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Aluksi: mitä KHS on? 

• Käyttö- ja hoitosuunnitelma (KHS) on kalatalousalueen itseään 

varten tekemä suunnitelma oman alueensa kalavarojen käytöstä ja 

hoidosta 

 

• Puitteet suunnittelulle tulevat laista, asetuksesta ja valtakunnallisista 

hoitosuunnitelmista, mutta alue itse asettaa toimintaansa ohjaavat 

konkreettiset tavoitetilat ja osatavoitteet 

 

• Pitkän voimassaoloaikansa (10 vuotta) vuoksi KHS on ennen muuta 

strateginen raami toiminnalle, jonka yksityiskohdat kuvataan 

tarkemmin alueen toimintasuunnitelmissa 

 

• Uudet KHS:t hyväksyttäväksi ELY-keskukseen vuoden 2020 lopulla 

 

2 4.11.2019 
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Uusi kalastuslaki (2016) 

• Kalavarojen käyttö ja hoito perustuisi nykyistä laadukkaampiin ja 

sitovampiin alueellisiin hoitosuunnitelmiin 

-> KHS:ien painoarvoa tarkoitus lisätä 

• Suunnittelun pitäisi olla ”parhaaseen mahdolliseen tutkimus- ja 

seurantatietoon perustuvaa” 

3 4.11.2019 
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Poimintoja uuden kalastuslain tavoitteista 

• Turvataan kalojen luontainen elinkierto ja lisääntyminen 

mahdollistamalla välttämättömien kalastusrajoitusten ja muiden 

toimenpiteiden toteuttaminen.  

• Tehostetaan erityisesti vaelluskalojen elinvoimaisuuden 

turvaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. 

• Ammattikalastajien toimintaedellytysten parantaminen mm. 

määrittelemällä KHS:ssa kaupalliseen kalastukseen hyvin 

soveltuvat alueet. 

• Vapaa-ajankalastuksen edellytysten parantaminen mm. 

yhtenäislupa-alueiden muodostamista edistämällä. 

 

• Luke laatinut KHS-mallirungon 

4 4.11.2019 
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KHS –rungon laadinnan periaatteet  1/2 

1) Lähtökohtana on kalastuslain 36§:n KHS:lta edellyttämä sisältö: 
 

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. 

 
5 4.11.2019 



© Natural Resources Institute Finland 

KHS –rungon laadinnan periaatteet  2/2 

2) Runkoon lisättiin laissa mainittujen asioiden lisäksi mm. seuraavat asiat: 

 

- Nykytilan kuvaukseen on tarpeen lisätä laissa mainitun kalakantojen nykytilan 

lisäksi kalastuksen nykytila (ml. ravustus) 

- Laissa mainitun kalastuksen tavoitetilan lisäksi on tarpeen määritellä 

kalastuksen tavoitetilan lisäksi myös kalakantojen tavoitetila (ml. 

rapukannat) 

- Kuhunkin tavoitetilaan liitetään yksi tai useampia osatavoitteita, joiden 

toteutumista pystytään mittamaan ja seuraamaan 

- Lisätään vieraslajien hallintaa koskeva osio, jossa määritellään muun 

muassa täplärapukantojen hallintatoimet  

- Mukaan liitetään myös suunnitelmat istutuksista, viestinnästä ja 

alueellisesta edunvalvonnasta 

- Lisätään kohta käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 

- Lisätään kohta vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 

 

6 4.11.2019 
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KHS –mallirunko (Salminen ym. 2019) 
1. Johdanto 

2. Suunnitelma osa-alueelle 1 (”Rannikkovedet”) 

    2.1) Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen nykytilasta 

    2.2) Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet 

    2.3) Vesialueen käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen 

 2.3.1) Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

 2.3.2) Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 

 2.3.3) Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 

 2.3.4) Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen 

 2.3.5) Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 

    2.4) Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi  

         2.4.1) Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

         2.4.2) Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

         2.4.3) Suunnitelma istutuksista 

         2.4.3) Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 

   2.6) Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä 

[ 3. Suunnitelma osa-alueelle 2 (”Sisävedet”)] 

4. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 

5. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuuden huomioon ottaminen 

toimenpiteissä 

6. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä 

7. Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden 

jakamiseksi 

8. Alueellinen edunvalvonta 

9. Suunnitelma viestinnästä 

10. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 

11. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys  
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Työn taustaa - pilottihanke 

