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• Vesistökohtaisten tarkastelujen lähtökohdat ja rakenne

• Vesistökohtaisesti on kuvattu ensin vesistöä ja sen 
meritaimenkantaa koskevat taustatiedot. Mukaan on liitetty 
kartta, josta käy ilmi teksteissä mainitut paikat, kuten taajamat, 
padot, sivujoet jne. Lopussa on listattuna varsinaiset toimenpide-
esitykset seuraavasti ryhmiteltyinä:

• Jokialueiden kunnostustarpeet

• Jätevesien käsittely ja valuma-alueen toimenpiteet

• Kalastuksen säätely

• Istutukset

• Tutkimus- ja seurantasuositukset

• Kalastuksen säätely joessa, jokisuualueilla ja niille johtavien 
kapeikkojen läheisyydessä on erityisesti kutuajan lähestyessä 
keskeistä meritaimenkantojen hoidossa. Näitä alueita koskevat 
säätelyesitykset on sisällytetty vesistökohtaisiin tarkasteluihin 
pyrkien ottamaan huomioon kunkin vesistön ja siinä esiintyvän 
meritaimenenkannan tilan erityispiirteet. 

ITÄMEREN MERITAIMENEN 
VESISTÖKOHTAISET ELVYTYS- JA 
HOITOSUUNNITELMAT
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Esitystapa kartalla, 
mallina Lestijoki



Lausunnot
Kaikkiaan 41 lausuntoa, koko rannikon matkalta
Ympäristöministeriö, ELY-keskuksia, KKL, SVK, SLL 
WWF, kalastusalueita, osakaskuntia, 
kunnostusasiantuntijoita (Virho, Valonia)
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Yleistä lausunnoista
Parannusehdotuksia tekstiin
• Aikataulut, osa luonnoksen toimenpiteistä jo toteutettu
• Yksityiskohtaisempaa tietoa vesistöistä ja toimintatavoista 

jokitoimikunnat, kunnostusmahdollisuudet
• Uusia vesistöjä mukaan
• Paikkatietoaineistojen käyttö
• Eniten kannanottoja kalastusta koskeviin ehdotuksiin,
• Toisaalta myös valuma-alue ja kunnostuskokonaisuuteen 

huomiota, mm. METSO-ohjelma ja kytkennät vesien- ja 
merenhoitosuunnitelmiin.

• Katsottava valtakunnalliseksi kalavarojen hoitosuunnitelmaksi
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Meritaimenkantojen tila huolestuttaa, mutta…

• Muiden lajien kalastuksen toimintaedellytykset
• Liian tiukkojen kalastusrajoitusten vaikutus motivaatioon 

suojella kantoja
• Päätäntävalta elvytystoimien toteutuksessa
• Rajoitettu kalastus salakalastuksen estämiskeinona
• Lisää resursseja tutkimukseen ja seurantaan, lähtötilan 

määrittely tarkemmin, kutukanta- ja smolttituotantotavoitteita
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• YM
• Meritaimenen uhanalaisuus
• Liittymä vesien- ja 

merenhoitosuunnitelmiin, uusi 
suunnittelukausi tulossa 2019-2020

• KKL
• Kokonaisvaltainen tarkastelu hyvä, 

(kunnostukset, vesiensuojelu, kalastus), 
• petojen predaatio puuttuu
• Katsottava valtakunnalliseksi 

hoitosuunnitelmaksi
• Suojelutoimien ja muun kalastuksen 

balanssi

• SVK
• Uhanalainen laji
• Keinovalikoimaan lisättävä 

rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitan 
kasvattaminen

• Verkko- ja vapakalastuksen säätely, 
meritaimenet helposti vapautettavissa 
vapapyynnissä

• Vesitalouslupien tarkistaminen mukaan 
keinovalikoimaan

• Suunnitelma valtakunnalliseksi 
hoitosuunnitelmaksi

• Itä-Suomen yliopisto
• Oikeansuuntaista, mutta riittämätöntä
• Kutu- ja poikasympäristöjen kunnostus 

ja riittävä emokalamäärä lähtökohtana
• Rauhoitusalueet muiden keinojen lisäksi
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Lestijoki
• Useita lausuntoja

• Ongelmana rajatut muut kalastusmahdollisuudet, veden laatu, happamuus ym.
• Nahkiaisen pyynnin mahdollistaminen
• Jokisuun läheisyyden ammattikalastus ja kalastajien vähäiset mahdollisuudet 

siirtyä muualle otettava huomioon
• Toimijoiden motivoinnin vaikeus, jos kalastusmahdollisuuksia ei jää jäljelle
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Jatkotoimet

• Viimeistely, välttämättömät korjaukset suunnitelmaan

• mmm käsittelee valtakunnalliset kalavarojen hoitosuunnitelmat 
kokonaisuutena kevään aikana

• Kalatalousaluetoiminnan käynnistyminen keväällä 2019, käyttö- ja 
hoitosuunnitelmatyön käynnistyminen

10


	Dia numero 1
	Lausuntopalaute Itämeren jokikohtaisista meritaimenen hoitosuunnitelmista
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Lausunnot
	Yleistä lausunnoista
	Meritaimenkantojen tila huolestuttaa, mutta…
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Jatkotoimet

