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1. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
1.1 YLEISTÄ
Vuoden 2022 tärkein tehtävä on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisen
aloittaminen, mikäli suunnitelma on saanut lainvoiman v. 2022 aikana. Pidetään kalatalousalueen
yleiskokous sekä hallituksen kokoukset
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.

1.2 EDISTÄMISMÄÄRÄRAHAHANKKEET
1.2.1 Jäni- ja Heinijärven koekalastus
Toteutetaan koekalastusyhteistyössä osakaskunnan ja suojeluyhdistyksen kanssa. Koekalastuksen
ajankohta heinä-elokuussa ja raportointi vuoden loppuun mennessä.

1.2.2 Sähkökoekalastukset ja kutupesälaskennat
Sähkökoekalastetaan pitkäaikaisseurantakohteet Ilmetyn-, Teuron- ja Turpoonjoella. Lisäksi tänä vuonna
käydään kalastamassa Ilmetynjokeen laskeva Vääräoja sekä Teuronjoen padon yläpuolinen kunnostettu
alue.

1.2.3 Kalastuksenvalvonta
Järjestetään vuoden aikana valvontatapahtumia ja kalastuksenvalvontaa kalatalousalueella yhteistyössä
osakaskuntien kanssa valvontasuunnitelman mukaisesti (liite 2).

1.4 SEURANNAT
1.4.1 Pyhäjärven-Kuivajärven yhtenäisluvan sähköinen tiedustelu
Aloitetaan vuotuinen sähköinen tiedustelu alueen yhtenäislupia ostaneille. Tiedustelun avulla seurataan
erityisesti vetouistelijoiden kalastuksen määrää ja saaliita.

1.4.2 Kirjanpitokalastus
Jatketaan kirjanpitokalastuksia kalastusalueen järvissä mahdollisuuksien mukaan. Raportointia harkitaan
lähivuosille - viimeistään alueen seurantojen yhteenvedon yhteydessä 2026.
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1.5 MUU TOIMINTA
1.5.1 Kalastonhoitomaksukorvausten jako
Jaetaan korvaukset kalastonhoitomaksuista vesialueiden omistajille. Kalatalousalue valmistelee
jakotaulukon v. 2022 aikana ja jakaa yleiskokouksen päätöksen mukaisesti rahat vesialueen omistajille.

1.5.3 Avustukset
Jaetaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella avustuksia kala- ja raputaloutta edistäviin hankkeisiin ja
seurantoihin. Avustuksia maksetaan kalatalousalueen omista varoista. Avustettavat kohteet valitsee
kalatalousalueen hallitus.

1.5.4 Edunvalvonta
Annetaan tarvittaessa lausuntoja erilaisissa lupaprosesseissa ym.

1.5.5 Tiedotus
Päivitetään kalatalousalueiden kotisivuja sekä tiedotetaan alueen
ilmoitustaululla. Viedään alueen seurantaraportit ym. alueen sivuille.

ajankohtaisista

kotisivujen

1.5.7 Istutukset
Ei alueen istutuksia tänä vuonna. Taimenen tuki-istutuksia (mäti tai vk-poikaset) harkitaan syksyn
koekalastusten perusteella ainakin Teuronjoen padon yläpuolisilla alueilla.

1.6 SIDOSRYHMÄTOIMINTA
1.6.6 Kokemäenjoen (valuma-alueen) 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 §). Vuonna 2022 ryhmän
käsiteltäväksi tulee sen toimialueen kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosunnitelmat.

1.6.7 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 kanssa.
Tätä varten tulee olla vähintään yksi yhteistyöryhmä (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 14
§). Kalatalousalueella on edustaja yhteistyöryhmässä.

1.6.8 Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto
Verkosto perustettiin joulukuussa 2021. Alue ei vielä ole valinnut varsinaista edustajaa verkostoon. Alueen
toiminnanjohtaja on seurannut verkoston perustamista ja alkuvaiheen toimintaa.

1.7 LUVANMYYNTI
1.7.1 Pyhäjärven-Kuivajärven yhtenäislupa
Jatketaan viehekalastusluvan myyntiä. Pyritään uusimaan sopimukset osakaskuntien kanssa ja
selkiyttämään luvan hallinnointia. Määritetään selvästi, miten alueen hallitus voi määrittää luvan ehtoja
vuosittain.
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2. TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2031
Kalatalousalueen vuotta pidempää toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain toimintasuunnitelman
yhteydessä. Toimintasuunnitelman pohjana on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määritellyt
toimenpiteet. Lisätiedot ovat luettavissa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa.
Tehtävä
Kalastuksensäätelytoimien hakemus ELYkeskukseen
Tiedotetaan säätelytoimista
Virtavesikunnostukset
Virtavesikartoitukset
Seurannat
Seurantojen yhteenveto ja tavoitteiden
toteutumisen arviointi

Aikataulu
2022 sekä
tarvittaessa
2022 sekä
tarvittaessa
2022-2031
2022-2023
2022-2031
2026 ja 2031

Lisätietoa
Kappale 4.
Kappaleet 4 ja 11.
Kappaleet 3. ja 4.3.
Kappaleet 3. ja 4.3.
Kappaleet 2, 3, 4.2. ja 4.3.
Vedetään tuore seurantatieto yhteen
2026 ja arvioidaan muutostarpeet
seuraaville 5 vuodelle.
Kappale 7.

