
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
 

 
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    Erovuorossa 
Puheenjohtaja Janne Siikonen 2022   

    

Varapuheenjohtaja Lari Löflund  2022   

  

Jäsenet  Heikki Sillanpää 2024    

  Pertti Jokinen 2023   

  Simo Iso-Kokkila* 2023    

  Jussi-Pekka Koskinen 2024    

  Mika Karonen 2024  

  Taisto Tulander 2023    

Jari Kantelus  2022 

 

 *valittiin yleiskokouksessa Timo Heinosen tilalle.   

    

 

Hallituksen kokoukset: 

 

24.5.2021   Valkeaniemen pirtti, Tammela  

21.-26.7.2021  Sähköpostikokous 

22.11.2021   Koijärvitalo, Koijärvi 

 



Kalatalousalueen yleiskokoukset 
18.8.2021  Koijärvitalo  Vuosikokous 

 

14.12.2021  Koijärvitalo  Käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistus 

  

Toiminnanjohtaja 
Marko Puranen Hämeen Kalatalouskeskus 

 

Kirjanpitäjä 
ProAgria Etelä-Suomi ry 

 

Tilintarkastajat 
tilintarkastusyhteisö BDO oy   

3. 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 1.1. - 31.12.2020. Vuoden 2020 

kalatalousalueen tulos osoittaa ylijäämää 1829,93 €. Taseen loppusumma on 75867,85 € josta oma 

pääoma 20120,53 € ja vieras pääoma 55747,32 €. 

 

4. Toiminta kalatalousalueella tilikaudella 
 

4.1. Pyhäjärven-Kuivajärven yhtenäislupa 
 

Lupaa myytiin verkossa ostaluvat.fi -palvelussa. Lupahinta oli 30 €/vuosi ja luvalla sai käyttää 3 

vapaa/viehettä. Lupa-alue kattaa koko Pyhä- ja Kuivajärven. Lupaa myytiin yhteensä 52 kpl ja niistä 

tilitettiin alueelle 1404€. 

 

4.2. Tutkimukset ja seurannat 
 

4.2.1. Kiipunjärven verkkokoekalastus 
Alue osallistui taloudellisesti Kiipunjärven koekalastukseen. Tutkimusraportti löytyy alueen 

kotisivuilta. 

 

4.2.2. Sähkökoekalastukset 
Seurantaa jatkettiin Teuron- ja Ilmetynjoen seurantakohteilla sekä Turpoonjoen Turpoonkoskessa. 

Tutkimusraportti löytyy alueen kotisivuilta. 

 

4.2.3. Turpoonjoen virtavesikartoitus. 
Kartoitettiin Turpoonjoen uoma ja sen mahdolliset kunnostustarpeet sekä potentiaaliset taimenen 

lisääntymisalueet. Tutkimusraportti löytyy alueen kotisivuilta. 

 



4.3. Kalastuksenvalvonta 
Kalatalousalueen tehovalvontaa tehtiin Pyhä- ja Kuivajärvellä. Alue valtuutti myös uusia valvojia 

toimimaan koko kalatalousalueella. Alueella on nyt varsin kattava joukko valtuutettuja valvojia. 

 

Alueen valvojat (valtuutettu toistaiseksi): 

 

Väinö Pellikka Tuomo Kosunen 

Pentti Suontausta Pekka Lehtonen 

Jukka Mattsson Taisto Tulander 

Heikki Kaitainen Jukka Uotila 

Mika Karonen Janne Siikonen  

Antti Pura  Harri Bister 

Eino Rauhaniemi Perttu Lilja 

Janne Lindström Heikki Sillanpää 

Olli Koskenoja Heikki Miettinen 

Juha Jokinen  Ulla Andersson 

 

Petri Mäkinen  Marko Puranen (Hämeen kalatalouskeskus, ostopalveluna) 

 

4.4. Muu toiminta 
 

4.4.1. Kotisivut 
Alueen kotisivuja päivitettiin (www.ttkalatalousalue.fi) 

 

4.4.2. Edunvalvonta 
Annettiin lausunto seuraavista: 

• Forssan vesihuoltoliikelaitoksen ja Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon 

kalatalousmaksuvarojen käyttö vuodesta 2022 alkaen. 

• Neova Oy Rinnansuon kalatalousmaksuvarojen käyttö vuodesta 2022 alkaen.  

• Urjalan kunnan jätevedenpuhdistamon kalatalousmaksuvarojen käyttö vuodesta 2022 

alkaen.  

 

4.4.3. Omistajakorvausten jako 
Jaettiin omistajakorvaukset vuodelta 2020 hehtaariperusteisesti vuoden 2020 yleiskokouksen 

päätöksen mukaisesti. 

 

4.5. Sidosryhmätoiminta 
 

4.5.1. Kokemäenjoen kalataloudellinen yhteistyöryhmä 
Kalatalousalueella on nimetty edustaja Kokemäenjoen kalataloudellisessa yhteistyöryhmässä. 

Yhteistyöryhmä avustaa alueen kalatalousasioiden hoitamisessa, näkemysten yhteensovittamisessa 

sekä tutkimustiedon hyödyntämisessä. Yhteistyöryhmä asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja se 

koostuu kalatalousalueiden, kalatalous- ja ympäristöjärjestöjen, tutkimuksen, hallinnon, maakuntien 

liittojen sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjien edustajista (kalastuslaki 33 §). 

 

4.5.2. Kanta- ja Päijät-Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on järjestettävä vesienhoitosuunnitelman valmistelun eri 

vaiheissa riittävä yhteistyö ja vuorovaikutus toimialueensa eri viranomaisten ja muiden tahojen 

http://www.ttkalatalousalue.fi/


kanssa. Tätä varten tulee olla vähintään yksi yhteistyöryhmä (Laki vesienhoidon ja merenhoidon 

järjestämisestä 14 §). Kalatalousalueella on edustaja yhteistyöryhmässä.  

 

4.5.3. Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto (Pirkkavedet) 
 

Vuonna 2021 perustettiin uusi Pirkkavedet-verkosto. Kalatalouslueen toiminnanjohtaja on seurannut 

verkoston perustamista. Alueella ei vielä ole nimettyä edustajaa verkoston kokouksiin. 

 

4.6. Käyttö- ja hoitosuunnitelma 
 

Alue hyväksyi esityksen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta lähetettäväksi ELY-keskuksen 

vahvistettavaksi kalatalousalueen yleiskokouksessa 14.12.2021. Suunnitelma saa lainvoiman 

aikaisintaan vuoden 2022 aikana. 

 

4.7. Kalatalousalueen avustukset 
 

Kalatalousalue myönsi avustusta seuraaviin hankkeisiin: 

 

• Kiipunjärven koekalastus 

• Valajärven kunnostukset 

• Urjalankylän osakaskunnan venerannan kunnostus 

 

 


