
 

      

Pirkkalan kalastusalue    
Viinikankatu 53 33800 TAMPERE e-mail:pirkkalankalastusalue@pirkkalankalastusalue.net; kotisivut: www.pirkkalankalastusalue.net 

1 

Pirkkalan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2015 
 

Hallinto 
 

Kalastusalueen kokous 

 

Pidettiin 31.3.2015 Tampereella Viinikankatu 

53:n kokoustiloissa.  Kokouksessa oli mukana 

26 äänivaltaista edustajaa.  

 

Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuu-

luvat asiat. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin 

hallitukselle ja toimihenkilöille. Hallituksen 

erovuoroisten tilalle valittiin Lauri Mustalahti, 

Timo Sassi ja Teppo Solin sekä pysyvästi esty-

neen Risto Rytöluodon tilalle Pekka Vuorinen. 

Kalastusalueen puheenjohtajaksi valittiin Timo 

Sassi ja varapuheenjohtajaksi Anne Tuominen.  

Päätettiin vuoden 2014 omistajakorvausten ja 

vuoden 2013 läänin viehemaksuvarojen jaosta 

vesialueen omistajille. Varat päätettiin jakaa 

helmikuun 2016 loppuun mennessä. Lisäksi 

hyväksyttiin kalastusalueen uusi ohjesääntö 

(ELY-keskus vahvisti säännöt 6.7.2015) ja pää-

tettiin Luodonsaaren ja Hahkalanvuolteen rau-

hoituspiirien perustamisesta vuosille 

2015−2024.  

 

Hallitus 
 

Neljä kokousta (15.1., 3.3., 12.5. ja 1.12.) Pöy-

täkirjoihin kirjattiin 58 §. Hallitus: pj. Timo 

Sassi, Huhtaantanhua 4, TOTTIJÄRVI (4/4); 

vpj. Anne Tuominen, Kito, PL 487, T:RE (2/4); 

Matti Kauppila Kauppilantie 35, VESILAHTI 

(4/4); Antero Korja Auerintie 15, LEMPÄÄLÄ 

(4/4); Lauri Mustalahti (3/4) Pirkkalaistie 33, 

NOKIA; Markku Rekola Rekolantie 45, NO-

KIA (3/4); Risto Rytöluoto Puutteenkatu 3, D 

NOKIA (2/2); Teppo Solin Kiulukatu 40 G, 

33820 TAMPERE (2/2); Pauli Sorri Särkisaa-

rentie 38, NARVA (4/4) ja Pekka Vuorinen, 

Luolakatu 1 A 18, 33710 TAMPERE (2/2).  

 

Toimihenkilöt 

 

Isännöitsijä: Ismo Kolari Pirkanmaan Kalatalo-

uskeskus ry. Kalastuksen valvojat: Erkki Syrjä-

nen, Lauri Mustalahti ja Pekka Vuorinen. Tilin-

tarkastaja: Raija Lantta. Kirjanpitäjä: Päivi 

Vuorinen, Pirkanmaan Kalatalouskeskus. 

Jäsenyys: Pirkanmaa Kalatalouskeskus ry ja 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 

ry. 

 

Rahoitus 
 

Avustukset 

 

Toiminta-avustusta kalastusaluetoimintaan 

mom. 30.40.51.2 perusteella saatiin 13 310 €.  

Kalatalouden edistämiseen mom. 30.40.51 pe-

rusteella saatiin avustusta hankkeisiin ”Kalas-

tuksen ja ravustuksen valvonta Pyhäjärvellä” 2 

000 € ja Kuhan lisääntymisiän ja -koon selvit-

täminen Pirkanmaalla (vaihe 2) 2 000 € (jäl-

kimmäinen avustus käytetään vuonna 2016). 

 

Kalastusalueen luvanmyynti  

 

Viehelupia myytiin yhteensä 561 kpl (+ 28 

lupaa vuodesta 2014). Lupamyynti tuotti 

12 056,29 € + alv. Viehelupien hinnat: vuosilu-

pa 35 €; 3 vrk:n lupa 12 €. Myynti on tapahtu-

nut Kalapassin luvanmyynnin kautta; luvat ovat 

olleet myynnissä verkkokaupassa 

www.kalapassi.fi ja 11 käteismyyntipisteessä 

Pirkanmaalla. Yhtenäislupa-alue laajeni Pyhä-

järvellä Pirkkalan edustalla vuonna 2015. 

 

Omistajakorvaukset & viehemaksuvarat 

 

Tuloutettiin vesialueen omistajille kalastuksen-

hoitomaksuvarat (onkimis- ja pilkkimiskorva-

ukset) vuodelta 2013 (11 826 €) sekä läänin 

viehemaksuvarat vuodelta 2012 (43 257 €) 

helmi-maaliskuussa 2015.  Alle 30 € omistaja-

korvausvarat jäävät kalastusalueen käyttöön. 

 

Varsinainen toiminta 
 

Voimassa olevat kalastusalueen päätökset 

 

 Kalastuksen salliminen Tammerkoskessa 

2016–2020; kalastusalueen kokous 25.3.2014/ 

22 §. 

