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Pirkkalan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2013 

 

Hallinto 
 

Kalastusalueen kokous: pidettiin 19.3.2013 Tam-
pereella Viinikankatu 53 33800 TAMPERE.  Ko-
kouksessa oli mukana 30 äänivaltaista edustajaa.  
Kokouksen alussa luovutettiin Kalatalouden kes-
kusliitton hopeinen ansiomerkki Pauli Sorrille.  

Kuvassa an-
siomerkin 

kiinnittää Timo 
Sassi Pauli 
Sorrin rinnuk-
seen.  Tilannet-
ta seuraa Han-
nu Jokela. Kuva 
Pekka Vuorinen 
 

Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat 
asiat. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksel-
le ja toimihenkilöille. Hallituksen erovuoroisten 
tilalle valittiin Anne Tuominen, Matti Kauppila ja 
Markku Rekola.  Kalastusalueen puheenjohtajaksi 

valittiin Timo Sassi ja varapuheenjohtajaksi Anne 
Tuominen.  Päätettiin vuoden 2012 omistajakorva-
usten jaosta vesialueen omistajille sekä vuoden 
2011 läänin viehemaksuvarojen jaosta vesialeen 
omistajille.  Varat päätettiin jakaa helmikuun 2014 
loppuun mennessä. 
 
Hallitus : neljä kokousta (20.2.; 13.6.; 23.10.; 
12.12.) Pöytäkirjoihin kirjattiin 61 §.  Hallitus: pj. 
Hannu Jokela 19.3. saakka (1/4) Pellervonkatu 7 B 
38 TRE; vpj. 19.3. saakka; pj. 19.3. alkaen Timo 
Sassi (4/4) Huhtaantanhua 4 TOTTIJÄRVI; jäsenet: 
Ami Solin (3/4) Hallituskatu 27 T:RE, Lauri Musta-
lahti (4/4) Pirkkalaistie 33 NOKIA; Anne Tuomi-
nen Kito PL 487 T:RE (3/4), Rytöluoto Risto (3/4) 
Puutteenkatu 3D NOKIA; Sorri Pauli (4/4) Sär-
kisaarentie 38 NARVA; Martti Sirén PL 22 LEM-

PÄÄLÄ (1/4), Matti Kauppila Kauppilantie 35 
VESILAHTI (3/4); Markku Rekola (3/4) Rekolan-
tie 45 NOKIA. 
 
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 kalastuksen ja ravustuk-
sen valvontaan 850 €. 
 
Kalastusalueen luvanmyynti: viehelupia myytiin 
yhteensä 499 kpl.  Viehelupien hinnat olivat vuosi-

lupa 35€; 3 vrk:n lupa 
12€. Myynti on ta-
pahtunut Kalapassin 
luvanmyynnin kautta, 
jossa on myyntipistei-
tä 16 kpl sekä interne-
tin kautta. 
 
Omistajakorvaukset 
& viehemaksuvarat: 
tuloutettiin vesialueen 
omistajille kalastuk-
sen hoitomaksuvarat 

(onkimis- ja pilkkimiskorvaukset) vuodelta 2011 
(13´509 €) sekä läänin viehemaksuvarat vuodelta 
2010 (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-
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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 on voimassa vuo-

teen 2020 
• 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§. 

 
Ravustus: Ravustuskausi ajalla 21.7. – 31.10. 
 
Kokoukset, kurssit, työryhmät:  
 
Kalatalouden Keskusliiton kalastusaluepäiville 
osallistuivat Hannu Jokela ja Timo Sassi. 
 
Lausunnot ja kannanotot: 
- Kalastuslain kokonaisuudistuksesta annettiin lau-

sunto 
 

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 
Anian, Haihunkosken, Haurala-Sukkilan,  Huhtaan, 
Narvan, Nokian kalaveden, Palhon, Sorvan, Paju-
lahti-Tottijärven ja Säijän osakaskunnat.   
 
Valvontakerrat jakaantuivat kesäajalle (kesä-, hei-
nä-, elo-, syys- ja lokakuussa).  Osakaskunnat vara-
sivat valvontaan 200-500 € per osakaskunta.  Kalas-
tusalue varasin kalastuksen valvontaa talousarvios-
sa varatun summan.  Lisäksi valvontaan saatiin 
avustusta ELY-keskuksen kalatalousryhmältä.   
 
Osallistuneet osakaskunnat olivat tyytyväisiä toi-
mintaan ja yhteistyö jatkunee myös seuraavana 

vuonna.  Valvontatapahtumista on tehty raportti. 
 
Tiedotus:  
 
Internet: Kalastusalueen kotisivua päivitettiin ker-
tomusvuonna.    
  
Jäsenkirje: Jäsenkirjeessä (10.1.2013) tiedotettiin 
kalastuksen valvontatoiminnasta vuodelta 2012 ja 
kalastusalueen kokouksesta vuonna 2012, kalastuk-
sen valvonnasta vuonna 2013, omistajakorvausten 
jaosta ja Hahkalan rauhoituspiirin laajentamisesta.  
Jäsenkirjeessä 22.2.2013 oli kalastusalueen koko-
uskutsu, Hahkalan rauhoituspiirin laajentamisesta ja 
keskitetystä kalastuksen valvonnasta.  

 
Muu toiminta: Valtakunnallisen kalastuspäivän 
Tampereen tapahtuma pidettiin 29.5. Pyhäjärven 
rannalla. 
 


