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Esimerkkejä luonnonvaratehtävistä alueen 
maakunnissa 

• Tulvariskien hallinta, vaelluskalojen elinkierron mahdollisuudet, rakennettujen 
vesistöjen kunnostaminen ja vesistöjen käyttömuotojen yhteensovittaminen 

– tulvariskien hallinnan tavoitteiden sekä tulvariskikarttojen päivittäminen 
– ELYjen vesistöhankkeiden käyttö operatiivisessa tulvantorjunnassa 
– ELY-keskusten yhteistyö Kokemäenjoen tulvasuojelussa  
– vaelluskalat kärkihanke 

• Kalastuslain toimeenpano, uusien kalatalousalueiden perustaminen 
• Kalatalouden arvoketju; meri- ja sisävesikalastus (rannikkokalastuksen kriisi), 

vesiviljelyn ja kalanjalostuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen mm. 
kalajauhotehdas 

• EU-kalastuksenvalvonnan kustannustehokas toteuttaminen 
• Sinisen biotalouden kokeiluhankkeet ja niiden rahoitus 
• Vesihuollon toimijoiden alueellisen yhteistyön ja häiriötilanteisiin varautumisen 

edistäminen 



Kalatalouden arvoketjun kehittäminen 
• Kalatalouden arvoketju ja sininen biotalous osana maakunnan ja sen 

yritystoiminnan kehittämistä 
• EMKR:n rahoitus 140 milj. €, 2014-2020 = 20 milj. €/v, yli puolet kohdistuu koko 

elinkeinoa hyödyttäviin valtakunnallisesti koordinoituihin hankkeisiin ja 
viranomaistoimiin 
 alueellisiin hankkeisiin on käytettävissä noin 8-10 milj. €/v 

• EMKR:n varat kohdennetaan joustavasti ELYjen alueellisten tarvearvioiden 
mukaisesti  
 mahdollistaa suurten strategisten investointihankkeiden rahoittamisen 

kaikilla alueilla (tuki 1-5 milj. euroa) 
 maakuntien yhteistyö tarpeen myös jatkossa 

• EMKR:n ennakointi- ja arviointijärjestelmä tuottaa tietoa elinkeinon ja 
kalavarojen tilan kehityksestä sekä niihin liittyvistä syy-seuraussuhteista ja 
tulevaisuuden mahdollisuuksista  

–  keskeinen väline maakuntien tilannekuvan muodostamiseksi 
 



Keskusteltavaa toimeenpanosta ja tuloksista 
• Yhteistoiminnan sujuvuus vesistökokonaisuuksina hoidettavissa tehtävissä 

– tulvariskien hallinta, säännöstelyjen ohjaus ja tekninen käyttö, vaelluskalojen elinkierto 

• Asiakaspalvelun turvaaminen 
• Erityisosaamisen riittävyys ja yhteiskäyttö yli maakuntarajojen  
• Luonnonvaroihin perustuvan yritystoiminnan ja viennin kehittyminen 
• EU-velvoitteiden hoito 

– EMKR, kalastuksen valvonta, tulvariskien hallinta 

• Yhteiskunnan turvallisuuden kannalta strategisten tehtävien hoito 
– vesihuollon turvaaminen, tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta 
– maakunnalla on myös operatiivisia tulvantorjunnan tehtäviä 

• Vesitaloutta ja kalataloutta palvelevien vesistöhankkeiden hoito 
– vesitalousluvat tulevat hankkeen vaikutusalueen maakunnille 
– vesistörakenteet maakuntien käyttöön ja Tilakeskuksen omistukseen 

• Uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen 
• Yhteistyö metsäsektorin kanssa, tutkimuslaitosten palvelut , keskitetyt tietopalvelut 
• Erillismomenteilta tuleva rahoitus 

 



Erillisrahoitus luonnonvaratehtävissä 
• Vesistöhankkeiden velvoitteet ja kunnossapito päätetty erillisrahoitukseen 

– keskeistä mm. Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa 
– tuki lupavelvoitteita varten maakunnalle 
– kunnossapidon tuki maakuntien yhteisen valtakunnallisen kunnossapito-ohjelman 

mukaan, myönnetään maakunnalle Tilakeskuksen perimiä kuluja varten  

• Kalatalouden edistämismäärärahat (kalastonhoitomaksuvarat) 
– korvausvarat yleiskalastusoikeuksista vesialueenomistajille (läpikulkuerä) 
– kalatalousalueiden toiminta-avustukset 
– hanke-avustukset kalatalouden edistämiseen (kalavarojen hoito ja vapaa-ajan 

kalastus) 

• Kalatalousmaksuvarat ympäristöluvista kokonaan maakunnille (laskutus ja 
käyttö) 

• EU-kalastuksenvalvonta, kalastuskiintiötehtävät, kalastusvakuutustuen 
hallinnointi ja kaupallisen kalastuksen rekistereidenpito 

– noin 10 htv:n voimavarat ja muut kulut esitetään erillisrahoitukselle 
– tehtävät säädetään Varsinais-Suomen maakunnan vastuulle 

 

 



Vesi- ja kalataloushankkeiden avustaminen 
• Vesistöjen kunnostus-, kehittämis- ja kokeiluhankkeiden avustaminen on 

maakunnan harkinnassa, avustusmääräraha yleiskatteelliseen 
• Vuorovaikutuksessa keskustellaan, miten maakunnassa toteutuvat tavoitteet: 

– edistää vesistöjen monipuolista ja kestävää käyttöä ja hyvää tilaa; 
– vähentää tulvista, kuivuudesta ja vanhoista rakenteista aiheutuvaa vaaraa ja 

edunmenetyksiä;  
– edistää kalan kulkua, kalakantojen lisääntymistä ja mahdollisuuksia kestävään 

kalastukseen 

 
 
 



Kiitos! 
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