PÄÄTÖSLUONNOS

Dnro POSELY/23/5716-2020

pp.kk.2020

Pielisen-Karjalan kalatalousalue
P-K:n Kalatalouskeskus
Rekkatie 11 A 1
80100 Joensuu

Kalastuslain (379/2015) 53 §:n mukainen rajoituspäätös koskien verkon pienintä sallittua solmuväliä (55 mm) Pielisellä Lieksanjoen edustalla sekä Lieksanjoen pääuomalla Neitijärven yläpuolelle asti jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun vuosina 2020 - 2021 (Lieksa, Pohjois-Karjala)
Taustaa
Lieksanjoen – Pielisen alueelle on asetettu useita kalastusta koskevia rajoituksia kalastuslain (379/2015) nojalla alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan. Tällaisia päätöksiä ovat olleet mm. keskeisten järvialtaiden solmuvälirajoitukset sekä kalastuskieltoalueet voimalaitoksen yhteydessä ja keskeisillä istutuspaikoilla. Myös yleiskalastusoikeuksia koskevia rajoituksia on asetettu mm. lohikalojen istutuspaikoille ja
Lieksanjoen vanhan uoman alueelle. Kalastusrajoitusten ja kieltojen taustalla on ollut
huoli Pielisen Lieksanjoen järvilohi- ja taimenkantojen tilasta, huoli istutusten tuloksellisuudesta sekä mm. vesialueiden kuhakantojen kestävä käyttö ja hoito. Useimmat
kalatalousaluetta koskevat päätökset ovat voimassa 31.12.2021 asti.
Lieksanjoen merkitys Vuoksen järvilohi- ja taimenkantojen hoidossa ja vaelluskalojen
kärkihankekohteena on huomattava. Lieksanjoella on mm. siirretty emokaloja voimalaitosten yli ja alueelle istutetaan eri-ikäisiä järvilohia ja taimenia. Lisäksi Ruunaan
alueella on jo tehty ja tehdään jatkossakin kalataloudellisia kunnostuksia, joiden valmistuttua alueen merkitys järvilohen ja –taimenen lisääntymisalueena paranee merkittäväsi. Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelmassa (ELYkeskus, raportteja 60/2018) mm. todetaan, että koko Lieksanjoen elinalueen kalastusjärjestelyt on tarpeen päivittää jokireitin taimenkantojen hoidon kannalta tarkoituksenmukaisiksi.

Asian vireilletulo ja kuuleminen
Pielisen-Karjalan kalatalousalue käsitteli yleiskokouksessaan 26.11.2019 voimassaolevia kalastusrajoituksia, ja päätti esittää ELY-keskukselle verkon pienimmän sallitun
solmuvälin rajoittamista 55 millimetriin jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun Lieksanjoelle, smolttien alasvaelluksen turvaamiseksi.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varasi hallintolain (434/2003)
41 §:n mukaisesti vaikuttamismahdollisuuden myös muille, kuin asianosaisille hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella (28.1.2020). Julkaistu kuulutus ja
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Järvi-Suomen kalatalouspalvelut
Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme
Joensuun toimipaikka:
Kauppakatu 40 B, 3. krs
Kutsunumero 0295 026 500
Kallanranta11
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
PL 2000
PL 69
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo
70101 Kuopio
80101 Joensuu
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päätösluonnos olivat nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi ->
Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala -> Ajankohtaista -> Kuulutukset sekä Lieksan kaupungissa 21.2.2020 asti.

Saadut lausunnot ja muistutukset
Määräaikaan mennessä asiasta annettiin nn (kpl) lausuntoa tai muistutusta …. [täydentyy myöhemmin]

Päätös
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rajoittaa kalastusta kalastuslain (379/2015) 53 §:n nojalla seuraavasti:


Verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm Pielisellä Lieksanjoen edustalla ja
Lieksanjoen pääuomalla Neitijärven yläpuolelle asti (lampi- ja järvialtaat pääsääntöisesti mukaan lukien) jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun vuosina 20202021.



Lieksanjoen edustalla Pielisellä rajoitusalue on Aataminniemi-IkolanniemiSarkkilanranta-Papinkallio (Kinahmo)-Kinahmonsaaren länsiranta-Kinahmonsaaren luoteiskärki-Heponiemi-Koukkuniemi-Lehtosaari-Sahanranta rajauksen sisäpuolinen vesialue.