Täplärapujen levinneisyyden
kartoittaminen ja tarvittavat
toimenpiteet
Istutukset
Kalastuksenvalvonta
Ollaan aktiivisia osakaskuntien
yhdistämis- ja järjestäytymisasioissa.
Jaetaan tietoa hyödyistä
Tiedotuskyltit kalastusluvista ym.
veneenlaskupaikoille
Selvitetään alueen veneenlaskupaikat ja
lisätään tiedot kalatalousalueen
kotisivuille.

2022-2031

2022

Varsinainen kartoitus 2022, mutta
tietoja päivitetään tarvittaessa.

Osakaskuntien yhteys- ja
luvanmyyntitietojen päivittäminen
kalatalousalueen kotisivuille.

2022-2031

Tehdään jatkuvasti sitä mukaa, kun
osakaskunnat toimittavat tietojaan
kalatalousalueelle.

2022-2031
2022-2031
2022-2031

Kappale 4.5.
Valvontasuunnitelman mukaisesti

2022-2023
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Liite 1. SEURANTASUUNNITELMA V. 2022-2031
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on esitetty seurantasuunnitelma
kalakantojen
ja
kalastukselle
asetettujen tavoitteiden
toteutumisen
seurantaa
varten.
Seurantasuunnitelmassa esitetyt vuosiluvut ovat suuntaa antavia ja niitä päivitetään vuosittain
kalatalousalueen toimintasuunnitelmien yhteydessä. Seurannat on eritelty järvien ja virtavesien osalta
omina taulukoina (Taulukot 1 ja 2).
Taulukko 1. Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalueen järvien seurantasuunnitelma v. 2022-2031
Seurantasuunnitelman Menetelmä
Kohdevesistöt
Rahoitus
osakausi
Kalastustiedustelu
Pyhäjärvi, Kuivajärvi,
Edistämismäärärahat,
Rutajärvi, Liesjärvi ja Jalanti
KTA
Uistelutiedustelu
Pyhäjärvi, Kuivajärvi
Edistämismäärärahat,
vuosittain
KTA
(yhtenäisluvan
ostaneet)
OSA I
Verkkokoekalastus
Pyhäjärvi, Kuivajärvi, muut
KTA, osakaskunnat,
2022-2026
mahdolliset
edistämismäärärahat
Kuhanäytteet
Liesjärvi, muut mahdolliset
KTA, osakaskunnat
edistämismäärärahat
Siikanäytteet
Liesjärvi, muut mahdolliset
KTA,
edistämismäärärahat
Kirjanpito (jatkuva)
Pyhäjärvi, Kuivajärvi,
(raportointiin): KTA,
Rutajärvi, Jalanti, Liesjärvi
edistämismäärärahat
Seurantojen
yhteenveto
Kaikki
keskeisimmät
järven
Edistämismäärärahat,
2026
ja seurannat
KTA
Kalastustiedustelu
Pyhäjärvi, Kuivajärvi,
Edistämismäärärahat,
(aikaisintaan 5 vuotta
Rutajärvi, Liesjärvi ja Jalanti
KTA
edellisestä)
Uistelutiedustelu
Pyhäjärvi, Kuivajärvi
Edistämismäärärahat,
vuosittain
KTA
OSA II
(yhtenäisluvan
ostaneet)
2027-2031
Verkkokoekalastus
Rutajärvi, Jalanti, Liesjärvi,
KTA, osakaskunnat,
muut mahdolliset
edistämismäärärahat
Kuhanäytteet
Rutajärvi, Pyhäjärvi,
KTA, osakaskunnat,
Kuivajärvi, muut mahdolliset edistämismäärärahat
Kirjanpito (jatkuva)
Pyhäjärvi, Kuivajärvi,
(raportointiin): KTA,
Rutajärvi, Jalanti, Liesjärvi
edistämismäärärahat
Seurantojen
yhteenveto
Kaikki
keskeisimmät
järven
Edistämismäärärahat,
2031
ja seurannat
KTA
Vuonna 2022 toteutettavat seurannat:
•
•

