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Pirkkalan kalastusalueen 

jäsenkirje 23.12.2016 
 
Tämä on vuoden 2016 jäsenkirje osakaskunnille ja 

muille kalastusalueen jäsenille. Seuraavassa kooste 

ajankohtaisista asioista. 

 
Vaihteleva kalavuosi 2016 takana 

Lopuillaan oleva kalastusvuosi on tarjonnut iloja ja 

pettymyksiä saalisrintamalla. Pyhäjärven 

kuhasaaliit ovat olleet hyviä verkkokalastuksessa, 

ja jo käynnistynyt talvikalastuskausi lähti 

kalastajien mukaan varsin hyvin liikkeelle saaliiden 

osalta. Vielä kun jäät vähän vahvistuisivat, eivätkä 

ainakaan sulaisi pois. 

 

Viehekalastajat eivät sen sijaan kehuskelleet viime 

kesän saaliillaan. Kalastajilta saadun palautteen 

mukaan sekä kuhat että lohikalat tuntuivat olevan 

välillä hiukan kateissa. Viime kesä ei liikaa 

tarjonnut lämpimiä kelejä, ja ilmeisesti tämä 

hankaloitti erityisesti kuhan uistelua. Kalaa 

järvessä kyllä näyttäisi olevan hyvin, mutta se ei 

vain aina nappaa. Asiasta hiukan lisää 

tuonnempana. 

 

 
Luonnos 09/2016 Pirkkalan kalatalousalueen rajaksi (Lähde: 

ELY-keskus). Kalatalousalueella on enemmän asukkaita kuin 

koko Lapin maakunnassa eli varsin paljon myös kalastajia. 

Luonnokset kalatalousalueiden rajoiksi  
Kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 

2019 alusta ja korvaavat kalastusalueet. 

Yhteistyöryhmien esityksen mukaan Järvi-Suomen 

alueelle tulisi 55 kalatalousaluetta nykyisen 105 

kalastusalueen tilalle. Esityksessä tulevan 

Pirkkalan kalatalousalueen rajat noudattelevat 

melko pitkälti nykyisen kalastusalueen rajoja. 

Pieniä muutoksia olisi mm. Vesilahdella, jossa 

Narvan osakaskunnan alue menisi osittain 

Tammelan kalastusalueelle. Rajaehdotuksessa on 

menty pitkälti valuma-alueiden rajojen mukaan. 

ELY-keskus tulee tekemään lopullisen esityksen 

lähiaikoina ja pyytää sitten asiasta lausuntoja. 

 
Kalastonhoitomaksukertymä 8,7 milj. €  

Uuden kalastuslain mukaisia kalastonhoitomaksuja 

lunastettiin 266 000 kpl marraskuun 2016 loppuun 

mennessä. Rahaa on kertynyt selvästi ennakoitua 

vähemmän. Tosin pientä kasvua on vuoteen 2015 

nähden, jolloin myytiin vielä myös viehekortteja. 

Tälle vuodelle ennakko-arvio kertymästä oli 

kuitenkin 10,6 milj. €, mikä oli budjetoitu 

kalatalouden edistämiseen. Vuodelle 2017 valtio 

varaa rahaa vuoden 2016 kertymän verran eli 8,7 

milj. €. Alkuperäinen kertymätavoite kalastuslakia 

valmisteltaessa oli vielä suurempi eli 12‒13 milj. €.  

 

Valtiovarainvaliokunnan mukaan kertymän 

pieneneminen johtuu lähinnä 65 vuotta 

täyttäneiden henkilöiden maksuvapautuksesta. 

Valiokunta toteaa, että ”kalatalouden edistämisen 

kannalta on kestämätöntä, ettei kasvava 

senioriväestö osallistu lainkaan sen rahoitukseen.” 

 

On myös muita tekijöitä. Yhdellä vavalla 

kalastavien viehekalastajien maksuosuus pieneni 

merkittävästi. Pelkästään viehekorteista kertyi 

aiemmin yli 3 milj. €. On myös mahdollista, että 

satunnaisemmat pyydyskalastajat ovat jättäneet 

valtion maksun kokonaan maksamasta, koska hinta 

nousi heidän osaltaan kerta heitolla yli 60 % 

(aiemmin 24 €, nyt 39 €). Lisäksi kalastajien 

ikääntyminen (yhä useampi kalastaja on 65-v +), 

kalastusharrastuksen yleinen väheneminen, kesän 

2016 viileät säät ja maksutapojen muuttuminen 

ovat voineet osaltaan vaikuttaa asiaan.  