• Luken vetämä hanke ”Kalatalouden aluesuunnittelupilotit”, jolla 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitus 2017-2019 

• ”Tavoitteena tehostaa paikkatietoaineistojen ja niihin liittyvien 

menetelmien käyttöä kalataloudellisessa aluesuunnittelussa ja 

erityisesti kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien 

laadinnassa” 

• Paikkatietomenetelmät kehittyvät nopeasti, paljon valmiita 

aineistoja ilmaiseksi ladattavissa (kiinteistörajat, ilmakuvat, …), 

ilmaiset paikkatieto-ohjelmat 

• Kaksi pilottialuetta: Porvoo – Sipoo ja Päijänne 

8 4.11.2019 
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Porvoon-Sipoon kalatalousalueen merialue  

• Laadittiin merialuetta koskeva KHS-

luonnos yhdessä kalatalousalueen kanssa 
 

• Ohjausryhmä, jossa hallinnon, 

kaupallisten kalastajien, vesialueiden 

omistajien, KKL:n, SVK:n ja Luken 

edustajat ja toiminnanjohtaja. 
 

• Lisäksi keskusteltiin kalastusoppaiden 

kanssa.  
 

• Lopputulos on ryhmän näkemys asioista, 

ei Luken! 

 

 

9 4.11.2019 

Valmistui elokuussa 2019, Lappalainen ym. 

”Ehdotus Porvoon-Sipoon kalatalousalueen  

merialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi” 
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Päijänne 

• Jyväskylän yliopisto & Luonnonvarakeskus 

• Yhteistyössä Keski-Suomen ja Hämeen 

kalatalouskeskukset sekä Päijänteen 

kalatalousalueet 
 

• Suunnittelun kohteena Päijänteen pääallas 
 

• Tavoitteena tuottaa ehdotuksia 

aluemäärityksistä kalatalousalueiden 

päätöksenteon pohjaksi 

 

10 4.11.2019 

Valmistui lokakuussa 2019, Keskinen ym.  

”Aluesuunnittelua kalatalousalueilla” 
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Paikkatietoaineistojen ja -menetelmien käyttö keskeistä 

Esimerkkejä KHS:n valmistelussa mahdollisesti käytettävistä 

paikkatietoaineistosta: 
 

• Väylät, satamat, suoja-alueet, suojelualueet, Natura-alueet 

• Kiinteistörajat ja tunnukset 

• Järjestäytyneet / järjestäytymättömät osakaskunnat 

• Vesialueiden tila, paineet, seurannat 

• Kalastusrajoitusalueet 

• Kalastukseen liittyvä infra 

• Merimetsokoloniat, kalojen merkintäpalautukset 

• Kalojen tärkeimmät lisääntymisalueet   

• Rapulajien esiintymisalueet 

• Kaupallisten kalastajien käytössä olevat alueet 

• Vapaa-ajankalastukselle tärkeät alueet 

• Opastoiminnan käyttämät alueet 

• Valvonnan painottuminen, sopimusalueiden kattavuus 

• Toteutuneet ja potentiaaliset kunnostuskohteet 
 

QGIS paikkatieto-ohjelma, ilmainen https://www.qgis.org/en/site/  

 
11 4.11.2019 

Lähde: Syke, VESISEN-tuote 

https://www.qgis.org/en/site/
https://www.qgis.org/en/site/
https://www.qgis.org/en/site/


© Natural Resources Institute Finland 

Esimerkkejä kerätyistä paikkatietoaineistoista 

• Vesialueiden omistussuhteet, osakaskunnat, järjestäytyneet 

osakaskunnat, valvontasopimusten kattamat alueet, 

kalastuskieltoalueet, alueen muun käyttö 
 

• Tietoja tarvitaan mm. yhtenäislupa-alueiden ja valvonnan 

kehittämisessä 
 

• Paikkatietoa voidaan kätevästi siirtää paikkatieto-ohjelmistosta 

pdf-tiedostoksi, jossa tietoa voidaan helposti tarkastella 

12 4.11.2019 
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Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet 

 
 

KHS-runkoluonnoksen ohje: 

 

Tavoitetila on vesialueen omistajien ja käyttäjien yhteinen visio siitä, mihin 

kalavarojen hoidossa ja kalastuksessa halutaan pidemmällä aikavälillä edetä. 

