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Pirkkalan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2017 
 

Hallinto 
 

Kalastusalueen kokous 

 

Pidettiin 21.3.2017 Tampereella Viinikankatu 

53:n kokoustiloissa.  Kokouksessa oli mukana 

19 äänivaltaista edustajaa, ja siinä käsiteltiin 

vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Tili- ja vas-

tuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimi-

henkilöille. Hallituksen erovuoroisten tilalle 

valittiin Antero Korja, Pauli Sorri ja Pekka 

Vuorinen. Kalastusalueen puheenjohtajaksi 

valittiin Timo Sassi ja varapuheenjohtajaksi 

Anne Tuominen.  

 

Päätettiin vuoden 2016 omistajakorvausten 

jakoperusteista (38 371 €, ELYn päätös kalas-

tusalueen kokouksen jälkeen 4.4.2017) ja vuo-

den 2015 viehemaksuvarojen (45 055 €) jaosta 

vesialueen omistajille. Varat päätettiin jakaa 

helmikuun 2018 loppuun mennessä. Kokous-

esitelmä: "Pyhäjärven säännöstelyluvan muut-

taminen”, Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskus. 

 

Hallitus 
 

Neljä kokousta (21.2., 1.6., 7.9. ja 12.12.). Pöy-

täkirjoihin kirjattiin 56 §. Hallitus: pj. Timo 

Sassi, Onkiniementie 6, 37120 NOKIA (4/4); 

vpj. Anne Tuominen, Kito, PL 487, T:RE (3/4); 

Matti Kauppila Kauppilantie 35, VESILAHTI 

(3/4); Antero Korja Auerintie 15, LEMPÄÄLÄ 

(4/4); Lauri Mustalahti (2/4) Pirkkalaistie 33, 

NOKIA; Markku Rekola Rekolantie 45, NO-

KIA (4/4); Teppo Solin Kiulukatu 40 G, 33820 

TAMPERE (4/4); Pauli Sorri Särkisaarentie 38, 

NARVA (3/4) ja Pekka Vuorinen, Luolakatu 1 

A 18, 33710 TAMPERE (4/4).  

 

Toimihenkilöt ym. 

 

Isännöitsijä: Ismo Kolari Pirkanmaan Kalatalo-

uskeskus ry. Kalastuksen valvojat: Erkki Syrjä-

nen, Lauri Mustalahti ja Teuvo Koskinen. Kir-

janpitäjä: Päivi Vuorinen, Pirkanmaan Kalata-

louskeskus. Tilintarkastaja: Raija Lantta. 

Jäsenyys: Pirkanmaan Kalatalouskeskus ja 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. 

Avustukset ja korvaukset 
 

Yleis- ja erityisavustukset 

 

Toiminta-avustusta kalastusaluetoimintaan 

(mom. 30.40.51) saatiin 11 160 €, mikä oli 16 

% vähemmän kuin vuonna 2016.  Kalatalouden 

edistämiseen saatiin avustusta 3 hankkeeseen:  

- Kalastuksen- ja ravustuksenvalvonta Pyhä-

järvellä 4 000 € 

- Täplärapukanta ja ravustusselvitys 1 500 € 

- Kuhajärvien kalastusselvitys 1 800 € 

 

Omistajakorvaukset & viehemaksuvarat 

 

Tuloutettiin vesialueen omistajille kalastuksen-

hoitomaksuvarat (onkimis- ja pilkkimiskorva-

ukset) vuodelta 2015 (12 014 €) sekä viehe-

maksuvarat vuodelta 2014 (47 695 €) helmi-

kuussa 2017. Alle 30 € summat jäivät kalastus-

alueen käyttöön. Lisäksi tuloutettiin aiemmin 

tilittämättä jääneitä omistajakorvauksia.  

 

Varsinainen toiminta 
 

Kalastusalueen luvanmyynti  

 

Viehelupia myytiin 404 kpl (laskua -4 %). Ra-

hallinen pudotus oli -19 %, koska halpoja 3 vrk 

lyhytlupia myytiin paljon (91 kpl). Luvat tuot-

tivat 7 380,93 € + alv (brutto 8 688,71 € + alv). 

Lupien hinnat: vuosilupa 35 €, 7 vrk:n lupa 12 

€ ja 3 vrk:n lupa 6 €. Myynti on tapahtunut 

Kalapassin luvanmyynnin kautta; 

www.kalapassi.fi ja 9 käteismyyntipistettä. 
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Voimassa olevat kalastusalueen päätökset ja 

kalastusalueen hakemat ELYN 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. 

