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Pirkkalan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2014 
 

Hallinto 
 

Kalastusalueen kokous 

 

Pidettiin 25.3.2014 Tampereella Viinikankatu 

53:n kokoustiloissa.  Kokouksessa oli mukana 

21 äänivaltaista edustajaa.  

 

Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuu-

luvat asiat. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin 

hallitukselle ja toimihenkilöille. Hallituksen 

erovuoroisten tilalle valittiin Risto Rytöluoto, 

Pauli Sorri ja Antero Korja. Kalastusalueen 

puheenjohtajaksi valittiin Timo Sassi ja vara-

puheenjohtajaksi Anne Tuominen.  Päätettiin 

vuoden 2013 omistajakorvausten ja vuoden 

2012 läänin viehemaksuvarojen jaosta vesialu-

een omistajille.  Varat päätettiin jakaa helmi-

kuun 2015 loppuun mennessä. 

 

Hallitus 
 

Kolme kokousta (15.1., 20.2. ja 30.10.) Pöytä-

kirjoihin kirjattiin 44 §. Hallitus: pj. Timo Sas-

si, Huhtaantanhua 4, TOTTIJÄRVI (3/3); vpj. 

Anne Tuominen, Kito, PL 487, T:RE (3/3); 

Matti Kauppila Kauppilantie 35, VESILAHTI 

(3/3); Antero Korja Auerintie 15, LEMPÄÄLÄ 

(1/1); Lauri Mustalahti (2/3) Pirkkalaistie 33, 

NOKIA; Markku Rekola Rekolantie 45, NO-

KIA (2/3); Risto Rytöluoto Puutteenkatu 3, D 

NOKIA (2/3); Martti Sirén PL 22, LEMPÄÄ-

LÄ (1/2); Ami Solin Hallituskatu 27, T:RE 

(2/3); Pauli Sorri Särkisaarentie 38, NARVA 

(2/3).  

 

Toimihenkilöt 

 

Isännöitsijät: Pekka Vuorinen (1.1.–31.10) ja 

Ismo Kolari (1.11.–31.12) Pirkanmaan Kalata-

louskeskus ry. Kalastuksen valvojat: Erkki Syr-

jänen, Ismo Kolari ja Pekka Vuorinen. Tilintar-

kastajat: Teemu Suoniemi KHT ja Hannu Pau-

nikallio KHT. Tilit: tilitoimisto Markku Tilvis. 

Jäsenyys: Pirkanmaa Kalatalouskeskus ry ja 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 

ry. 

 

Rahoitus 
 

Avustukset 

 

Toiminta-avustusta kalastusaluetoimintaan 

mom. 30.40.51.2 perusteella saatiin 14 476 €.  

Kalatalouden edistämiseen mom. 30.40.51 pe-

rusteella saatiin avustusta kalastuksen ja ravus-

tuksen valvontaan 925 € ja Kuhan lisäänty-

misiän ja -koon selvittämishankkeeseen 1 500 

€. 

 

Kalastusalueen luvanmyynti  

 

Viehelupia myytiin yhteensä 533 kpl (+ 34 

lupaa vuodesta 2013). Viehelupien hinnat: vuo-

silupa 35 €; 3 vrk:n lupa 12 €. Myynti on ta-

pahtunut Kalapassin luvanmyynnin kautta, jos-

sa on 13 myyntipistettä ja verkkokauppa. 

 

Omistajakorvaukset & viehemaksuvarat 

 

Tuloutettiin vesialueen omistajille kalastuksen-

hoitomaksuvarat (onkimis- ja pilkkimiskorva-

ukset) vuodelta 2012 (11 848 €) sekä läänin 

viehemaksuvarat vuodelta 2011 (41 551 €) 

helmikuussa 2014.  Alle 30 € omistajakorvaus-

varat jäävät kalastusalueen käyttöön. 

 

Varsinainen toiminta 
 

Voimassa olevat päätökset 

 

 Kalastuksen salliminen Tammerkoskessa 

2011–2015; kalastusalueen kokous 25.3.2010 

24 §, Hämeen ELY-keskuksen päätös 

29.12.2010. 

 Ravun alamitta 100 mm; päätös: 22.3.2001/20 

§; päätös ei koske täplärapua. 

 Kuhan alamitta 400 mm; päätös: 

22.3.2001/20§.  

 Rauhoituspiirit:  

 Nokian Luodonsaari sekä Lempäälän Hahka-

lanvuolle ajalla 1.5.–15.6., vuosina 2005–

2015; päätös 23.3.2004/20 § ja 21 §. 

