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Ilmoitus asianosaisten kuulemisesta käyttö- ja hoitosuunnitelmaesityksestä 
 

Kalastuslain 35 §:n mukaan 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. 
Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy esityksen alueensa käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Käyttö- 
ja hoitosuunnitelman hyväksyy Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Määräaika esityksen te- 
koon ELY-keskukselle on vuoden 2021 loppuun mennessä. 
Kalatalousalueen hallitus on hyväksynyt esityksen Suvasveden kalatalousalueen käyttö- ja hoito- 
suunnitelmaksi ja se tullaan käsittelemään hallituksen esityksenä seuraavassa kalatalousalueen 
yleiskokouksessa. 
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen hallituksen hyväksymä esitys Suvasveden kalatalousalueen 
käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi koskee, voi esittää siihen muutos- tai korjausehdotuksia sillä 
perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai 
kalatalousalueen ohjesäännön vastainen. Muutos- tai korjausehdotuksen voi tehdä myös muusta 
perustellusta syystä, jos se on esittäjän mielestä tarpeellinen. Muutos- tai korjausehdotukset on 
tehtävä kirjallisesti. 
Määräaika muutos- ja korjausehdotusten tekemiseen 

Muutos- ja korjausehdotukset on esitettävä 9.8.2021 mennessä. Muutos- ja korjausehdotukset 
käsitellään keskitetysti asetetun määräajan jälkeen. 

Muutos- ja korjausehdotusten toimittaminen 
Muutos- ja korjausehdotukset on toimitettava määräajassa Suvasveden kalatalousalueelle. 
Lähettäjän vastuulla asiakirjat voi lähettää myös postitse, lähetin välityksellä tai sähköpostilla. 
Postiin muutos- ja korjausesitykset on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille määräajan 
viimeisenä päivänä ennen toimiston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (sähköpostilla) 
toimitetun muutos- ja korjausesitykset on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä määräajan 
viimeisenä  päivänä ennen toimistoajan päättymistä. 

Muutos- ja korjausehdotusten sisältö 
Muutos- ja korjausesitykset on osoitettava Suvasveden kalatalousalueelle ja siinä on 
ilmoitettava 
− muutos- ja korjausesityksen tekijän nimi ja kotikunta 
− postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat 

ilmoitukset muutos- ja korjausesityksen esittäjälle voidaan toimittaa 
− miltä kohdin esitettyyn käyttö- ja hoitosuunnitelmaan haetaan muutoksia ja korjauksia, 

mitä muutoksia ja korjauksia siihen esitetään tehtäväksi ja millä perusteilla niitä esitetään 
Yhteystiedot 

Suvasveden kalatalousalue, toiminnanjohtaja Ari Pyykkönen 
Osoite: Leväsentie 23, 70780 Kuopio Sähköposti: ari.pyykkonen@muikkusuomi.fi 
Toimistoaika: klo. 9.00 - 15.30  Puhelin: 0400-251 826 
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