 

Omistajakorvaukset vaarassa laskea ‒ 

alamäkeen viiveellä 

Vesialueen omistajille maksettavien korvausten 

taso tulee jatkossa tippumaan merkittävästi, ellei 

nykytilanteeseen tule muutosta. Valtion budjetissa 

2017 omistajakorvauksiin on varattu selvästi 
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aiempaa vähemmän eli 2,6 milj €. Korvauksissa on 

pudotusta uutta kalastuslakia edeltävään tasoon (n. 

4,1 milj.) peräti 37 %. 

 

Pirkkalan kalastusalue tulee jakamaan helmikuussa 

2017 vesialueen omistajille vanhoja, vuoden 2014 

viehekorttivaroja ja vuoden 2015 khm-varoja, joita 

on tulossa omistajille vielä entiseen malliin. Rahat 

kiertävät kentälle hieman viiveellä. Vuodesta 2018 

alkaen korvaussummat tulevat pienenemään. 

 
Kalastonhoitomaksu ja sen maksaminen 

Kalastonhoitomaksun hinnat vuodelle 2017 

pysyvät tämän vuoden tasolla: 39 €/vuosi, 12 

€/viikko ja 5 €/vrk. Maksun voi suorittaa 

verkkokaupassa www.eräluvat.fi, R-kioskeissa, 

eräissä Metsähallituksen luontokeskuksissa sekä 

soittamalla palvelunumeroon 020 69 2424.  

 

Kalastusalueen vieheluvanmyynti - 25 % 

Pirkkalan kalastusalueen yhtenäisluvan 

myyntimäärä tipahti vuonna 2016 neljänneksen. 

Eräillä muilla alueilla pudotusta on tullut vieläkin 

enemmän, enimmillään lähes -50 %. Eräänä syynä 

pudotukseen on valtion uuden lupajärjestelmän 

käyttöönotto. Halpa valtakunnallinen maksu, joka 

sisältää oikeuden kalastaa yhdellä vavalla, ovat 

vähentäneet paikallisten lupien tarvetta. Lisäksi 

kesän 2016 sääolot ja kalantulon niukkuus on 

voinut vaikuttaa Pirkkalan yhtenäisluvan myyntiin. 

Jigikalastuksen suosio on lisääntynyt, ja 

vetouistelun määrä vastaavasti vähentynyt. 

 
Kaikki osakaskunnat kirjanpitovelvollisiksi 

Osakaskuntien kirjanpitovelvollisuus on 

muuttunut. Aiemmin osakaskunta on ollut 

kirjanpitovelvollinen vain, jos se harjoittaa liike- 

tai ammattitoimintaa. Kirjanpitolakia on uudistettu 

1.1.2016 voimaan tulleella lainmuutoksella. 

Lainmuutoksen merkitys on, että osakaskunnat 

jatkossa ovat aina kirjanpitovelvollisia, liike- tai 

ammattitoiminnasta riippumatta. Osakaskuntien on 

pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa tarkemmin 

laissa säädetyllä tavalla. 

 

Pyhäjärvellä ja Tammerkoskella alennettu 

alamitta 40 cm eväleikatulla järvitaimenella 

Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi Pirkkalan 

kalastusalueen hakemuksesta kalastuslain 57 §:n 

mukaisen poikkeusluvan, jonka mukaan 

Pyhäjärven pohjoisosassa ja Tammerkoskessa  on 

voimassa uudesta kalastusasetuksesta poiketen 40 

cm alamitta istutetuilla, rasvaeväleikatuilla 

järvitaimenilla. Päätös koskee vesialuetta, joka 

rajoittuu lännessä Pyhäjärven Rajasalmen siltaan ja 

idässä Tammerkosken ylimpään 

voimalaitospatoon. Lupa on voimassa vuoden 2020 

loppuun saakka. 

