
KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 2019 

 

TAMMELAN-TARPIANJOEN KALATALOUSALUE 

 
 

1. PERUSTIEDOT 
Kalatalousalueen nimi on Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue ja sen hallinnon 

kotipaikkana on Tammela. Kalatalousalue on perustettu 24.1.2019 Forssassa. 

Kalataloualueen vesipinta-ala on yhteensä 14 047 ha. Alueen suurimpia järviä ovat: 

Pyhäjärvi (2 286 ha), Rutajärvi (1 098 ha), Liesjärvi (944 ha), Kuivajärvi (824 ha) ja Jalanti 

(643 ha).  

 

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset 

kalastusalan järjestöt. 

 

Kalatalousalueen lakisääteiset tehtävät ovat (kalastuslain 24 §): 

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu; 

2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja 

sen vaikutusten seuranta; 

3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus; 

4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen; 

5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen; 

6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen 

kalastuksen tarpeisiin; 

7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät; 

8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille; 

9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin 

perustuvat tehtävät. 

 

 

2. HALLINTO 
 

Hallitus      paikalla/kokouksia        
 Puheenjohtaja  Janne Siikonen  (4/4)      

 Varapuheenjohtaja Lari Löflund   (3/4)     

 

 Jäsenet   Heikki Sillanpää  (4/4)     

    Pertti Jokinen   (3/4)    

    Timo Helenius  (1/4)    

    Jussi-Pekka Koskinen  (4/4)    

    Mika Karonen   (2/4)    

    Taisto Tulander  (4/4)     

    Jari Kantelus   (3/4)      

 

Hallituksen kokoukset: 

 

27.3.2019  Tammelan kunnantalo 

4.-8.4.2019  Sähköpostikokous 

19.8.2019  Tammelan kunnantalo 

17.12.2019  Ravintola Sylvi, Urjala 

  



Kalatalousalueen yleiskokoukset 
 24.1.2019  Koijärvi-Talo, Forssa 

7.5.2019  Koijärvi-Talo, Forssa 

 

 Toiminnanjohtaja 
Marko Puranen Hämeen Kalatalouskeskus 

 

Kirjanpitäjä 
ProAgria Etelä-Suomi ry 

 

Tilintarkastajat 
tilintarkastusyhteisö BDO oy   

 

3. Kokousedustajat 
 Kokemäenjoen kalatalouden yhteistyöryhmä Puheenjohtaja, varalla varapuheenjohtaja 

  

4. TALOUS 
Kalatalousalueen tulot muodostuvat kalatalousalueen toiminnasta aiheutuviin kuluihin 

myönnetystä avustuksesta (avustuksen myöntää ELY-keskus), kalatalouden edistämiseen 

myönnetyistä määrärahoista (avustuksen myöntää ELY-keskus) sekä toimitusmaksuista. 

Taloudellinen tilanne määrittää toiminnan laajuuden. Kalatalousalueen toiminnan 

tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen. Kalatalousalueen 

tilikausi on 24.1. - 31.12.2019. Vuoden 2019 kalatalousalueen tulos osoittaa alijäämää 

11059,15 €. Taseen loppusumma on 26388,02 € josta oma pääoma 11059,15  € ja vieras 

pääoma 15328,87 €. 

 

5. TOIMINTA KALASTUSALUEELLA TILIKAUDELLA 

 

Kalatalousalueen perustaminen 
Kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous pidettiin Koijärvellä 24.1.2019. Kokouksessa 

kalatalousalue järjestäytyi, hyväksyi itselleen ohjesäännön ja valitsi hallituksen. Hallitus 

valitsi kalatalousalueelle toiminnanjohtajan ja valmisteli toiselle yleiskokoukselle 

talousarvion ja toimintasuunnitelman. Toiminnanjohtaja ja hallitus hoitivat uuden 

kalatalousalueen toiminnan käynnistämiseen liittyvät järjestelyt v. 2019 aikana. 

Kalatalousalue otti vastaan lakkautettujen Tammelan ja Tarpianjoen kalastusalueiden jäljelle 

jääneet varat, Tarpianjoen kalatalousalueen jakamattomat kalastonhoitomaksukorvaukset 

vuosilta 2016 ja 2017 sekä osuuden Tammelan kalanviljelysäätiön varoista sen 

lakkauttamisen jälkeen. 

 

 

Tutkimus- ja seurannat: 
Vanhoja kirjanpitokalastuksia jatkettiin. Kalatalousalueen kuhatutkimusta varten Pyhä- ja 

Kuivajärvellä sekä Jalannilla aloitettiin kuhan suomunäytteiden keruu. Aineisto käsitellään 

ja tulokset raportoidaan vuoden 2020 aikana. Alueen tutkimusten tuloksia tullaan 

julkaisemaan alueen kotisivuilla www.ttkalatalousalue.fi 

 

Sähkökoekalastukset ja kutupesälaskennat 

Vuonna 2019 ei tehty sähkökoekalastuksia tai kutupesälaskentoja. 

 

Kalastuksen valvonta 



Kalatalousalue suoritti valvontahankkeen toimesta valvontaa Pyhä- ja Kuivajärvellä. 

Valvontapalvelut ostettiin Hämeen kalatalouskeskukselta. Kalatalousalueen lisäksi valvontaa 

rahoitti Pohjois-Savon ELY-keskus kalatalouden edistämismäärärahoista. Kalastusalueen 

valtuuttamat kalastuksenvalvojat: 

 

Valvoja      

Väinö Pellikka     

Tuomo Kosunen     

Pentti Suontausta 

Pekka Lehtonen 

Jukka Mattsson 

Taisto Tulander 

Heikki Kaitainen 

Jukka Uotila 

Mika Karonen 

Janne Siikonen     

Petri Mäkinen (Hämeen kalatalouskeskus)  

 

Pyhäjärven-Kuivajärven yhtenäislupa 
Lupia myytiin Tammelan R-Kioskilla ja ostaluvat.fi -verkkokaupassa. Lupia myytiin 

yhteensä 58 kpl ja niistä tilitettiin kalatalousalueelle yhteensä 1883 €. Lupahinta oli 30 

€/vuosi ja luvalla sai käyttää 3 vapaa/viehettä. Lupa-alue kattaa koko Pyhä- ja Kuivajärven. 

Alueen lupakuittien loputtua käytössä on ollut osakaskuntien lupamyyntiin tarkoitettuja 

kuittivihkoja, mikä on aiheuttanut R-Kioskilla epäselvyyttä luvanmyynnissä. Myyntiä 

selvennetään vuodelle 2020 ja toimitetaan uudet alueen lupavihkot. 

 

Muu toiminta 

 

Kotisivut 

Kalatalousalueelle tehtiin uudet kotisivut, jotka löytyvät osoitteesta www.ttkalatalousalue.fi. 

Sivuille kaivataan edelleen lisää osakaskuntien tietoja. 

 

6. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 
Kalatalousalue aloitti valmistelemaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Esitys suunnitelmasta 

hyväksytään v. 2020 aikana. Lopullisesti käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistaa ELY-

keskus. 

 

7. KALATALOUSALUEEN VOIMASSA OLEVAT 

SÄÄTELYPÄÄTÖKSET 
 

Kalatalousalueella ei ole säätelypäätöksiä. Kalastuksensäätely oli osakaskuntien sääntöjen 

varassa. 

http://www.ttkalatalousalue.fi/

