
Tavoitetila

KL 1§

”Tämän lain tarkoituksena on 
parhaaseen käytettävissä olevaan 

tietoon perustuen järjestää kalavarojen 
ekologisesti, taloudellisesti ja 

sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito 
siten, että turvataan kalavarojen 
kestävä ja monipuolinen tuotto, 

kalakantojen luontainen elinkierto sekä 
kalavarojen ja muun vesiluonnon 

monimuotoisuus ja suojelu.”



Mihin käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa 
tarvitaan?
Esim. Longinojan taimen:

• Sukupolvelta sukupolvelle

• 0+ poikasista tulee vanhempia poikasia

• Vanhemmat poikaset lähtevät 
syönnösvaellukselle

• Poikaset palaavat sukukypsinä 
tuottamaan uusia poikasia



Mihin käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa 
tarvitaan?
Esim. kalateiden rakentaminen:

• KUN Karjalankosken ja Juankosken 
nousuesteet kierretään kalateillä -

• Miten yläjuoksun lisääntymisalueet 
saadaan käyttöön?

• Miten alasvaellus turvataan?

• Miten lisääntymisvaellus turvataan?

• Ekologisesti kestävät järvitaimenkannat!

Lähde: Karjalankosken vesivoimalaitoksen kalatien rakentaminen ja 
valmistelulupa, hakemuskuulutuksen liite



Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä (KL 36§):

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 on sisällettävä (KL 36§):

KHS -Selviytymisopas

2. suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja 
näitä koskeva tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen 
yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi;

TÄRKEIN ensimmäisen KHS:n osio on TAVOITETILAN
määrittäminen
• Tavoitetila on vesialueen omistajien ja käyttäjien 

yhteinen visio.
• Tavoitteiden määrittämisessä on otettava huomioon 

tasapainoisesti eri kalastajaryhmien sekä muiden 
vesistön käyttäjien toiveet ja tarpeet.

• Suunnitelma siitä, miten kuuleminen hoidetaan
• Osatavoitteiden määrittely (tavoitetilaan johtavia 

etappeja) ja osatavoitteiden saavuttamisen 
seuraaminen (miten tavoitteiden saavuttamista 
seurataan)



todellinen Alkutila

Kalastusalueiden KHS:t

• Kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelman tulee perustua 
seurannan kautta saatuun tietoon.

• Tämä ns. ohjauspyörämalli pitää 
rakentaa käyttö- ja 
hoitosuunnittelun 
”konehuoneeseen”.

• Alussa tilanne vastaa Nykytilaa, 
jota voidaan analysoida, mutta 
vasta seurannan kautta voidaan 
puhua Tietoon perustuvasta 
nykytilasta.

• Indikaattorit:



1°

2° 3° 4°

5°

6°1. Indi 1°: selviääkö istukkaat edes 
hengissä… 
Taimenen poikasille sopiva ympäristö

2. Indi 2°: tarvitseeko enää istuttaa…
Kotoutusistutustarvetta ei enää ole

3. Indi 3°: oho…jatketaan seurantaa… 
Seurantaa jatketaan tiedon saamiseksi

4. Indi 4°: seurantatietona 0+

luonnonpoikasia … 
On luontaista lisääntymistä

5. Indi 5°: 10 vuotta KHS:aa - > uudet 
tavoitteet, osatavoitteet ja välitavoitteet, 
joita seurataan uusilla indikaattoreilla … 
KHS:n päivittäminen

6. Indi 6°: seurantatietona vahva 
luonnonpoikastuotto … 
Ekologisesti kestävä taimenkanta



Paikkatiedon ja 
paikkatietomenetelmien 
käyttö KHS:ien laadinnassa
Moni asia kalataloudessa on paikkaan sidottua; esimerkiksi 
tärkeimmät kutu- ja rauhoitusalueet. KHS:ien laadinta on 
siten paljolti aluesuunnittelua (vrt maankäytön suunnittelu 
ja kaavoitus).

Aluesuunnittelu on tietyn alueen yhdentävää suunnittelua, 
jossa pyritään löytämään toiminnoille järkevät paikat:

• Vesille pääsy

• Yhteisviehelupa-alueet

• Kalastusrasitus 

• Kaupallinen kalastus

• Kestävät lisääntymisalueet

• Kalastusopastoiminta

• Rauhoitusalueet

• Jokiravun suojelu

• Vieraslajien hallinta

• jne

Lähde: Suomen Kalastuslehti 3, 2019



Ketkä KHS:ia tarvitsevat / 
käyttävät /vetoavat 
KL 40§

• Kalavarojen käyttö ja hoito 
A –opas:
• "Tavoitteena on, että ELY-keskus voi 

käyttää suunnitelmia, niiden 
perusteluja ja karttoja mahdollisimman 
tehokkaasti hallintopäätöksiä 
tehdessään.”

• "Pitkähkön voimassaoloaikansa vuoksi 
KHS on ennen muuta väljähkö 
strateginen raami toiminnalle, jonka 
yksityiskohdat kuvataan tarkemmin 
alueen toimintasuunnitelmassa."

• Vain KHS:n sallimat istutukset saa 
tehdä

• Viranomaisen (ympäristölupa, 
kalatalous, kaavoitus) on 
päätösvalmistelussa huomioitava 
KHS:n ”kalavarojen käyttöä ja hoitoa 
koskevat yleiset suuntaviivat” 

• Lain perusteluissa: viranomaiset 
velvoitetaan huomioimaan 
suunnitelmat mm. vesilain ja 
ympäristönsuojelulain mukaisten 
kalatalousvelvoitteiden 
määräämisessä ja toimeenpanossa, 
YVA-hankkeissa sekä muussa vesien-
ja alueiden käytön suunnitteluun 
liittyvässä päätöksenteossa.



Ts-vv

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnittelu:

Käyttö- ja hoitosuunnitelmat:

Toimintasuunnitelmat:

KHS 2021 –2030 (max) KHS 2031 –2040 (max)

Ts-22

Ts-21

Ekologisesti kestävät kalakannat

Taloudellisesti kestävät kalakannat

Sosiaalisesti kestävät kalakannat

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnittelun päämääränä

Kiitos mielenkiinnosta!

markku.tuomainen@ely-keskus.fi


