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Pirkkalan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2012 

 

Kertomusvuonna keskeisimmäksi 
aiheiksi nousivat seminaari 14.3. 
sekä keskitetty kalastuksen valvon-
ta.  Oikaisuvaatimus viivästytti 
omistajakorvausten jakoa. 
 

Hallinto 
 

Kalastusalueen kokous: pidettiin 14.3.2012 Tam-
pereella UKK instituutissa.  Kokouksessa oli muka-
na 23 äänivaltaista edustajaa. Kokouksessa käsitel-
tiin vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Tili- ja vas-
tuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimihenki-
löille. Hallituksen erovuoroisten tilalle valittiin Ami 
Solin, Timo Sassi ja Lauri Mustalahti .  Päätettiin 
vuoden 2011 omistajakorvausten jaosta vesialueen 
omistajille sekä vuoden 2010 läänin viehemaksuva-
rojen jaosta vesialeen omistajille.  Varat päätettiin 
jakaa helmikuun 2013 loppuun mennessä. 
  Partolan osakaskunta (toimitsija Juhani Skog-
berg) teki oikaisuvaatimuksen 7.4.2011 Pirkkalan 
kalastusalueen kokouksen päätöksestä. Valituslau-
takunnan päätös saatiin 15.3.2012.  Valitusajan 
jälkeen saatiin kalastusalueen kokouksen omistaja-
korvaukset jakoon toukokuussa 2012. 
 
Hallitus : neljä kokousta (22.2.; 15.5.; 16.10.; 
13.12.) Pöytäkirjoihin kirjattiin 74 §.  Hallitus: pj. 
Hannu Jokela (4/4) Pellervonkatu 7 B 38 TRE; vpj. 
Timo Sassi (3/4) Huhtaantanhua 4 TOTTIJÄRVI; 
jäsenet: Ami Solin (3/4) Hallituskatu 27 T:RE, Lau-
ri Mustalahti (4/4) Pirkkalaistie 33 NOKIA; Anne 
Tuominen Kito PL 487 T:RE (4/4), Rytöluoto Risto 
(3/4) Puutteenkatu 3D NOKIA; Sorri Pauli (4/4) 
Särkisaarentie 38 NARVA; Martti Sirén PL 22 
LEMPÄÄLÄ (3/4), Matti Kauppila Kauppilantie 35 
VESILAHTI (2/4). 
 
Toimihenkilöt: isännöitsijä Pekka Vuorinen Pir-
kanmaan kalatalouskeskus ry; kalastuksen valvojat 
Erkki Syrjänen, Ismo Kolari ja Pekka Vuorinen. 
Tilintarkastaja Teemu Suoniemi HTM ja ekonomi 
Raija Virta. Tilit tilitoimisto Markku Tilvis. 
Jäsenyys: Pirkanmaa kalatalouskeskus ry ja Koke-
mäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. 
 

Rahoitus 
 
Avustukset: Toiminta-avustusta kalastusaluetoi-
mintaan mom. 30.40.51.2 perusteella saatiin 13´016 

€.  Kalatalouden edistämiseen mom. 30.40.51 pe-
rusteella saatiin avustusta valvontaan 2700 €. 
 
Kalastusalueen luvanmyynti: viehelupia myytiin 
yhteensä 508 kpl.  Viehelupien hinnat olivat vuosi-
lupa 35€; 3 vrk:n lupa 12€. Myynti on tapahtunut 
Kalapassin luvanmyynnin kautta, jossa on myynti-
pisteitä 16 kpl sekä internetin kautta. 
 
Omistajakorvaukset & viehemaksuvarat: tulou-
tettiin vesialueen omistajille kalastuksen hoitomak-
suvarat (onkimis- ja pilkkimiskorvaukset) vuodelta 
2011 (13´509 €) sekä läänin viehemaksuvarat vuo-
delta 2011 (41´704 €) toukokuussa 2012.  Alle 30 € 
omistajakorvausvarat jäävät kalastusalueen käyt-
töön. 
 

Varsinainen toiminta 
 

Voimassa olevat päätökset: 
• Kalastuksen salliminen Tammerkoskessa 2011 – 
2015; kalastusalueen kokous 25.3.2010 24 §, Hä-
meen 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; pää-
tös 23.3.2004/20 § ja 21 §. 

• Herralankosken säännöstelypadon alapuolisen 
sekä venekanavan ylä- ja alapuolella alleen kalas-
tusrajoituksen kumoaminen 23.3.2004/26 §. 
 
Suunnittelu / valvonta: 
• Pääreittiveden käyttö- ja hoitosuunnitelma 
• Käyttö- ja hoitosuunnitelma tuli voimaan 

1.1.2011 
• käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä osa-

aluekohtainen lyhennelmä on myös kalastus-
alueen kotisivuilla osoitteessa 
www.pirkkalankalastusalue.net. 

• Tiedusteltiin Lempäälän Hahkalan vuolteen 
rauhoituspiirin laajentamista nykyisestä 

• Ylläpidettiin Nokian Luodonsaaren ympäristöön 
sekä Lempäälän Hahkalanvuolteelle rauhoitus-
piirejä. 