Jäni- ja Heinijärven koekalastus
Yhtenäisluvan sähköinen tiedustelu
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Taulukko 2. Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalueen virtavesien seurantasuunnitelma 2022-2031
Seurantasuunnitelman Menetelmä
Kohdevesistöt
Rahoitus
osakausi
Sähkökoekalastus
Ilmetynjoki, Teuronjoki,
Edistämismäärärahat,
vuosittain
Turpoonjoki, valitut
KTA
koskikohteet
Sähkökoekalastus
Tarpianjoki (Tampinkoski),
Edistämismäärärahat,
Erikseen päätetyt ajanvähintään kerran ennen
KTA
kohdat
kunnostusta ja sen jälkeen
vuosittain, muut mahdolliset tietoon tulevat kohteet
Virtavesikartoitus
Turpoonjoki (2021), alueen KTA, osakaskunnat,
OSA I
pienet purot, (päätetään
edistämismäärärahat
2022-2026
tarkemmin vuosittain)
Kunnostussuunnitelma
Turpoonjoki, Tarpianjoen
KTA,
Tampinkoski
edistämismäärärahat
Kunnostus
Turpoonjoki (mikäli
KTA,
mahdollista), Ilmetynjoki
edistämismäärärahat
(suunnitelman mukaiset)
Nousuesteiden (patojen) Selvitetään mahdollisuutta
poisto tai kalateiden
kaikilla potentiaalisilla
rakentaminen (pitkän
kohteilla
aikavälin tavoite)
Sähkökoekalastus
Ilmetynjoki, Teuronjoki,
Edistämismäärärahat,
vuosittain
Turpoonjoki, valitut
KTA
koskikohteet
Sähkökoekalastus
Mahdolliset tietoon tulevat Edistämismäärärahat,
Erikseen päätetyt ajankohteet
KTA
kohdat
Virtavesikartoitus
Alueen pienet purot,
KTA, osakaskunnat,
OSA II
(päätetään tarkemmin vuo- edistämismäärärahat
2027-2031
sittain)
Kunnostus
Esiin tulevat kohteet,
KTA, osakaskunnat,
Ilmetynjoki (suunnitelman
edistämismäärärahat
mukaiset)
Nousuesteiden (patojen) Selvitetään mahdollisuutta
(raportointiin): KTA,
poisto tai kalateiden
kaikilla potentiaalisilla
edistämismäärärahat
rakentaminen (pitkän
kohteilla
aikavälin tavoite)
Vuonna 2022 toteutettavat seurannat ja toimenpiteet:
•

Ilmetyn-, Teuron- ja Turpoonjoen koekalastukset. Myös Väärälänoja ja Teuron padon yläpuolinen
osuus.
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Liite 2. Valvontasuunnitelma
Kalatalousalueen erillinen valvontasuunnitelma on tehty vuonna 2019 ja se on luettavissa alueen
kotisivuilla. Alla on esitetty suunnitelmasta löytyvät kohdekohtaiset valvonnat painopisteet ja muut
huomattavat asiat (Taulukot 1 ja 2).
Valvonta alueella on pitkälti osakaskuntien ja kalatalousalueen valtuuttamien, paikallisten valvojien
varassa. Lisäksi alue toteuttaa ostopalveluna ns. tehovalvontaa, joka sekin tehdään yhteistyössä
osakaskuntien kanssa.
Taulukko 1. Tammelan-Tarpianjoen kalastuksenvalvonnan tärkeimmät kohdejärvet
erityispiirteet.

ja niiden

Kohdejärvi

Valvonnan painopisteet

Valvonnassa huomattavaa

Pyhäjärvi

Pyydysten ja kalastajien luvat
Kuhan rauhoitusaika 15.5.-15.6.
Talvikalastus (kuhaverkot)

Eri osakaskuntien säännöt ja luvat
Myös vapakalastajia tavoitettava
Tehovalvontakäynnit yhdessä Kuivajärven kanssa

Kuivajärvi

Pyydysten ja kalastajien luvat

Tehovalvontakäynnit yhdessä Pyhäjärven kanssa

Rutajärvi

Pyydysten ja kalastajien luvat

Myös vapakalastajia tavoitettava

Jalanti

Pyydysten ja kalastajien luvat

Koko järven kalastuksen järjestäminen Jalantijärven
kalastusyhdistyksen hallussa

Taulukko 2. Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalueen kalastuksenvalvonnan tarpeen arvioinnin kannalta
tärkeimmät virtavedet.
Kohde

Valvonnan painopisteet

Valvonnassa huomattavaa

Loimijoki

Vapakalastus lupa-alueella

Lupien myynnin tilanne epäselvä

Tarve arvioitava

Alueita, joilla ei paikallisia sääntöjä

Tarpianjoki

Vaelluskalavesistön rajoitukset Paikallinen lupamyynti ja säännöt
Tarve arvioitava

Teuronjoki

Taimenen kutuaika

Valvontaa vain tarpeen tullen

Ilmetynjoki

Taimenen kutuaika

Valvontaa vain tarpeen tullen

Kalatalousalueen toteuttaman tehovalvonnan kohteet vuonna 2022:
•
•
•
•

Pyhäjärvi
Kuivajärvi
Jalanti
Rutajärvi
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