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KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA
• Kalastuslain mukaan kalatalousalueiden oli laadittava käyttö- ja 

hoitosuunnitelmat vuoden 2021 loppuun mennessä 

• KHS on kalavarojen käytön ja hoidon alueelliseksi järjestämiseksi laadittu 
suunnitelmaa

• Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 11 kalatalousaluetta
• Airisto-Velkuan kalatalousalue

• Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue

• Karvianjoen kalatalousalue

• Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde

• Kustavin-Uudenkaupungin

• Lounais-Suomen kalatalousalue

• Pargas-Nagu Fiskeriområde

• Porin kalatalousalue

• Sirppujoen kalatalousalue

• Kokemäen kalatalousalue

• Kimitoön-Finby Fiskeriområde.

• Varsinais-Suomen ELY-keskus hyväksyi Satakunnan ja Varsinais-Suomen 
kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat maanantaina 5.9.2022 ja 
kuulutti päätökset ELY:n sivuilla keskiviikkona 7.9.2022



• 1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta

• 2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva

tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän

kehittämiseksi;

• 3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi;

• 4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun

biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;

• 5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi;

• 6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin

käytettävän osuuden jakamiseksi;

• 7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja 

kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys;

• 8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen

kalastukseen soveltuvien pyydysten määritys;

• 9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman 
sisältö (KalL 36 §)



KÄYTTÖ- JA 
HOITOSUUNNITELMAN MERKITYS 

VESIALUEEN OMISTAJILLE

• Kalatalousalueen kalavarojen käyttö ja hoito on järjestettävä

hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 

Kalatalousalue ja kalastusoikeuden haltijat vastaavat suunnitelman

toteuttamisesta siltä osin kuin suunnitelman toteuttaminen niitä

koskee. Viranomaisten on otettava toiminnassaan huomioon

kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman kalavarojen käyttöä

ja hoitoa koskevat yleiset suuntaviivat. (KalL 40 §)



• Kalastus on järjestettävä käyttö- ja hoitosuunnitelman 

mukaisesti. (KalL 41 §)

• Vesialueen omistajalla on edelleen määräysvalta, mutta 

osakaskunnan alueella pitää esimerkiksi huomioida 

käyttö- ja hoitosuunnitelmassa linjatut ja ELY:n vahvistamat 

kalastuksen rajoittamispäätökset

• Istutuksien osalta KHS:ssa on määritetty lajit ja käytettävät 

kannat

• Omistajakorvaukset

• Alueellinen edunvalvonta

• Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja 

kalastuslain 13 §



Lainaus Okku Kalliokosken esityksestä Ajankohtaista ELY-keskuksesta ja muutama sananen kalastuslaista
16.8./ Kaupallisten kalastajien tiedotus ja koulutusristeily

Koko esitys löytyy osoitteesta www.kalatalouskeskus.fi



• käyttö- ja hoitosuunnitelmalla turvataan 
kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja 
käyttö, biologinen monimuotoisuus

• Suunnitelmalla edistetään vapaa-ajan sekä 
kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä

• Paremmin organisoitu ja suunniteltu 
kalastuksenvalvonta

• Käyttö- ja hoitosuunnitelma tuo jatkuvuutta ja 
auttaa myös osakaskuntia suunnittelemaan omaa 
toimintaansa



Sananen kalastuksenvalvonnasta

• Alueilla vaihtelevat resurssit valvojien ja rahoituksen määrässä

• Kalatalousalueen valvojat valvovat laillisuutta, esimerkiksi 

merkintää, kalastonhoitomaksuja, jokisuurauhoituksia 

• Kalatalousalueen valvojilla ei ole automaattisesti tietoa 

vesialueen omistajan antamista luvista, eli pitää erikseen sopia 

ja tehdä valtuutukset alueella.

• Paras tapa lopputuloksen kannalta olisi hyvä yhteistyö, eli 

kalatalousalueen ja vesialueen omistajan resurssien 

yhdistäminen



KIITOS!
www.kalatalouskeskus.fi
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