Pirkkalan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2011
Hallinto

Rahoitus

Kalastusalueen kokous: pidettiin 8.3.2011 Tampereella maa- ja metsätalolla. Kokouksessa oli mukana 31 äänivaltaista edustajaa. Kokouksessa pitivät
esitelmän Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n tj. Reijo Oravainen aiheesta ” Kalastusalueen vesien tila ja kalojen käyttökelpoisuus” ja
Hämeen ELY-keskuksen kalatalousryhmästä kalastusbiologi Hannu Salo aiheesta ”Käyttö- ja hoitosuunnitelman merkitys viranomaisen ja vesialueen
omistajan kannalta”. Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Tili- ja vastuuvapaus
myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilöille. Hallituksen erovuoroisten tilalle valittiin uudelleen Risto
Rytöluoto, Martti Sirén ja Pauli Sorri. Kokous
päätti lopettaa Viinikanlahden rauhoituspiirin. Päätettiin viehelupien hinnat vuosille 2012 ja 2013:
vuosilupa 35 €, viikkolupa/7 vrk 12 €. Päätettiin
vuoden 2010 omistajakorvausten jaosta vesialueen
omistajille sekä vuoden 2009 läänin viehemaksuvarojen jaosta vesialeen omistajille. Varat päätettiin
jakaa helmikuun 2012 loppuun mennessä.
Partolan osakaskunta (toimitsija Juhani Skogberg) teki oikaisuvaatimuksen 7.4.2011 Pirkkalan
kalastusalueen kokouksen päätöksestä. Kalastusalueen hallitus käsitteli oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 6.6.2011.

Avustukset: Toiminta-avustusta kalastusaluetoimintaan mom. 30.40.51.2 perusteella saatiin 14´126 €.
Kalatalouden edistämiseen mom. 30.40.51 perusteella saatiin avustusta valvontaan 2500 € sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmaan liittyvä seminaarihankkeeseen 1000 €.

Kalastusalueen ylimääräinen kokous pidettiin
6.6.2011 jossa käsiteltiin Partolan osakaskunnan
tekemä oikaisuvaatimus. Kalastusalueen hallituksen
esityksen mukaisesti kokous päätti hylätä Partolan
osakaskunnan oikaisuvaatimuksen. Tästä päätöksestä Partolan osakaskunta valitti maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnalle. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta pyysi kalastusalueelta lausuntoa kirjeellään 10.8.2011. Pirkkalan kalastusalue antoi lausuntonsa 23.8.2011. Valituslautakunnan päätöstä ei ole
saatu 31.12.2011 mennessä.
Hallitus: kolme kokousta (8.1., 6.6. ja 16.11.) Pöytäkirjoihin kirjattiin 53 §. Hallitus: pj. Hannu Jokela
(3/3) Pellervonkatu 7 B 38 TRE; vpj. Timo Sassi
(2/3) Huhtaantanhua 4 TOTTIJÄRVI; jäsenet: Ami
Solin (3/3) Hallituskatu 27 T:RE, Lauri Mustalahti
(3/3) Pirkkalaistie 33 NOKIA; Anne Tuominen Kito
PL 487 T:RE (3/3), Rytöluoto Risto (2/3) Puutteenkatu 3D NOKIA; Sorri Pauli (2/3) Särkisaarentie 38
NARVA; Martti Sirén PL 22 LEMPÄÄLÄ (3/3),
Matti Kauppila Kauppilantie 35 VESILAHTI (3/3).

Kalastusalueen luvanmyynti: viehelupia myytiin
yhteensä 523 kpl joista lupatulot olivat yhteensä
8636 €. Vuosilupia myytiin 493 kpl. Viehelupien
hinnat olivat vuosilupa 20€; 3 vrk:n lupa 10€.
Myynti on tapahtunut Kalapassin luvanmyynnin
kautta, jossa on myyntipisteitä 16 kpl ja internetin
kautta.
Omistajakorvaukset & viehemaksuvarat: tuloutettiin vesialueen omistajille kalastuksen hoitomaksuvarat (onkimis- ja pilkkimiskorvaukset) vuodelta
2009 (9´759 €) sekä läänin viehemaksuvarat vuodelta 2008 (44´797 €) helmikuun 2011 loppuun mennessä. Alle 30 € omistajakorvausvarat jäävät kalastusalueen käyttöön.

