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Kalataloudelliset maksuvelvoitteet

VL 3 luku, 14-15 §

Kalataloudelliset maksuvelvoitteet ovat ympäristöluvan 

mukaisia kompensaatioita aiheutuneesta haitasta 

(ympäristöluvan mukainen toiminta). VL 3 luku, 14-15 §

Maksuvelvoitteiden muoto- ja määräykset vaihtelevat 

tapauskohtaisesti ympäristölupien mukaan.

Maksuvelvoitteisiin ei ole useinkaan kirjattu millä 

toimenpiteillä ja tavoilla haittaa kompensoidaan.
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Kalataloudelliset maksuvelvoitteet 

ja niiden käyttö

 Voimassaoleva ympäristölupa säätelee 

tapauskohtaisesti maksuvelvoitevarojen käyttöä.

 Maksuvelvoitteiden käyttö tulee kohdistua 

luvanmukaisesti haitta / vahinkoalueelle ja sen 

vaikutuspiiriin.

 Maksuvelvoitteen käytössä ja siitä päätettäessä on 

kuultava haitankärsijöitä = > esityksiä, ideoita ja toiveita 

paikallinen näkemys.
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Kalataloudelliset maksuvelvoitteet 

ja niiden käyttö

 Maksuvelvoitteen käytöstä laaditaan suunnitelma, 

jonka kalaviranomainen (ELY-keskus) vahvistaa

VL 3 luku 15 §.

 Maksuvelvoitteen toteuttajana voi olla ELY-

keskus, kalastusalue, osakaskunta tmv. taho.

 Maksuvelvoitteen toteutusta ja sen lain  

mukaisuutta valvoo ELY-keskus.
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Kalatalousmaksun käyttö

Kalatie, kalataloudellinen kunnostustoimenpide, 

istutus tai muu kalataloudellinen hoitotoimenpide 

taikka näiden yhdistelmä. VL luku 3, 14 §.

Kalatalousvelvoitteeseen voidaan tarvittaessa 

sisällyttää toimenpiteiden tuloksellisuuden tarkkailu 

sillä vesialueella, johon hankkeen vahingollinen 

vaikutus ulottuu.
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Kalatalousmaksut -

Esimerkkejä lupapäätöksistä

Kalatalousmaksu

”Luvan saajan on maksettava vuosittain 

tammikuun aikana 200 euroa  kalatalousmaksua 

Kainuun ELY:lle käytettäväksi Vääräjoen ja 

Syväojan luontaisen kalaston ja rapukannan 

elinolosuhteiden turvaamiseksi tehtäviin 

toimenpiteisiin”.
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Kalatalousmaksu 

”Hakijan on maksettava vuosittain Kainuun ELYlle 

kalatalousmaksua seuraavan taulukon mukaisesti”. 

Vuosi Kalatalousmaksu, 

euroa 

2010 28 000 

2011 14 000 

2012 14000

2013 7000

2014 7 000 

2015 jatkuen... 3 500 
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Kalatalousmaksu

”Maksu on maksettava tammikuun loppuun 

mennessä ja se on käytettävä kalastolle ja 

kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseen 

Kajaanin paperitehtaan jätevesien ja niiden mukana 

tulleiden kuitupitoisesta kiintoaineesta 

muodostuneen lietteen vaikutusalueella 

Kajaaninjoessa, Paltajärvessä ja Paltaselällä”. 

Maksun käytöstä on kuultava hankkeen 

vaikutusalueella toimivia osakaskuntia.
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”Korvaus” – ei ole kalatalousmaksu

”Hakijan on maksettava kertakaikkisena korvauksena 

Sokajärvessä aiheutuvasta kalastuksen tuoton 

menetyksestä Paltaniemen - Jormuan kalaveden 

osakaskunnalle 8 270 euroa”. 
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Kalatalousmaksut => toimenpiteiksi

 Esitys (suunnitelma) kalatalousmaksun  

käytöstä.

 Asianosaisten => haitankärsijöiden 

kuuleminen.

 Viranomaispäätös, suunnitelman 

vahvistaminen => toimeksianto.

 Suunnitelman toteutus & toimenpiteet.

 Seuranta vaikutuksista.

 Kalatalousmaksun käyttö edellyttää aina

hyväksyttyä käyttösuunnitelmaa



OLHAVANJOKI ALUEEN KALATALOUSMAKSU 

KOHTEET 2018

- Yhteensä 3 ympäristöluvan (turvetuotantoa) 

mukaista kalatalousmaksua

- Vuoden 2018 lopussa käytettävissä reilut 

16.103,79 €

- Aiempi kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma 

v.2013 – 2016

- Uusi kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma 

v.2019 - 2023 