 

Suunnittelu: 
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 Pääreittiveden käyttö- ja hoitosuunnitelma 

 Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa 

vuoteen 2020 

 Käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä osa-

aluekohtainen lyhennelmä on myös kalas-

tusalueen kotisivuilla osoitteessa 

www.pirkkalankalastusalue.net. 

 Ylläpidettiin Nokian Luodonsaaren ympäris-

tön sekä Lempäälän Hahkalanvuolteelle 

rauhoituspiirejä ja merkittiin alueet vesis-

töön ja maastoon. 

 Kalastusalueen kokouksessa 25.3.2014 teh-

tiin päätös Lempäälän Hahkalanvuolteen ja 

Luodonsaaren rauhoituspiirien perustami-

sesta ja Hahkalanvuolteen rauhoituspiirin 

laajentamista nykyisestään vuosille 2015–

2025. Loppuvuodesta 2014 hallitus kuuli 

edelleen asianosaisia Lempäälän rauhoitus-

piiriasiassa ja päätti viedä asian uudestaan 

käsiteltäväksi vuoden 2015 kokouksessa. 

   Raputalouden käyttö- ja hoitosuunnitelma 

hyväksytty kokouksessa 20.3.2002/8§. 

 

Kokoukset, kurssit, työryhmät 

  

Kalatalouden Keskusliiton kalastusaluepäiville 

osallistui Timo Sassi. 

 

Lausunnot ja kannanotot 

 

- Kalastuslain kokonaisuudistuksesta 

MMM:öön 

- Kyynijärven maanvastaanotto- ja välivaras-

tointialueen ympäristölupahakemuksesta 

Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyk-

sikköön 

- Häpesuon vanhan kaatopaikka-alueen maa-

perän kunnostamisen ympäristölupaha-

kemuksesta Aviin 

- Satiaissaaren ympäristön ruoppaamisen ve-

silain mukaisesta lupahakemuksesta Aviin 

 

Kalastuksenvalvonta 

 

Keskitettyyn kalastuksenvalvontaan osallistui-

vat Anian, Hietaniemen, Huhtaan, Nokian ka-

laveden, Pajulahti-Tottijärven, Palhon ja Säijän 

osakaskunnat sekä Aimalan-Hauralan kalas-

tusyhtymä. 

 

Valvontakerrat jakaantuivat heinä- ja syyskuul-

le, ja valvontaa kohdennettiin sekä kalastuk-

seen että ravustukseen. Kalastajilla on edelleen 

melko paljon puutteita pyydysten kalastussää-

dösten mukaisessa merkinnässä. Myös lupa-

asioiden kuntoon laittamisessa havaittiin pa-

rannettavaa. Osakaskunnat varasivat valvon-

taan 100–400 € per osakaskunta.  Kalastusalue 

varasi kalastuksen valvontaan talousarviossa 

varatun summan ja lisäksi saatiin avustusta 

ELY-keskuksen kalatalousryhmältä.   

 

Pirkkalan kalastusalueen valvontojen yhteydes-

sä oli testauksessa uusi sähköinen valvontatyö-

kalu, jonka verkkopalvelusta saatiin valvonta-

raportit.  

 

Tiedotus 
 

Internet: Kalastusalueen kotisivua päivitettiin. 

 

Jäsenkirje: Jäsenkirjeessä (5.3.2014) tiedotet-

tiin kalastusalueen kokouksesta ja siinä käsitel-

tävistä asioista sekä kalastuslain kokonaisuu-

distuksen tilanteesta.  

 

Muu toiminta 

 

Osallistuttiin Kalapassi 2014–2015 esitteeseen. 

 

Valtakunnallisen kalastuspäivän Tampereen 

tapahtuma toteutuspaikka oli Pyhäjärven ran-

nalla 21.5. (Kalatalouskeskus, 4-h ja SVK jär-

jestivät). 

 

Kalastusalue osallistui kalastusalueiden yhteis-

hankkeeseen ”Kuhan lisääntymisiän ja -koon 

selvittäminen Pirkanmaalla”. Kolmevuotisessa 

hankkeessa kerätään kahtena talvena kuhanäyt-

teitä Sorvanselältä ja Pyhäjärven Tampereen 

alapuoliselta osa-alueelta. Hankkeen käytännön 

toimenpiteet käynnistettiin loppuvuodesta 

2014. 

 

Oltiin mukana osakaskuntien yhdistämishank-

keessa Pirkkalan kunnan alueella. 

http://www.pirkkalankalastusalue.net/

