
Käyttö- ja hoitosuunnitelmien tilanne 24.10.2022

ELY-keskus Alueita 
yhteensä

Tulleet ELY-
keskukseen

Näistä odottaa 
YTR:n
arviointia

Valmistelussa 
alueilla tai jo 
alueen 
vahvistama

Tulleista  
suunnitelmista 
hyväksytty ELY-
keskuksessa

Lappi 27 25 2 2 0

Pohjois-Savo 55 51 4 4 38

Varsinais-Suomi 36 31 4 5 23

• Rajoituspäätökset tehdään suunnitelman hyväksymisestä erillisinä päätöksinä



Kokemäenjoen yläosan suunnitelma

• Sisältövaatimukset (36 §) täyttyy

• Tavoitteita:
‒ Vedenlaatu
‒ Vaelluskalakannat
‒ Kalastus
‒ Kalakantojen hoito
‒ Erikoisuuksia: toutain ja raakku
‒ Seuranta

• Selkeä suunnitelma

• Kaupallinen kalastus (36 §, kohta 7)
• Kaupallisen kalastuksen hinta, jos ELY-keskus sen myöntää (13 § ja 14 §)



Kokemäenjoki

• Keskivirtaama 240 m3/s

• Säännöstely ja rakennettu jokialue

• Lohi ja meritaimen hävinnyt, vaellussiika jäljellä

• Perkaukset, tulvasuojelu, uitto ja padot hävittäneet 
vaelluskalojen poikastuotantoalueet



Kokemäenjoki

• Kalatalousviranomaiset ovat käynnistämässä Kokemäenjoen patoihin liittyvät selvitykset:

‒ Lohen ja taimenen lisääntymisalueet Kokemäenjoessa ja sen sivuhaaroissa sekä Lieko-Kuloveden alueella

‒ Tietoa patoallaskohtaisesti, valikoidut sivujoet mukana, olemassa olevat tiedot, maastotyöt, paikkatieto, kirjallisuus 
jne.

‒ Lohen nousu Harjavallan alapuolelle (milloin ja miten paljon)

‒ Mallitarkastelu: tuloksena nykyisten ja potentiaalisten lohen (ja taimenen) poikastuotantoalueiden ja riittävien tuki-
istutusten tuloksellisuus sekä kestävästi kalastettavan kannan koko

‒ Kokemuksia Kemijoelta, Iijoelta, Oulujoelta ja Kymijoelta

‒ Vaatii pitkäjänteistä, huolellista työtä ja hyviä selvityksiä: kalataloudellisia (+kalabiologia), oikeudellisia  selvityksiä sekä 
säännöstelyyn ja sen muuttamisen liittyvät selvitykset

‒ Vaellusmahdollisuuksien suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa velvoitteen saaja



Lainsäädäntöä

• Tulleita ja valmistelussa olevia lakimuutoksia

‒ Ankerias: saa kalastaa vain heinäkuussa (korvaus 3510 €/kpl); poikkeuslupamahdollisuus (perustelut)

‒ Lohi: merellä 4 mpk sisällä 1.5.-31.8. kaksi lohta vuorokaudessa / kalastaja, muulloin yksi rasvaeväleikattu lohi vrk

‒ Ulompana 1 rasvaeväleikattu lohi /vrk, ei koske Suomenlahtea

‒ Eläinten hyvinvointilaki eduskunnan käsittelyssä

‒ Luonnonsuojelulaki eduskunnan käsittelyssä

‒ MMM esittänyt, että kaikki kalat kalastuslakiin, ei enää erottelua talous ja ei talouskaloihin

‒ Omakala

‒ Vapaa-ajankalastuksen saalistietojen kerääminen

‒ Koskee vain lohta, järvilohta, taimenta, ankeriasta ja Vuoksen vesistön nieriää

‒ Paikkatietoja ei julkisteta tai henkilöiden saalistietoja

‒ Kalatalousmaksun hinta nousee; esitys on ollut lausunnolla
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