 Ravun alamitta 100 mm; päätös: 22.3.2001/20 

§ ja 23.3.2004/23 §; päätös ei koske täplärapua. 

http://www.kalapassi.fi/
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 Kuhan alamitta 400 mm; päätös: 

22.3.2001/20§ (lakannut 1.1.2016 alkaen; uusi 

kalastusasetuksen mukainen alamitta 42 cm). 

 Rauhoituspiirit: Nokian Luodonsaari 1.5.–

15.6 vuosina 2015−2020 ja Lempäälän Hahka-

lanvuolle 1.5.–15.6. vuonna 2015 ja 1.1.–15.6. 

vuosina 2016–2020; päätös 31.3.2015/23 §. 

ELY hyväksyi kalastusalueen hakemuksen 

yleiskalastusoikeuksilla tapahtuvan kalastuksen 

kieltämisestä rauhoituspiireissä.  (Kalastusalueen 

rauhoituspiiripäätökset ovat kalastuslain siirtymäsään-

nösten mukaisesti voimassa vuoden 2020 loppuun.) 

 

Kalavesien käytön ja hoidon järjestäminen 

 

 Pääreittiveden käyttö- ja hoitosuunnitelma 

on voimassa vuoteen 2020 

 Raputalouden käyttö- ja hoitosuunnitelma 

hyväksytty kokouksessa 20.3.2002/8§. 

 Ylläpidettiin Nokian Luodonsaaren ympäris-

tön sekä Lempäälän Hahkalanvuolteelle 

rauhoituspiirejä ja merkittiin alueet vesis-

töön ja maastoon. Uusittiin rauhoituspiirien 

kyltit uusien päätösten mukaisiksi. 

 

Kokoukset, kurssit, työryhmät 

  

Pj. Timo Sassi; Kalatalouden Keskusliiton ka-

lastusaluepäivät, Keski-Suomen ja Hämeen 

maakuntien kalastusaluepäivät. Isännöitsijä 

Ismo Kolari; Eteläpuiston kaavoituksen yleisö-

tilaisuus, Vanajavesi ja Pyhäjärvi-ilta. Pj. ja 

isännöitsijä; velvoitehoitopalaveri ELY. 

 

Lausunnot ja kannanotot 

 

- Kalastusasetuksen muutos (MMM) 

- Eteläpuiston ja sen lähiympäristön osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma Tampereen 

kaupungille Häpesuon ympäristöluvan mut-

taminen (AVI) 

- Lempäälän paineviemäri (AVI) 

- Vanajaveden-Pyhäjärven säännöstelyvelvoi-

te, Tampereen seudun kalatalousmaksuvaro-

jen käyttösuunnitelma (2016−2020), Lempää-

län kunnan velvoiteistutukset (2016−2020) 

(ELY) 

 

Kalastuksenvalvonta 

 

Keskitettyyn kalastuksenvalvontaan osallistui-

vat Anian, Hietaniemen, Huhtaan, Nokian ka-

laveden, Pajulahti-Tottijärven, Sorvan ja Säijän 

osakaskunnat ja Aimalan-Hauralan kalastusyh-

tymä. Osakaskunnat käyttivät yhteisvalvontaan 

100–400 € per osakaskunta.  Kalastusalueen 

panostus valvontasuunnitelman mukaisesti. 

Valvontaan saatiin avustusta ELY-keskukselta.  

 

Valvontamatkat suoritettiin aikavälillä 

28.4.−19.8.2015. Valvontaa kohdennettiin niin 

rauhoituspiirien valvontaan, viehe- ja pyydys-

kalastukseen kuin myös ravustukseen. Kalasta-

jilla on edelleen puutteita sekä lupa-asioissa 

että kalastussäädösten noudattamisessa. Kaikki 

asiat olivat kunnossa 60 % valvonnoista. 11 

%:lla kalastajista ja 5 % tarkastetuista pyydyk-

sistä lupa-asiat eivät olleet kunnossa. Pyydys-

ten puutteellinen merkintä ja yhteistietojen 

puuttuminen olivat tyypillisiä rikkomuksia. 

Valvontatapahtumien tallennus ja raportointi 

hoidettiin sähköisen valvontatyökalun avulla, 

jonka verkkopalvelusta myös osakaskunnille 

koostettiin raportit.  

 

Tiedotus 
 

Internet: Kalastusalueen kotisivuja päivitettiin; 

sivuilla julkaistiin mm. uudet rauhoituspiiripää-

tökset karttoineen ja tietoa kuhatutkimuksesta. 

 

Jäsenkirje: Jäsenkirjeessä (9.12.2015) tiedotet-

tiin mm. uusista rauhoituspiireistä, kalastuslain 

ja -asetuksen muutoksesta ja kuhatutkimukses-

ta. Lisäksi kalastusalueen kokouskutsussa 

(12.3.2015) tiedotettiin kalastusalueen kokouk-

sesta ja yhteisvalvonnasta.  

 

Media: Kalastusalue lähetti lehdistötiedotteita, 

joiden teemoina olivat rauhoituspiirit, viehelu-

pa-alueen laajentuminen, luvanmyynti ja kuha-

tutkimus. Mm. Yle ja Lempäälän-Vesilahden 

Sanomat tekivät aiheista juttuja. 

 

Muu toiminta 

 

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. 


