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Kalatalousalueiden käyttö-
ja hoitosuunnitelmat vs. 
kalastuslaki

• Kalastuslaki 36 § 7
Kaupalliseen kalastukseen hyvin sopivien
alueiden määritys.

• Kalastuslaki 36 § 8
kaupalliseen kalastukseen soveltuvien
pyydysten määritys.

• Kalastuslaki 13 §
kalastuslupa ”ohi omistajan”. 4 ehtoa.

• Kalastuslaki 14 §
kaupallisesta kalastuksesta kalastusoikeu
den haltijoille maksettava korvaus



Kalastuslaki 36 § 7
Kaupalliseen kalastukseen hyvin 
soveltuvien alueiden määritys

 Laki ei anna suuntaviivoja
 Mikä on määrittelyn tarkoitus/merkitys?
 Määrittelyn soveltaminen ajankohtaistuu 

kaupallisen kalastajan hakiessa 13 §
mukaista lupaa ELY-keskuksesta



Kalastuslaki 36 § 8
kaupalliseen kalastukseen 
soveltuvien pyydysten määritys

 Laki ei anna suuntaviivoja, miten tämä tulisi 
tehdä
 Lähtökohtana kalakantojen kestävä pyynti 
 Pyydystyypin soveltuvuus on alueesta 

riippuvainen 
 Täytyy huomioida pyydystyyppien käyttöä 

rajoittavat tekijät, esim. saimaannorppa ja 
vaelluskalat. 



Kalastuslaki 13 §

 ELY-keskus voi poikkeuksellisesti myöntää kalastusluvan, 
”ohi omistajan”

 Neljä ehtoa luvalle:
1) vesialue on khs:ssa määritetty kaupalliseen 

kalastukseen hyvin soveltuvaksi
2) vesialueen kalakantojen tila ovat riittävän 

elinvoimaiset
3) kaupallinen kalastaja ei ole onnistunut sopimaan 

kalastusoikeudesta omistajan kanssa
4) rannanomistajille tai alueen muulle käytölle ei 

aiheudu merkittävää haittaa.
 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön 

mukaan kyse on viimesijaisesta vaihtoehdosta. Pääsääntönä 
on kalastuslupa/vuokra omistajan ja kaupallisen kalastajan 
välillä



Kalastuslaki 14 §
kaupallisesta kalastuksesta
kalastusoikeuden haltijoille
maksettava korvaus

 Laki:” Kaupallisen kalastajan maksettava 
”käypiin hintoihin perustuvat 
kohtuulliset maksut korvauksena” 
kalastusoikeuden haltijalle 

 Hinnat tulee olla kirjattuja käyttö- ja 
hoitosuunnitelmissa 

 Vaihtoehtoja: prosenttiosuus saaliin 
arvosta, kiinteä hinta, 
pyydysyksikköarvoihin liittyvä, MH:n
hintoja vastaava?



Yhteistyöpalaveri tammikuu 2019 
– yleisperiaatteet
• Kaupalliseen kalastukseen soveltuvien 

alueiden määrittelyn täytyy olla osallistava 
ja avoin prosessi – sidosryhmät mukaan! 

• Alueiden määrittely tulee olla kalastusta
mahdollistava työkalu, ei rajoittava.

• Kaupallisen kalastuksen luvat sovitaan 
ensisijaisesti vesienomistajan ja kaupallisen 
kalastajan välillä. 

• Käyttö- ja hoitosuunnitelmien 
yhteiskunnallinen asema. Muut intressit 
voimakkaita: suojelu, vapaa-aika, tuulivoima 
ja muu vesirakentaminen



Yhteistyöpalaveri tammikuu 
2019 - alueiden ja pyydysten 
määrittely
• Tulee tehdä kalastuslain mukaisesti pyydyskohtaisesti. 

Trooli ja nuotta-alueita, rysät, verkot, katiskat jne. 
Muistakaa myös kaupallinen ravustus.

• Täytyy olla mahdollista rajata pois alueita ja pyydyksiä, 
ekologisen tai sosiaalisen kestävyyden takia. Rajausten 
osalta korostuu eri sidosryhmien osallistamistarve 
suunnitteluprosessissa. 

• Kalpa-työkalu, joka tulee olemaan kalatalousalueiden 
toiminnanjohtajien käytössä, tarjoaa työkalun karttojen 
laadintaan.

• Tilanne vesillä elää – alueita ei sovi lukita liian tiukasti
• Kaupallisen kalastuksen yhtenäislupa-alueet yksi tapa 

edistää kalastusta 



Yhteistyöpalaveri tammikuu 2019 
- hinnat

• Hinnoissa on suurta vaihtelua ympäri Suomea. Sopiva hinta 
tunnetaan parhaiten paikallistasolla. 

• Yhden kalatalousalueen sisällä esiintyy erittäin erityyppisiä 
vesiä, joten suositushintoja on oltava useampia. 

• Metsähallituksen maksuasetuksen mukaiset hinnat eivät 
kerro kalastusoikeuden käyvästä hinnasta, vaan perustuvat 
virkamiesten lupakäsittelyyn menevään aikaan. MH:n
hinnat eivät suoraan sovellu mahdollisen ELY-luvan hinnan 
määrittelyyn

• Hintojen oltava samalla tasolla (ELY/omistaja), muuten 
järjestelmä on epäonnistunut
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