Kalatalousalueiden käyttö- ja
hoitosuunitelma

Rovaniemellä 20.11.2018

Kalle Torvinen Lapin ELY - keskus

24 §





Kalatalousalueiden tehtävät

Kalatalousalueen tehtävät ovat:
1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn
suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta;

130 § Ensimmäisen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen
 Kalatalousalueen on esitettävä ensimmäinen 35 §:ssä tarkoitettu
käyttö- ja hoitosuunnitelma ELY -keskuksen hyväksyttäväksi
kahden vuoden kuluessa siitä, kun kalatalousalueiden rajojen
vahvistamista koskevaa päätöstä on edellä 129 §:n 1 momentin
mukaisesti alettu soveltaa. > 31.12.2020
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35 §



Velvoite käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseksi

Kalatalousalueen on laadittava ja otettava käyttöön
aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jolla
turvataan alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen
tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja
edistetään vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen
toimintaedellytyksiä.
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36 § Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen
Kalatalousalue laatii ehdotuksen alueensa kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa
laadittaessa on otettava huomioon kalakantojen käytölle ja hoidolle muun lainsäädännön perusteella asetetut
vaatimukset, kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat sekä sellaiset muut kalavarojen käyttö- ja
hoitosuunnitelmat, joiden toteuttamiseen suunnitelmalla voi olla vaikutuksia.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä:
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 hoitosuunnitelmaan sisällytettävistä seikoista voidaan säätää tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella.
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37 §

Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen

ELY - keskus hyväksyy käyttö- ja hoitosuunnitelman. Suunnitelma on hyväksyttävä, jos se:
1) on tässä laissa säädettyjen vaatimusten mukainen;
2) on yhteensopiva valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien kanssa eikä vaikeuta niiden
toteuttamista;
3) on yhteensopiva muiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien kanssa; ja
4) on käsitelty alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä.
Suunnitelman koskiessa saamelaisten kotiseutualuetta on hyväksymisen edellytyksenä 1 momentissa
säädetyn lisäksi se, että saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 9 §:ssä säädettyä neuvotteluvelvoitetta
noudatetaan.
ELY - keskus voi palauttaa ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi kalatalousalueelle uudelleen
valmisteltavaksi, jos ehdotus ei täytä hyväksymisen edellytyksiä.
Jos kalatalousalue jättää ehdotuksen laatimatta määräajassa tai ei ehdotuksen palauttamisesta huolimatta
laadi hyväksymisen edellytykset täyttävää ehdotusta, ELY - keskus voi pidättäytyä maksamasta
kalatalousalueelle 82 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja varoja, kunnes hyväksymisen edellytykset
täyttävä ehdotus on toimitettu ELY - keskukselle.
ELY - keskus voi toimeenpanna kalatalousalueen ehdotukset tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi
säätelytoimenpiteiksi rajoittamalla alueen kalastusta suunnitelman hyväksymistä koskevassa päätöksessään
53, 54 ja 57 §:ssä sekä 67 §:n 4 momentissa ja 71 §:n 3 momentissa säädettyjen toimivaltuuksiensa
mukaisesti.
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LUKE:lta apua
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirunko

 Mallirunko valmistuu marraskuun 2018 loppuun mennessä



Mallirunko painottaa:
Kalavarojen käytön ja hoidon suunnittelu
• Tukee KHS:n suunnittelua ja laatimista
Tieto ja sen hyödyntäminen
• Olemassa olevat kalakanta-, kalastus- ja ympäristötieto
• Uuden seurantatiedon hankinta ja hyödyntäminen

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen mallit ja työkalut
• Yhteisten tavoitteiden asettamisessa
• Työkalut kalastuksen kestävyyden arvioinnissa
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LUKE:n uusi kalavesien hoito-opas 2018
- Opas julkaistaan (pdf) marraskuun 2018 loppuun mennessä










Kalavedet ja kalantuotanto
Miksi kalavaroja pitää hoitaa?
Kenelle kalavarojen hoito kuuluu?
Kalavarojen kestävä käyttö – suunnittelu ja toteutus
Kalavarojen hoidon menetelmät:
- Kalojen elinympäristön kunnostaminen, Kalaistutukset,
Kalastuksen ohjaus
Kalastuksenvalvonta
Kalalajit ja niiden hoito - Kalastuksen ja hoidon kannalta keskeiset lajit
Rapukantojen hoito
Tutkimus ja seuranta
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Kiitos mielenkiinnosta!

On tullut käytyä Lapissa myös pilkillä….
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