Tämä päätös on voimassa 31.12.2021 asti.
Vesialueet, joita solmuvälirajoitus koskee, on merkitty tämän päätöksen liitteenä oleville kartoille sekä maa- ja metsätalousministeriön karttapalveluun (www.kalastusrajoitus.fi).
Kalastuksessa on noudatettava tämän päätöksen ohella muita kalatalousalueen ja/tai
vesialueen omistajien sekä kalatalousviranomaisen asettamia päätöksiä sekä kalastuslain ja –asetuksen mukaisia säädöksiä.
Tämä päätös voidaan kalatalousviranomaisen päätöksellä kumota tai sitä voidaan
muuttaa, mikäli olosuhteet kalastuksessa tai kalakannoissa sitä edellyttävät, mikäli
rajoitukset osoittautuvat riittämättömiksi, vesialueiden käyttö tai merkitys muuttuu, tai
rajoitukset osoittautuvat muutoin tarpeettomiksi.

Päätöksen perustelut
Kalastuslain (379/2015) 53 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi,
jos vesialueella esiintyy kalalaji tai -kanta, jonka elinvoimaisuus tai tuotto on heikentynyt tai vaarassa heikentyä taikka vesialue on keskeinen kalalajin tai -kannan lisääntymisen kannalta, kieltää kalastamisen tietyllä pyydyksellä tai kalastustavalla taikka rajoittaa sitä.
Valtakunnallisessa uhanalaisluokituksessa taimen on määritetty erittäin uhanalaiseksi
ja järvilohi äärimmäisen uhanalaiseksi. Pielisen ja Lieksanjoen merkitys Vuoksen vesistön taimenkannan ja järvilohikannan hoidossa on merkittävä mm. alueen kalataloudellisten kunnostusten ja lohikalakantojen kalastukseen liittyvien määräysten osalta.
Pielisellä ja Lieksanjoella esiintyy rasvaevällisiä järvilohia ja taimenia, jotka ovat rauhoitettuja ympäri vuoden. Pielisen ja Lieksanjoen alueelle myös istutetaan merkittäviä
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määriä eri-ikäisiä järvitaimenen ja järvilohen poikasia. Alue on laaja, ja kalastuksen
tavoiteltuna kohteena voi kuitenkin olla istutettuja, rasvaeväleikattuja taimenia tai järvilohia sekä muita sallittuja kalalajeja. Esimerkiksi verkkokalastuksen solmuvälirajoitukset suojaavat siis sekä vapautettavia rauhoitettuja tai pyyntimittaa pienempiä lohikaloja sekä toisaalta myös pyyntimittaa pienempiä, ei vielä lisääntymisikäisiä kuhia
edistäen näin myös kuhakantojen tilaa, kestävää käyttöä ja kalakantojen hoidon tuloksia. Kalastusta on rajoitettu osittain myös ajallisesti ja alueellisesti, koska myöskään kudulle nousevia tai alueella esiintyviä pyyntimittaa pienempiä tai rauhoitettuja
yksilöitä, ei pidä tarpeettomasti kalastuksella häiritä.
Tämän päätöksen mukaisen jäiden lähdöstä alkukesään ajoittuvan verkkokalastuksen solmuvälirajoituksen (55 mm) tarkoituksena on turvata Lieksanjoelta alas vaeltavia luonnon- ja istukaspoikasia (smoltteja), joita ei pidä tarpeettomasti menettää tai
vaurioittaa esim. verkkopyynnin sivusaaliina Lieksanjoella tai Lieksanjoen edustalla
Pielisellä.
Useat Pielisen-Karjalan kalatalousalueella olevat kalastusrajoitukset päättyvät
31.12.2021. Ko. päättymisajankohta on huomioitu myös tämän päätöksen voimassaoloaikaa määrättäessä. Päättymisajankohdan yhtenäistämisellä pyritään turvaamaan
kalastusrajoitusten voimassaolo ja jatkuminen, ennen käyttö- ja hoitosuunnitelmien
vahvistamista ja sen mukaista myöhempää päätöksentekoa, jolloin arvioidaan kaikkien alueelle vaikuttavien rajoitusten ja määräysten tarkoituksenmukaisuus ja tarpeellisuus jatkossa. Voimassaololtaan yhtenäistetyt rajoitukset, ovat myös selkeämmin
tiedotettavissa mm. luvan myynnin yhteydessä sekä lupaesitteissä ja kalatalousalueen nettisivuilla.
Pielisen-Karjalan kalatalousalue oli käsitellyt rajoituksia kokouksessaan 26.11.2019,
ja ollut asiasta yksimielinen. Yleiskokouksen kokouspäätöksestä ei ole valitettu. Annettava päätös on kalatalousalueen esityksen mukainen laajennettuna ulottumaan
Pieliselle. Lieksanjoen edustalla Pielisellä oleva verkon solmuväliä koskeva rajoitusalue on ollut voimassa jo vuosia Lieksan kalastuskunnan päätöksellä, eikä siihen ole
tehty muutoksia rajoituksen päättymisajankohtaa lukuun ottamatta.
Rajoitusalueen osakaskunnilla on ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä ja vaikuttaa
rajoitukseen mm. kalatalousalueen kokouksessa, eikä ELY-keskus kuullut siten vesialueen omistajia erillisellä, kohdennetulla lausuntopyynnöllä. ELY-keskus varasi kuitenkin yleisen vaikuttamismahdollisuuden asian vireillä ollessa myös muille kuin asianosaisille, ja julkaisi kuulutuksen hallintolain (434/2003) 62 a §:n mukaisesti ELYkeskuksen verkkosivuilla ja Lieksan kunnassa. [Saadut muistutukset on otettu huomioon päätöksestä ilmenevällä tavalla…] Koska käsittelyssä oleva hakemusasia ei vaikuta nykyisiin kalastusmahdollisuuksiin yleiskalastusoikeuksien (KalL 7 §) nojalla, piti
ELY-keskus edellä esitettyä laajempaa, erillistä kuulemista hallintolain (434/2003)
mukaisesti ilmeisen tarpeettomana.

