
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue 

 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 

 

Yleistä 
Vuoden 2021 painopisteet ovat vuoden loppuun mennessä valmistuva käyttö- ja hoitosuunnitelma 

ja sen valmistelut sekä kalastuksenvalvonnan järjestäminen. Alueen seurannoista toteutetaan 

Turpoonjoen kartoitus sekä sähkökoekalastukset Ilmetyn-, Teuron- ja Turpoonjoella. Pidetään 

kalatalousalueen yleiskokous sekä hallituksen kokoukset. Vuoden lopulla on pidettävä myös 

ylimääräinen yleiskokous käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymiseksi. 

 

Kalatalousalueen lakisääteiset tehtävät ovat: 

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. 

 

 

Edistämismäärärahahankkeet 
 

Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Saatetaan käyttö- ja hoitosuunnitelma valmiiksi. Esitellään luonnos suunnitelmasta 

vuosikokoukselle. Hyväksytty esitys suunnitelmasta tulee toimittaa ELY-keskukseen v. 2021 

loppuun mennessä. Esitys hyväksytään Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalueen ylimääräisessä 

yleiskokouksessa vuoden lopulla. 

 

Sähkökoekalastukset 

Toteutetaan sähkökoekalastukset Ilmetyn-, Teuron- ja Turpoonjoella.  

 

Koekalastuksilla seurataan virtavesien taimenkantojen tilaa ja sen kehitystä. Lisäksi niillä saadaan 

tietoa kalataloudellisten kunnostusten vaikutuksista (esim. kutusoraikkojen ja poikasten 

suojapaikkojen toimivuus). Tarkemmat linjaukset koekalastusten järjestämisestä tulevina vuosina 

kirjataan alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Tärkeimmillä kohteilla koekalastuksia on hyvä 

tehdä jo tätä ennen, jotta kertyvään aikasarja-aineistoon saadaan jatkuvuutta. 

 

Kalastuksenvalvonta 

Toteutetaan kalastuksenvalvontaa ostopalveluna tehtävien tehovalvontaiskujen ja alueen 

valtuuttamien paikallisten valvojien voimin. Alueelle on koulutettu uusia valvojia ja heitä voidaan 

valtuutta alueen valvojiksi hallituksen harkinnan mukaan. Kalastuksenvalvontasuunnitelma tulee 

olemaan osa uutta käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. 

 



Nuoriso-hankkeet 

Nuorison kalastustapahtumia pyritään pandemiatilanteen salliessa toteuttamaan yhteistyössä 

koulujen ja paikallisten osakaskuntien sekä kalaseurojen kanssa.  

 

Turpoonjoen kunnostus- ja nousuestekaroitus 

Turpoonjoen koko uoma käydään läpi ja kirjataan ja kuvataan sen tärkeimmät virta-alueet ja 

mahdolliset nousuesteet. Lisäksi arvioidaan kunnostusten tarve. Kartoitusraportin pohjalta voidaan 

sitten tehdä varsinaisten kunnostusten suunnitelmat ja toteuttaa ne. 

 

Muu toiminta 

Kotisivut 

Jatketaan kotisivujen kehittämistä. Tärkeimpänä kehityskohteena ovat osakaskuntien tiedot, niistä 

erityisesti luvanmyyntitiedot ja kalastusta koskevat säännöt. Kotisivut löytyvät osoitteesta 

www.ttkalatalousalue.fi. 

 

Pyhä- ja Kuivajärven yhtenäislupa 

Selkiytetään ja käydään läpi luvan säännöt ja hinta. Mietitään luvan suhdetta muihin paikallisiin 

lupiin ja pohditaan, miten tilannetta voidaan yksinkertaistaa. 

 

Opintopäivät/opintomatkat 

Osallistutaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen järjestämään kalatalousaluepäivään, mikäli se 

järjestetään. 

 

Kalastonhoitomaksukorvausten jako 

Jaetaan korvaukset kalastonhoitomaksuista vesialueiden omistajille vuodelta 2020. Kalatalousalue 

valmistelee jakotaulukon v. 2021 aikana ja jakaa yleiskokouksen päätöksen mukaisesti rahat 

vesialueen omistajille. 

 

Edunvalvonta 

Annetaan tarvittaessa lausuntoja mm. erilaisissa lupaprosesseissa. 

 

Tiedotus 

Tiedotus hoidetaan pääasiassa kotisivujen kautta.  
 

 

 

http://www.ttkalatalousalue.fi/