 

Kaupunkimaiseen ympäristöön sijoittuva vesialue 

on poikkeuksellisen tehokkaasti hoidettu ja se 

tarjoaa runsaille harrastajajoukoille 

mahdollisuuden kalastaa taimenta aivan kaupungin 

ydinkeskustan tuntumassa. Kalaistutukset 

perustuvat pitkälti kalatalousmaksuihin. 

Pääasiallisia hoitolajeja ovat kalastuskokoon 

viljelylaitoksilla kasvatetut taimenet sekä 

kirjolohet. Molemmat lajit pyydetään melko 

nopeasti istutusten jälkeen. Taimenilla ei ole 

tosiasiallisia mahdollisuuksia lisääntymiseen ja 

merkittävään lisäkasvuun. Alennettu alamitta 

mahdollistaa järvitaimenen käytön hoitolajina 

jatkossakin.  

 

Pyhäjärven pohjoisosan velvoiteistutuksia ja 

kalastusjärjestelyjä kehitetään 

Kirjolohi- ja järvitaimenistutukset, joita tehdään 

velvoitevaroilla, ovat tuottaneet runsaasti saalista 

eräille kalastajille. Osa pyytäjistä on ollut pettynyt 

kalastukseensa. Velvoiteistutuskäytäntöjä on 

tarkoitus hiukan muuttaa ensi kautena. Lisäksi 

Tampereen kaupunki on määrännyt Pyhäjärven 

vesialueelleen verkkokalastuskieltoalueen 

Viinikanlahden alueelle. Alueen länsiraja kulkee 

Joselininniemen itäisimmästä kärjestä 

Hatanpäänniemen laivalaituriin. Lisäksi laajempi 

toukokuinen verkkokieltoalue jatkuu. 

 

Tavoitteena on tasapainottaa tilannetta niin, että 

saaliit jakaantuisivat tasaisemmin ja pidemmälle 

ajalle ja myös nykyistä laajemmalle 

kalastajajoukolle. 

 

Kuhan sukukypsyystutkimuksen tulokset julki 

Kuhaseminaarissa Tampereella 8.5.2017 

Pirkkalan kalastusalue on ollut mukana 3-

vuotisessa maakunnallisessa kuhan lisääntymisiän 

ja -koon selvityshankkeessa, jossa mm. 

Sorvanselkä ja Pyhäjärven pohjoisosa ovat 

tutkimuskohteina.  

 
Alustavien tulosten mukaan kuhien 

sukukypsyyskoossa on suurta järvikohtaista 

vaihtelua. Lisäksi eri vuosina kerätyt näytteet 

poikkeavat toisistaan, sillä vahvojen vuosiluokkien 

esiintyminen ja nopea- ja hidaskasvuisten 

yksilöiden ajoittuminen pyyntikokoon vaikuttavat 

sukukypsyydestä saatuun kuvaan kunakin vuonna.  
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Selvityksessä on mm. vahvistunut se 

ennakkokäsitys, että hellekesät 2010 ja 2011 ovat 

tosiaankin tuottaneet vahvoja kuhavuosiluokkia. 

Kuhan lisääntyminen näyttäisi onnistuneen monin 

paikoin erittäin hyvin.  

 

Kuhahankkeen tulokset kootaan loppuraporttiin, 

joka julkaistaan valtakunnallisessa 

kuhaseminaarissa Tampereen Komediateatterissa 

18.5.2017. Seminaarissa käsitellään laajasti 

kuhakysymystä eri käyttäjä- ja intressiryhmien 

kannalta. Esillä on tuloksia ja havaintoja Suomen 

merkittävimmiltä kuhankalastusalueilta. 

Tavoitteena on käydä monipuolista keskustelua ja 

tuoda esille näkemyksiä ja malleja, joita 

kalastuksesta päättävät vesialueen omistajat ja 

tulevat kalatalousalueet voivat ottaa huomioon 

käyttö- ja hoitosuunnittelussaan.  

 

 
Kuhaseminaari on maksuton ja se on tarkoitettu kaikille kuhan 
kalastuksesta ja kuhavesien käytöstä ja hoidosta vastaaville ja 
kiinnostuneille.  
 

Ilmoittautumiset 30.4.2017 mennessä 

paivi.vuorinen@ahven.net tai 040-5929421. 

Teatterin ravintola varaa ruoan ennakkoon 

varanneille. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä 

ruokailetko (sitova). Hinta 10 €/hlö (keittolounas). 