Tavoitetilana voi olla esimerkiksi se, että vesistö on houkutteleva vapaa-

ajankalastuskohde, jossa tärkeimpiä saaliskaloja ovat suurikokoiset kuhat, hauet 

ja ahvenet. Kalavarojen kaupalliseen hyödyntämiseen soveltuvilla alueilla 

tavoitetilana voi olla elinvoimainen, kalavaroja kestävästi hyödyntävä 

kalastuselinkeino.  

 

Osatavoitteet: Tavoitetiloihin liitetään yksi tai useampia osatavoitteita, jotka ovat 

niin selkeitä, että niiden toteutumista ja muutossuuntaa on mahdollista seurata ja 

mitata – tai ainakin arvioida asiantuntijatiedon pohjalta. Kun osatavoitteet 

saavutetaan tai niitä kohti merkittävästi edetään, ollaan matkalla kohti tavoitetilaa. 
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Tavoitetila (Porvoon-Sipoon merialue) 

 

”Alueen kalavaroja hoidetaan ja hyödynnetään niin, että 

pystytään tuottamaan tehokkaasti ja monipuolisesti lähiruokaa 

kuluttajille kalakantojen tuottoa ja monimuotoisuutta 

vaarantamatta. 

 

Vapaa-ajankalastus tuottaa paljon hyvinvointia ja elämyksiä, 

kaupallinen kalastus muodostaa elävän osan paikalliskulttuuria ja 

kalastustoiminnasta tulee tuottoa vesialueiden omistajille. 

 

Kalastukselle keskeisten lajien kannat ovat vahvat. 

Alueen kalastus ja tärkeimpien kalakalakantojen tila tunnetaan 

hyvin ja tietoa käytetään kalastuksen ohjauksessa.” 

 

14 4.11.2019 
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Esimerkkejä osatavoitteista – Porvoo-Sipoo 
 

• Kaupallisen kalastuksen houkuttelevuus ja 

toimintaedellytykset paranevat. 

 

15 4.11.2019 

-> Toteutumista mitataan (pyyntiruudun 

54) kalastajamäärien, saalistietojen ja 

pyyntiponnistusten perusteella.  
 

-> Tavoitteena on, että alueella toimisi 

jatkossa noin 15 päätoimista (I-ryhmän) 

kaupallista kalastajaa 
 

-> Tärkeimpien lajien saalistaso sekä 

pyyntiponnistus saadaan nostettua 

vuosien 2010-2015 keskiarvon tasolle.  
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Esimerkkejä osatavoitteista – Porvoo-Sipoo 

Hylkeiden ja merimetsojen kaupalliselle kalastukselle ja myös 

vapaa-ajankalastukselle aiheutuvat haitat vähenevät nykyisestä 

tasosta.  
 

-> Toteutumista mitataan haastattelemalla alueen I-luokan kalastajia 

tietyin väliajoin. 

 

 

 

16 4.11.2019 

Alueelle muodostuu toimivia yhtenäislupa-alueita, jotka lisäävät 

alueen houkuttelevuutta vapaa-ajankalastuskohteena, parantavat 

kaupallisten kalastajien mahdollisuuksia laajentaa toiminta-aluettaan 

ja tuovat lisää lupatuloja kalatalousalueelle ja vesialueen omistajille.  
 

-> Toteutumista mitataan aluksi uusien yhteenliittymien määrällä, 

järjestäytyneiden osakaskuntien määrällä ja pinta-alalla, myöhemmin 

yhtenäislupa-alueiden pinta-alan kehityksenä ja myytyjen lupien 

tuottona.  
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Esimerkkejä osatavoitteista – Porvoo-Sipoo 

Kalatalousalue tukee ja mahdollistaa lasten ja nuorten 

kalastusharrastusta yhteistyössä järjestöjen, koulujen ja 

osakaskuntien kanssa.  
 

-> Toteutumista mitataan järjestettyjen tapahtumien ja niihin 

osallistuneiden määrien avulla.  