 Rauhoituspiirit: Nokian Luodonsaari 1.5.–

15.6 vuosina 2015−2020 ja Lempäälän Hahka-

lanvuolle 1.1.–15.6. vuosina 2016–2020; päätös 

31.3.2015/23 §. Sallittua kuoreen lippoaminen. 

ELY-keskuksen päätöksellä myös yleiskalas-

tusoikeuksilla tapahtuva kalastus kielletty rau-

hoituspiireissä.   

 ELY-keskuksen päätöksellä Pyhäjärven Ra-

jasalmen sillan ja Tammerkosken ylimmän 

voimalaitospadon välisellä vesialueella istutet-

tujen rasvaeväleikattujen järvitaimenien alamit-

ta 40 cm vuosina 2016‒2020. 

 

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 Hahkalanvuolteen rau-

hoituspiirejä ja merkittiin alueet vesistöön ‒ 

Hahkalassa myös talvella jäälle ‒ ja maas-

toon.  

 

Kokoukset, kurssit, työryhmät 

  

Kalatalouden Keskusliiton kalastusaluepäivät: 

pj. Timo Sassi, Markku Rekola ja isännöitsijä; 

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmä ja 

Keskuspuhdistamon tiedotustilaisuus: isännöit-

sijä. Kuhaseminaari: useita hallituksen jäseniä. 

 

Lausunnot ja kannanotot 

 

- Yhteistyöryhmän ehdotus Pirkkalan kalata-

lousalueen rajaksi 

- Keskuspuhdistamon siirtoviemäri, ympäris-

tölupa ja purkuputki 

- Pyhäjärven säännöstelyluvan uusiminen 

 

 

Kalastuksenvalvonta 

 

Keskitettyyn kalastuksenvalvontaan osallistui-

vat Aimalan-Hauralan kalastusyhtymä, Anian, 

Hietaniemen, Huhtaan, Kirkonkylän-

Onkemäen, Nokian, Pajulahti-Tottijärven, Pal-

hon, Sorvan ja Säijän kalastus/osakaskunnat. 

Osakaskunnat käyttivät yhteisvalvontaan 200–

500 €.  

 

Valvontamatkoilla 26.1.−21.10.2017 tarkastet-

tiin 124 kalastajaa ja 796 pyydystä. Rikosilmoi-

tuksia tehtiin 5, näyttömääräyksiä annettiin 3 ja 

otettiin talteen 44 pyydystä. Valvontaa suoritet-

tiin rauhoituspiirien alueella ja viehe- ja pyy-

dyskalastuksen osalta koko Pyhäjärven reitti-

veden alueella. Myös verkkopyynnin talvival-

vontaa ja ravustuksen valvontaa tehtiin.  

 

Tiedotus 
 

Internet: Kalastusalueen kotisivuja päivitettiin 

ja julkaistiin uusittu osakaskuntakartasto sekä 

englannin, venäjän ja arabiankieliset sivut.  

Jäsenkirje: Jäsenkirjeessä (18.12.2017) tiedo-

tettiin mm. kalatalousalueiden rajapäätöksestä, 

kalastonhoitomaksun korotuksesta, kuha- ja 

täplärapututkimuksista ja kalastuksenvalvonnan 

tuloksista. 

Lehdistö: Tiedotettiin kuha, muikku- ja täplä-

rapututkimuksista. Useat lehdet tekivät juttuja. 

 

Muu toiminta 

 

Kalastusalue toteutti muikku- ja täpläraputut-

kimuksia Pyhäjärvellä ja osallistui ”Kuhan li-

sääntymisiän ja -koon selvittäminen Pirkan-

maalla -hankkeeseen”, jonka loppuraportti ja 

allaskohtaiset raportit valmistuivat. Syksyllä 

kalastusalueella oli osasto Tampereen kala-

markkinoilla, jossa oli jakelussa kalastusalueen 

uusi esite ”Kalaan jättikuhien vesille!”.  

 

Seurattiin ympäristöhankkeita ja kalastukseen 

ja kalavesiin liittyvää toimintaa kalastusalueel-

la. Valmisteltiin siirtymistä kalatalousaluee-

seen. Informoitiin osakaskunnille, sidosryhmil-

le, kalastajille ja kalastuskilpailujen järjestäjille 

lupa-asioista, osakaskuntien alueista ja muista 

asioista. Suunniteltiin uusia hankkeita ja haet-

tiin niihin avustuksia. 