Lounasliput ovat lunastettavissa ravintolasta 

ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja 

www.kuhamaa.fi/kuhaseminaari. 

 

Kuha ja täplärapusaaliit nousussa ‒ täplärapu 

paikoin edelleen hukassa 

Kuhakanta on ollut vankka Pyhäjärvellä 2010-

luvulla. Verkkokalastuksen yksikkösaaliit ovat 

olleet monena vuonna huipputasolla, vaikka pieniä 

tilapäisiä notkahduksia on jonakin vuonna ollut.  

Jatko näyttää myös lupaavalta, sillä kesät 2013 ja 

2014 olivat lämpimiä ja mahdollisesti suosivat 

monin paikoin luontaista kuhatuottoa. Vaikka 

viime kesä 2016 ei juuri helteillä hellinyt, kuhan 

lisääntymisen onnistumisesta on saatu paikoitellen 

merkkejä. Toukokuuhan oli eräillä mittausasemilla 

tilastohistorian lämpimin. Järvivedet lämpenivät 

ennätystahtia jo alkukaudesta.  

 

Täplärapusaaliit olivat syksyllä 2016 ravustajilta 

saatujen tietojen mukaan aiempia vuosia parempia, 

ja erityisesti Pyhäjärven etelä- ja länsiosissa 

mertapyynti tuotti mukavia tuloksia. Vastaava 

trendi oli viime kaudella menossa useimmilla 

Pirkanmaan isoilla järvillä. Sen sijaan Tampereen 

päässä Pyhäjärveä alamäki on entisestään 

syventynyt. Täplärapukanta on romahtanut ja sen 

myötä ravustajat ovat kaikonneet alueelta. 

Kalastusalue pyrkii edelleen selvittämään, mistä 

tässä on kysymys. Täplärapukantojen käytön osalta 

on suunnitteilla muitakin selvityksiä.   

 

Luonnonvarakeskus LUKE pyrkii kartoittamaan 

täpläravun levinneisyyttä eli kuinka laajasti siitä on 

havaintoja muissa kuin tähän saakka tiedetyissä 

täplärapujärvissä. Pyydämme ilmoittamaan 

mahdolliset havainnot ”uusista vesistä” joko 

isännöitsijälle (yhteystiedot alla, sähköposti myös 

ismo.kolari@ahven.net) tai LUKElle. Havainnot 

voi ilmoittaa myös vieraslajit.fi -sivustolla. 

 

Pyhäjärvellä muikkukoekalastuksia 

Pyhäjärvellä käynnistyi syksyllä 2016 

muikkukannan tilan selvityshanke. Siinä olivat 

mukana Pohjois-Savon ELY-keskus 

kalatalousmaksu- ja kalastonhoitomaksuvaroin ja 

kalastusalue yhdessä Sorvan osakaskunnan kanssa. 

Kalatalouskeskus suoritti koekalastuksia 

Pyhäjärven pohjoispäässä ja Sorvanselällä.  

 

 
Isoja lihavia muikkuja Raholan edustalta 22 mm:n muikkuverkosta. 
 

Tulosten perusteella järven pohjoispäässä on tällä 

hetkellä harvahko ison muikun kanta, joka olisi 

hyödynnettävissä kalastuksessa 20‒25 mm:n 

verkoilla. Sopivilta paikoilta on mahdollista päästä 

400‒500 gramman saaliisiin verkkovuorokautta 

kohti. Sorvanselän muikkukanta näyttää 

heikommalta, kuoretta alueella vaikuttaisi sen 
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sijaan olevan nyt erittäin runsaasti. 

Muikkukoekalastuksia jatketaan ensi vuonna. 

Sorvan osakaskunta teki viime keväänä 

ensimmäiset muikkuistutukset vk. poikasilla ja 

koekalastusten tavoitteena on mm. selvittää 

poikasten menestymistä. 

 

Kalastuksenvalvontatuloksia 2016 – myös 

talvivalvontaa ensi kaudella 

Pirkkalan kalastusalue jatkoi keskitettyä valvontaa 

Pyhäjärvellä yhdessä osakaskuntien kanssa. 

Pirkanmaan Kalatalouskeskus vastasi valvonnan 

käytännön toteutuksesta, ja osa valvontamatkoista 

tehtiin yhdessä paikallisten osakaskuntien 

kalastuksenvalvojien kanssa.   