Varsinainen toiminta
Kala- ja rapuistutukset: Kalastusalue ei tehnyt
toimintavuonna kala- eikä rapuistutuksia.
Voimassa olevat päätökset:
• Kalastuksen salliminen Tammerkoskessa 2011 –
2015; kalastusalueen kokous 25.3.2010 24 §, Hämeen ELY-keskuksen päätös 29.12.2010.
• Ravun alamitta 100mm; päätös: 22.3.2001/20 §;
päätös ei koske täplärapua.
• Kuhan alamitta 400 mm; päätös: 22.3.2001/20§.
• Rauhoituspiirit:
− Nokian Luodonsaari sekä Lempäälän Hahkalan
vuolle ajalle 1.5.–15.6. vuosille 2005–2015; päätös 23.3.2004/20 § ja 21 §.
• Herralankosken säännöstelypadon alapuolisen sekä
venekanavan ylä- ja alapuolella alleen kalastusrajoituksen kumoaminen 23.3.2004/26 §.
Suunnittelu / valvonta:
• Pääreittiveden käyttö- ja hoitosuunnitelma
• uusi käyttö ja hoitosuunnitelma tuli voimaan
1.1.2011
• Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta valmistui painettu
versio kertomusvuonna. Lisäksi osakaskuntien

sivu
Pirkkalan kalastusalue Viinikankatu 53 33820 TAMPERE
e-mail:pirkkalankalastusalue@pirkkalankalastusalue.net; kotisivut: www.pirkkalankalastusalue.net

1

käyttöön on tehty suunnitelmasta lyhennelmä.
• käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä osaaluekohtainen lyhennelmä on myös kalastusalueen
kotisivuilla
osoitteessa
www.pirkkalankalastusalue.net.
• Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan liittyen on valmisteltu kalastuksen valvontaan ja kalaistutuksiin
liittyvä seminaari, joka pidetään seuraavan vuosikokouksen yhteydessä.
• Tiedusteltiin Lempäälän Hahkalan vuolteen rauhoituspiirin laajentamista nykyisestä
• Ylläpidettiin Nokian Luodonsaaren ympäristöön
sekä Lempäälän Hahkalanvuolteelle rauhtoituspiirejä.
• Raputalouden käyttö- ja hoitosuunnitelma
hyväksytty kokouksessa 20.3.2002/8§.

Muu toiminta: Valtakunnallisen kalastuspäivän
Tampereen tapahtuma pidettiin 31.8. Eteläpuistossa
Pyhäjärven rannalla sekä Laukontorilla.

Ravustus: Ravustuskausi ajalla 21.7. – 31.10.
Kokoukset, kurssit, työryhmät: Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä on ollut edustajana Ami Solin. Hämeen TE keskuksen kalastusaluepäiville osallistuivat Hannu Jokela,
Ami Solin ja Martti Sirén. Kalatalouden
Keskusliiton kalastusaluepäiville osallistuvat
Hannu Jokela, Timo Sassi, ja Pekka Vuorinen.
Pirkanmaan kalatalouskeskuksen järjestämälle Vakka-Suomeen suuntautuneelle opintomatkalle osallistuvat Martti Sirén ja Hannu
Jokela.
Lausunnot ja kannanotot:
Kalastusalue antoi lausunnon VajanvedenPyhäjärven yhteistarkkailuohjelmasta ja Tampere
Pirkanmaan keskuspuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Lisäksi kalastusalue jätti muistutuksen Pirkanmaan
liitolle 2. vaihe maakuntakaavaehdotukseen koskien
oikoradan rakentamista Sorvaselän yli.
Kalastusalueen edustajia informoitiin Tampereen
veden kaukojäähdytyssuunnitelmasta.
Kalastuksen valvonta: Kalastuksen valvojana olivat Erkki Syrjänen ja Pekka Vuorinen. Valvontatapahtumista on tehty raportti.
Tiedotus:
Internet: Kalastusalueen kotisivua on päivitetty kertomusvuonna. Jäsenkirjeessä (7.2.2011) oli kokouskutsu, tietoa käyttö- ja hoitosuunnitelmasta ja
omistajakorvausten jaosta.
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