelle kotisivut. 

 

Valkeakosken kalamarkkinat 

Tuetaan Valkeakosken kalamarkkinoita 1000€ 

 

Opintopäivät/opintomatkat 

Osallistutaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen järjestämään kalatalousaluepäivään sekä 

valtakunnalliselle kalatalouspäiville. 

 

Kalastonhoitomaksukorvausten jako 

Jaetaan korvaukset kalastonhoitomaksuista vesialueiden omistajille. Kalatalousalue valmistelee 

jakotaulukon v. 2019 aikana ja jakaa yleiskokouksen päätöksen mukaisesti rahat vesialueen 

omistajille. 

 

Edunvalvonta 

Annetaan tarvittaessa lausuntoja mm. erilaisissa lupaprosesseissa. 

 

Tiedotus 

Kertomusvuonna tiedotus toteutetaan valmistuvien kotisivujen kautta. 

 

RAJOITUKSET 
Voimassa olevat rajoitukset: 

• Solmuväliltään 26-49 mm verkkojen käyttö kielletty Vanajanselällä välillä Lepaansalmi-

Konhonvuolle,  

 

• Kuhanselän rauhoitusalue linjalla Vähäkuha-Okssaaren kaakkoispuoli. 

 

• Seisovien pyydysten pitokielto 15.5.-15.6. 

 

• Edellä mainitut rajoitukset voimassa 31.12.2021 saakka. 

 