 

Kauden 2016 aikana oli ohjelmassa 

toistakymmentä valvontapäivää, joiden aikana 

tehtiin noin 25 yksittäistä valvontamatkaa tietyllä 

vesialueella. Valvonnassa kirjattiin yhteensä lähes 

200 valvontatapahtumaa eli tarkastettiin joko 

kalastaja tai pyyntiin asetetut seisovat pyydykset. 

Kaikkiaan noin 130 kalastajaa ja yli 600 pyydystä 

tarkastettiin. Tavatuilla kalastajilla olivat asiat 

kunnossa yli 80 %:sti ja tarkastetuissa pyydyksissä 

asiat olivat kaikkien määräysten osalta kohdallaan 

lähes 80 %:sti.  

 

Tilanne on aavistuksen parantunut edellisestä 

kaudesta, mutta paljon rikkeitä esiintyy edelleen. 

Eniten puutteita ilmeni lupa-asioissa ja pyydysten 

merkinnässä, mutta myös useita kalastajia jäi kiinni 

kalastuksesta rauhoituspiirissä. Lievemmistä 

rikkomuksista annettiin huomautuksia, törkeimmät 

johtivat talteenottoihin ja rikosilmoituksiin 

poliisille.  

 

 
Lempäälän Hahkalanvuolteen ajallisesti ja alueellisesti laajentunut 

rauhoituspiiri merkittiin talvella jäälle ja alueella suoritettiin 
valvontaa. 

 

Valvontaa jatketaan samaan tyyliin ensi kaudella, 

jolloin on tarkoitus suorittaa talvivalvontaa yhdessä 

osakaskuntien kanssa. Talvivalvontaa tehtiin viime 

kaudella vain Hahkalanvuolteen rauhoituspiirissä.  

Osakaskunnat voivat entiseen tapaan ilmoittaa 

kalastusalueelle  osallistumisestaan 

yhteisvalvontaan ja toimintaan käytettävissä 

olevasta rahasummasta. Jos haluatte osallistua 

myös talvivalvontaan, pyydämme ottamaan 

yhteyttä isännöitsijään sitä koskien 

mahdollisimman pian. 

 

Pirkkalan kalastusalueella tehdään suhteellisen 

paljon kalastuksenvalvontaa, sillä tämän lisäksi 

vesialueen omistajat ‒ varsinkin Tampereen 

kaupunki ‒ suorittavat valvontaa. Siitä huolimatta 

kalastajilta on tullut palautetta asiasta ‒ mm. 

Tampereen kalamarkkinoilla ‒, ja toivomus on, että 

valvontaa voisi olla enemmänkin.  

 

Kalastusalue mukana kalamarkkinoilla 

Pirkkalan kalastusalue oli mukana syksyn 2016 

Tampereen kalamarkkinoilla. Osastolla esiteltiin 

kalastusalueen toimintaa, Pyhäjärven 

rauhoituspiirejä, kalastuslupia ja pidettiin 

kalantunnistuskilpailu. Ohjelmalavalla kerrottiin 

kalastuksesta lähikalavesillä. Asiakkaita kävi 

runsaasti ja kokemukset tapahtumasta olivat hyviä, 

joten kalastusalue harkitsee syksyn 2017 

kalamarkkinoille osallistumista.  

 

 
Hauen poikastuotantoalue kuivana keväällä Rajasalmen 
Haikanlahdessa. 
 

Säännöstely ja isot ympäristöhankkeet 

Kalastusalue seuraa ympäristössä tapahtuvien 

hankkeiden etenemistä ja ottaa tarvittaessa kantaa 

niihin. Kalastusalue oli kuluneena vuonna mukana 

mm. PIRSKE työpajoissa (=Pirkanmaan keskeisten 

järvien säännöstelyjen kehittäminen). Pyhäjärven 

säännöstelyn kehittäminen, Sulkavuoren 

keskuspuhdistamo ja Koukkujärven bioratkaisu 

ovat esimerkkejä hankkeista, joita seurataan.  

 

Hyvää Uutta Vuotta 2017!  
 

Tampereella 23.12.2016 

 

 

Ismo Kolari 

Isännöitsijä 
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