Sovelletut oikeusohjeet
Kalastuslaki (379/2015) 53 § ja 124 §
Hallintolaki (434/2003) 41 § ja 62 a §
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea kalastuslain 124 §:n nojalla valittamalla muutosta ItäSuomen hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Valitusosoitus on liitteenä.

Liitteet

Johtava kalatalousasiantuntija

Timo Turunen

Kalatalousasiantuntija

Heli Peura

Kartat kalastusrajoitusalueista
Valitusosoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen

Jakelu ja tiedoksianto (sähköpostitse)
Pielisen-Karjalan kalatalousalue
Metsähallitus
MMM:n kalastuskieltoalueiden karttapalvelu www.kalastusrajoitus.fi
Nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi - > Pohjois-Karjala ja
Pohjois-Savo -> Ajankohtaista -> Kuulutukset) pp.kk.2020 asti.
Tämä päätös on saatavissa ELY-keskuksen Joensuun toimipaikasta, osoitteesta
Kauppakatu 40 B 3. krs, Joensuu.

Lisätiedot
Lisätietoja tästä päätöksestä saatte tarvittaessa allekirjoittaneilta, puh. 0295 026 500,
tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Liite

Kartat kalastusrajoitusalueista
Verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm Pielisellä Lieksanjoen edustalla ja Lieksanjoen pääuomalla Neitijärven yläpuolelle asti (lampi- ja järvialtaat pääsääntöisesti mukaan lukien) jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun vuosina 2020-2021, Lieksa

Yleiskartta solmuvälirajoitusalueesta Pielisellä Lieksanjoen edustalla sekä Lieksanjoen pääuomalla
Neitijärven yläpuolelle asti (lampi- ja järvialtaat pääsääntöisesti mukaan lukien).

Rajoitusalue Lieksanjoen edustalla Pielisellä, Lieksanjoen alaosassa ja Pankajärven eteläosissa.

Liite

Rajoitusalue Pankajärven pohjoisosan - Hämeenjärven luusuan alueella.

Rajoitusalue Pankajärven – Neitijärven välisellä alueella.

Kartat: Kalataloushallinnon KAVERI-tietojärjestelmä
Taustakartta/paikkatieto: Maanmittauslaitos/Suomen ympäristökeskus

Liite

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus
on tehtävä kirjallisesti.

Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan
viimeisenä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.
- Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.
- Jos päätös on lähetetty sähköisesti tavallisena tiedoksiantona, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu virallisessa lehdessä tai julkisella
kuulutuksella ilmoitustaululla, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
siitä päivästä, jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle.
- Viranomaisen tietoon asia katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmä on osoitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja siinä on ilmoitettava:
- päätös, johon muutosta haetaan (valituksen kohteena oleva päätös),
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) sekä
- vaatimusten perustelut.
- oikaisuvaatimuksen tehnyt saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja, mutta hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
- valittajan nimi ja yhteystiedot: postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
- jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot.
- valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se
toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
- yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituskirjelmän liitteet
Valitukseen on liitettävä
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle;
4) mahdollisen asiamiehen valtakirja tai selvitys asiamiehen toimivallasta.

Liite
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Lähettäjän vastuulla asiakirjat voi lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260
euroa, ellei valittaja tuomioistuinmaksulain (1455/2015, muut. 1383/2018) nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot ja asiointiosoite
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelinvaihde
Virka-aika

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64, Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
029 56 42500, telekopio 029 56 42501
8.00 – 16.15