 

17 4.11.2019 

Kuva: Tapio Gustafsson 
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2.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

Porvoo – Sipoo: 

• Porvoon - Sipoon luonnoksessa tässä luvussa esitettiin kaupallisen kalastuksen ja 

vapaa-ajankalastuksen nykyistä sijoittumista alueelle sekä lisäksi tärkeät kuhan 

lisääntymisalueet ja vaelluskalajoet niiden edustojen kalastusrajoituksineen 

18 4.11.2019 

Ohje 

Jo karttatyöskentelyn aikana voi syntyä yhteisymmärrys kalataloudellisesti merkittävien alueiden 

sijainnista ja rajauksista. Alueesta riippuen sellaisia voisivat olla vaelluskalavesistöt, kalakantojen 

suojelun kannalta merkittävät alueet sekä vapaa-ajankalastuksen, kalastusmatkailun ja kaupallisen 

kalastuksen kannalta tärkeät alueet. 

     Jos esimerkiksi kalastusmatkailuun sopivaksi arvioitu alue on hyvin laaja, kattaen mahdollisesti jopa 

koko kalatalousalueen, se ei kuitenkaan välttämättä ole ainakaan kokonaisuudessaan kalataloudellisesti 

merkittävä. 

     Kalataloudellisesti merkittävien alueiden määrittely lisää kalastajaryhmien välistä yhteisymmärrystä ja 

parantaa elinkeinonharjoittajien toimintaedellytyksiä – sekä mahdollistaa toiminnan ja varojen ohjaamisen 

sinne, missä toimenpiteille on eniten tarvetta. 

 

Tässä esitetään suunnitelma kalataloudellisesti merkittävistä alueista (myös karttapohja). 

Alueiden kuvaukseen ja perusteluihin liitetään tieto niiden mahdollisesta linkittymisestä viereisten 

kalatalousalueiden vastaaviin aluevarauksiin. 



© Natural Resources Institute Finland 19 4.11.2019 

Porvoo – Sipoo 

 
 - Viehekalastusalueet 

 

 

 

 

 

 

 

 - Pilkki- ja onkimisalueet 
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Tietolähteet tärkeistä kalojen lisääntymisalueista 

20 4.11.2019 

• Paikallistuntemus - Tieto voidaan kerätä sähköisellä työkalulla, 

esim. Maptionnaire, Luke HARAVA-ohjelma 

• Porvoon – Sipoon alueella käytettiin paperikarttoja 

• Tietoja saatiin 13 paikalliselta aktiivilta 

Kuvat: Tapio Gustafsson KKL, Lari 

Veneranta & Antti Lappalainen, Luke 

• Kenttätyöt - Pelagiaalin poikasille Gulf-näytteenotin, parillinen 

haavipyydys (0,5m & 1m syvyydet), 500 m:n linjoilta, toistot noin 

viikon välein -> kvantitatiivinen aineisto 

• Hauki/made/särkikalat poikasten etsintä kasvillisuusrannoilta,100 

m:n linjat (2-3 käyntikertaa) -> suuntaa antavaa tietoa runsaudesta 
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Kuhan tärkeät lisääntymisalueet Porvoon-Sipoon 

merialueella 

• Kuhanpoikasten esiintymistä kartoitettiin keväällä 2017 
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Lisääntymisaluetiedon käyttö kalatalousalueella  
 

• Lisääntymisaikaiset kalastusrajoitukset (ELY:n toimivalta, 53§ ja 

54§). Lähinnä kuha ja hauki. 
 

• Keskeisten lisääntymisalueiden suojelu muulta toiminnalta.  
 

• Potentiaalisten kunnostuskohteiden tunnistaminen (esim. gloflada, 

jonka yhteys mereen katkeamassa) 

 

 
 

22 4.11.2019 

 

• Taustalla uuden lain tavoite: 

”Turvata kalojen 

luontainen elinkierto ja 

lisääntyminen 

mahdollistamalla 

välttämättömien 

kalastusrajoitusten ja 

muiden toimenpiteiden 

toteuttaminen” 



© Natural Resources Institute Finland 

Päijänne: Järvitaimenen kannalta tärkeät alueet 

• Kutujokien edustat 

järvialueella 

• Todettuja kutujokia tai 

potentiaalisia 

23 4.11.2019 
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Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet 

• Porvoo-Sipoo - ”karsintaperiaate”, hyvin soveltuviksi alueiksi katsottiin 

ne, missä ei muita toimintoja (suojelualueet, väyläalueet yms. pois) 

• Päijänne – perusteena pääosin alueiden nykyinen käyttö. Kaupallisen 

kalastuksen hyvin soveltuviksi alueiksi määritettiin useita eri 

vaihtoehtoisia alueita.  