•   Raputalouden käyttö- ja hoitosuunnitelma 
hyväksytty kokouksessa 20.3.2002/8§. 
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Ravustus: Ravustuskausi ajalla 21.7. – 31.10. 
 
Kokoukset, kurssit, työryhmät:  
 
Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan liitty-
vä seminaari pidettiin 14.3.2012 Tampereella UKK-
instituutissa. Aiheena seminaarissa olivat:  
- KALASTUKSEN VALVONTA klo 12-13:45. 

luennoitsijoina Risto Vesa Kalatalouden Keskus-
liitosta aihe ”Lakimuutokset kalastuksen valvon-
nassa”, Pekka Vuorinen kalastusalueen isännöit-
sijä aihe ”Kalastuksen valvonnan nykytilanne 
Pirkkalan kalastusalueella” ja kalastusalueen pu-
heenjohtaja Hannu Jokela aiheena ”Pirkkalan ka-
lastusalueen hallituksen esitys valvonnan tehos-
tamisesta” 

 
- KALAKANTOJEN TALTEENOTTO JA YLLÄ-

PITO KALASTUSALUEEN VESILLÄ klo 
14:15-16. luennoitsijoina Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry:stä Heikki Holsti – aihe: 
”Nykyiset kalasaaliit ja saalistavoitteet” – Sakari 
Kivinen ”Tärkeimpien saaliskalojen luontainen 
lisääntyminen” sekä Pirkanmaan kalatalouskeskus 
ry:stä Päivi Pyyvaara aiheena ”Kalaistutusten tar-
ve ja istutussuositukset”. 

 
Pirkanmaan suurten järvien säännöstelyn seuranta-
ryhmässä sekä Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyö-
ryhmässä on ollut edustajana Ami Solin.   
Kalatalouden Keskusliiton kalastusaluepäiville 
osallistui Pekka Vuorinen. 
 
Lausunnot ja kannanotot: 
 
- Kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelleen 

työryhmän mietinnöstä 
- Pyydysten merkinnästä lain valmisteluun 
- Akaan kaupungin jätevesipuhdistamon ympäristö-

lupa 
 
Kalastuksen valvonta:  
 
Kalastusalueen toimintasuunnitelmassa yhdeksi 
tavoitteeksi asetettiin keskitetyn valvonnan tehos-
taminen kalastusalueen vesillä. Sen toteuttamisesta 
on osakaskunnille lähetetty alustava suunnitelma.  
Käytännön toteutuksesta lähetettiin tiedustelu osal-
listumisesta reittiveden osakaskunnille. 
 
Keskitettyyn kalastuksen valvontaan osallistuivat 
Ania, Huhtaan, Nokian kalaveden, Palhon ja Säijän 
osakaskunnat.  Valvontakertoja oli yhteensä 10 
jotka jakaantuivat kesäajalle (kesä-, heinä-, elo-, 
syys- ja lokakuussa).  Osakaskunnat varasivat val-

vontaan 200-500 € per osakaskunta.  Kalastusalue 
varasin kalastuksen valvontaa talousarviossa vara-
tun summan.  Lisäksi valvontaan saatiin avustusta 
ELY-keskuksen kalatalousryhmältä.   
 
Kalastajia tavoitettiin 91, joista jigikalastajia oli 14, 
uistelijoita 35 ja seisovilla pyydyksillä kalastavia 
56.  Suullisia huomautuksia annettiin 3 kpl ja näyt-
tömääräyksiä 2 kpl.  Seisovista pyydyksistä merkit-
tiin mm. seuraavilla lipukkeilla: 
- ”Pyydyksenne tarkastettu, ei huomauttamista” 
3kpl 
- ”Varoitus: pyyntipaikan varaaminen kielletty” 
4kpl 
- ”Merkitse pyydyksenne yksikkömerkein”      2kpl 
- ”Merkitkää pyydyksenne lippusaloin”,          11kpl 
- ”Varoitus: aihe ________________            17 kpl 
- ”Pyydyksenne on takavarikoitu”                     1 kpl 
Osallistuneet osakaskunnat olivat tyytyväisiä toi-
mintaan ja yhteistyö jatkunee myös seuraavana 
vuonna.  Valvontatapahtumista on tehty raportti 
 
Tiedotus:  
 
Internet: Kalastusalueen kotisivua päivitettiin ker-
tomusvuonna. 
  Jäsenkirjeessä (7.2.2012) oli kokouskutsu, tietoa 
kalastusalueen kokouksista 8.3.2011 ja 6.6.2011 ja 
kokoukseen 8.3.2011 liittyvästä oikaisuvaatimuk-
sesta.  Kutsu kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunni-
telmaan liittyvästä seminaarista 14.3.2012.  Pir-
kanmaan kalatalouskeskus ry:n rekisteröitymisestä 
1.1.2012 ja sen osoitteenmuutoksesta. 
Tiedotettiin kalastuksen valvontatehtävistä. 
 
Muu toiminta: Valtakunnallisen kalastuspäivän 
Tampereen tapahtuma pidettiin 31.8. Eteläpuistossa 
Pyhäjärven rannalla. 
 


