
   

Sirppujoen kalatalousalueen toimintasuunnitelma 2021 

 

Yleistä 

Sirppujoen kalatalousalue perustettiin vuonna 2019. Kalastuslain (379/2015) 24 § mukaan kalatalousalueen 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. 

Vuoden 2021 tärkein tehtävä on vakiinnuttaa alueen yhtenäinen toimita ja vahvistaa alueelle käyttö- ja 

hoitosuunnitelma.  

Käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman tulee olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä. Dokumentin laatimiseksi hallitus 

ohjaa laatimista yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Vedenomistajille ja sidosryhmille järjestetään kuulemistilaisuuksia. 

Rahoitusta hankkeeseen on saatu ELY:stä yhteensä 17 500 €.  KHS :n hyväksyy lopuksi ELY -keskus kuultuaan 

alueellisen yhteistyöryhmän kommentit suunnitelmasta. 

Kalastuksenvalvonnan järjestäminen  

Valtuutetaan tarvittava määrä kalastuksenvalvojia ja laaditaan kalastuksenvalvontasuunnitelma osana hanketta, johon 

on saatu rahoitusta 4 000 €. Hankkeessa myös täydennys koulutetaan uudet valvojat ja hankitaan heille 

valvontavarusteet. 

Muu toiminta 

Kalatalousalue järjestää koululaisille tilaisuuksia, joiden tarkoitus on kannustaa kalastusharrastuksen pariin ja kalan 

syöntiin. Kalavesien hoitotoimia toteutetaan yhteistyössä vedenomistajien kanssa.  

Seurataan kantojen kehitystä ja edistetään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kantojen hallitsemiseksi. Pyritään 

vaikuttamaan niin ettei alueelle synny pesivää merimetsokantaa. 

Haetaan rahoitusta kalavesien kunnostustoimiin ELY-keskukselta. 

Kalastonhoitomaksuista kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille 

Kalastuslain (379/2015) mukaan käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä ehdotus kalastonhoitomaksuina 

kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi. Jos kalatalousalueella ei ole voimassa 

olevaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, voi kalatalousalue tehdä erillisen esityksen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle jaon perustana olevasta viehekalastusrasituksesta. Kalatalousalue vastaa jaon teknisestä 

toteuttamisesta. Jos vesialueen omistajalle jaossa tuleva määrä olisi enintään 50 euroa, varoja ei jaeta omistajalle, 

vaan ne jäävät asianomaiselle kalatalousalueelle käytettäväksi kalakantojen hoitoon. 

Tiedotus 

Kalatalousalue tiedottaa alueen toimijoille aktiivisesti kalastukseen ja vesien hoitoon liittyvistä asioista, käyttö ja 
hoitosuunnitelmasta sekä muusta toiminnastaan. 

 