24 4.11.2019 
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Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 

25 4.11.2019 

• Suunnittelukauden aikana toteutettavat 

merkittävät tehtävät kuvataan kootusti, 

esimerkiksi taulukoituna  

• Yksityiskohdat jätetään vuosittaisiin 

toimintasuunnitelmiin 
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Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 

• Tärkeä luku!  
 

• Arvioidaan tavoitetilojen ja osatavoitteiden toteutumista 

määräajoin. 
 

• Porvoon-Sipoon luonnoksessa osatavoitteiden toteutumista 

arvioidaan kahdessa osassa, niin että ensimmäisen 

kierroksen tulokset ovat käytössä vuoden 2025 

vuosikokouksessa ja jälkimmäisen vuoden 2029 

vuosikokouksessa. 
 

• Luvussa kerrotaan osatavoitteittain (1-7) mitä tehdään, jos 

tavoitteisiin ei olla pääsemässä (uudet keinot, KHS:n päivitys). 

 

26 4.11.2019 
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Alueellinen edunvalvonta 

 

• Kalatalousalue ei yleensä voi omilla toimillaan vaikuttaa esim. 

alueelle tulevaan vesistökuormitukseen 
 

• On kuitenkin tärkeää, että kalatalousalue tuo omia näkökantojaan 

esille ja pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi lausuntojen avulla alueelle 

suunniteltaviin ympäristön tilaan vaikuttaviin hankkeisiin  

– Vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmat 

– Alueelliset merimetsotyöryhmät, muut ryhmät 

– Tarkkailuohjelmien sisältöön vaikuttaminen 
 

• Tässä luvussa tärkeimmät vaikutuskanavat ja niihin osallistuminen 

kirjataan näkyviin 

 

27 4.11.2019 
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Johtopäätöksiä 

• Luonnonvarakeskuksen laatima KHS-mallirunko osoittautui 

pääosin toimivaksi 
 

• 118 kalatalousaluetta -> poikkeavat toisistaan! 

• Esitettyjä luonnoksia ei voi yleistää 

 

• Osallistaminen tärkeää alusta alkaen 
 

• Paikkatietoaineistojen käyttö on keskeistä 

 

• Vapaa-ajankalastuksesta tarvitaan paljon lisää tietoa 
 

• Uuden tutkimus- tai seurantatiedon lisääntyminen voi johtaa 

tarpeeseen päivittää käyttö- ja hoitosuunnitelmaa 
 

28 4.11.2019 
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KHS työtä tukevia Luken julkaisuja 

Ladattavissa osoitteesta https://jukuri.luke.fi/  

• Kalavarojen käyttö- ja hoito-opas (suomeksi ja ruotsiksi), Salminen & 

Böhling 2018 ja 2019 

• Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirunko, Salminen ym. 

2019 

• Aluesuunnittelua kalatalousalueilla – Päijänteen kalatalousalueet, 
Keskinen ym. 2019  

• Luonnos Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen raputaloudelliseksi 

käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2019–2024, Erkamo ym. 2019 

• Taimenmerkinnät apuna kalatalousalueiden käyttö- ja 

hoitosuunnitelmien laadinnassa, Saura ym. 2019 

• Ehdotus Porvoon-Sipoon kalatalousalueen merialueen käyttö- ja 

hoitosuunnitelmaksi, Lappalainen ym. 2019 

• Porvoon-Sipoon KHS luonnoksen valmistelussa käytetyt 

paikkatietoaineistot - ohjeistusta aineistojen käyttöön, Paloheimo ym. 2019 

https://www.luke.fi/uutinen/luonnonvarakeskukselta-tuhti-tietopaketti-

kalatalousalueiden-kaytto-ja-hoitosuunnitelmien-valmistelun-tueksi/  

29 4.11.2019 
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