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Dnro 1505/5713-2016

Lokka-Porttipahdan kalastusalue
Peltoniementie 85
98310 Kemijärvi
Hali intolain mukainen korjaus UKK-puiston kalastussääntöpäätöksestä

ESITIED0T
Lapin ELY-keskus on 24.4.2017 tehdyllä päätöksellä Dnro 1505-5713-2017
vahvistanut UKK-puiston kalastussäännön vuosille 201 7-201 9.
Tulppion majojen yrittäjä Seija Niemeier Savukoskelta on ollut yhteydessä ELY
keskukseen 16.5.2017 ja todennut, että päätöksen voimaan saattaminen
kalastuskauden kynnyksellä ja Nuorttijoen kalastuskauden aloittaminen kaksi viikkoa
myöhemmin kuin aiempina vuosina aiheuttaa yritykselle taloudellisia tappioita. Yritys
on jo kerinnyt vastaanottaa kalastusasiakkaiden varauksia kesäkuun alusta alkavalle
jaksolle ja palkannut myös lisähenkilökuntaa ko. ajalle.
PÄÄTÖS

Lapin ELY-keskus kumoaa hallintolain 50 §:n ja 52 §:n nojalla 24.4.2017 (Dnro
1505-5713-2017) annetun päätöksen ja säännön (liite 1).
ELY-keskus jatkaa kalastuslain (10.4.2015/379)53 §:n, 56 §:nja 57 §:n nojalla
vuosina 2014-2016 voimassa olleen UKK-puiston kalastussäännön
voimassaoloaikaa 31.12.2017 saakka (liite 2).
Päätöksen perusteella kalastuskausi Nuorttijoella alkaa UKK-puistossa 1.6.2017.
Vuosien 2014-2016 kalastussäännöstä poiketen on kuitenkin otettava huomioon, että
kalastusasetuksella (26.11.2015/1360) säädetty lohikalojen syysrauhoitus alkaa jo
1.9.2017.
Lokka-Porttipahdan kalastusalue hakijana on 22.5.2017 ilmoittanut hyväksyvänsä
ELY-keskuksen tekemän ratkaisun vuodelle 2017.
Päätös on voimassa 31.12.2017 saakka. ELY—keskus määrää kalastuslain 124 §:n
nojalla, että päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

PERUSTELUT
Perusteena päätöksen mukaisille rajoituksille, määräyksille ja asetettaville
pyyntimitoille on kalastuksen järjestäminen kalastuslain 1 §:n mukaisesti siten, että
parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan
kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä
kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS / Kalatalousyksikkö
Toimialue: Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Puh. 0295 037 000
Rovaniemen toimipaikka
Kajaanin toimipaikka
www.ely-keskus.fi
Hallituskatu 3 B
Kalliokatu 4
PL 8060, 96101 ROVANIEMI
PL 115, 87101 KAJAANI

Sähköposti
kirjaamo.Iappi@ely-keskus.fi
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Kalastuslaki (379/2015) 1

MUUTOKSENHAKU

§, 53 §, 56 §, 57 §ja 124 § sekä hallintolaki 50 §ja 52 §

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Kalatalouspäällikkö

Kalatalousasiantuntija

LIIHEET

ik

fJouni ViiItur’en’

1. Kumoutuva Lapin ELY-keskuksen päätös 24.4.2017, dnro 1505-5713-2017, UKKpuiston kalastussäännöstä vuosille 2017-2019.
2. UKK-puiston kalastussääntö 2017
3. Valitusosoitus

TIEDOKSI

Pentti Pasanen

Inarin poliisilaitos
Sodankylän poliisilaitos
Savukosken poliisilaitos
Inarin kunta
Sodankylän kunta
Savukosken kunta
Inarin kalastusalue
Yli-Kemin kalastusalue
Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaulu
Virallinen lehti
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
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24.4.2017

Dnro 1505/5713-2016
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Lokka-Porttipahta -kalastusalue
Peltoniementie 85
98310 Kemijärvi

ASIA
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Urho Kekkosen kansallispuiston kalastusrajoituksetja kalastussääntö vuosiksi
2017-2019

HAKIJA

Lokka-Porttipahta -kalastusalue

HAKEMUS

Lokka-Porttipahta -kalastusalue esittää, että Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus saattaa voimaan alueen tekemän esityksen (22.8.2016) mukaiset
liitteessä 1 mainitut kalastusrajoituspäätökset Urho Kekkosen kansallispuiston
alueelle ja vahvistaisi kalastussäännön vuosiksi 201 7-2019.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT
Kalastuslain 10.4.2015/37953 §:n, 56 §:nja 57 §:n nojalla Lapin elinkeino-, liikenne
ja ympäristökeskus on päättänyt Lokka-Porilipahta kalastusalueen esityksen
mukaisista liitteessä 1 olevista kalastuksen rajoituksista, määräyksistä ja
pyyntimitoista Urho Kekkosen kansallispuiston alueella. Samalla vahvistetaan UKKpuiston kalastussääntö vuosille 2017-2019.
Perusteena päätöksen mukaisille rajoituksille, määräyksille ja asetettaville
pyyntimitoille on kalastuksen järjestäminen kalastuslain 1 §:n mukaisesti siten, että
kalavarojen käytössä ja hoidossa otetaan huomioon kalakantojen luontainen
elinkierto ja että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto.
Päätös on voimassa 31.12.2019 saakka. ELY—keskus määrää kalastuslain 124 §:n
nojalla, että päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Kalastuslaki (379/2015) 53, 56

MAKSU

§,

57

§ ja

124

§ ja hallintolainkäyttölaki 589/96 31 §.

55€ alv 0% (1 h a’ 55 €/h), VnA 1731/2015
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Käsittelymaksun määräämiseen saa hakea oikaisua Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Kalatalouspäällikkö

Kalatalousasiantuntija

Pentti Pasanen

(/Jbuni Hiltunen

LIIHEET

Liite 1. Urho Kekkosen kansallispuiston kalastusrajoitukset vuosille
2017-2019
Liite 2. Valitusosoite
Liite 3. Ohjeet maksun oikaisuvaatimuksesta

TIEDOKSI

Inarin poliisilaitos
Sodankylän poliisilaitos
Savukosken poliisilaitos
Inarin kunta
Sodankylän kunta
Savukosken kunta
Inarin kalastusalue
Yli-Kemin kalastusalue
Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaulu
Virallinen lehti

Liite 1
-
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Kalastuslain 10.4.2015/379 53 :n nojalla Lapin Elinkeino-, liikenne-ja
ympäristökeskus on päättänyt seuraavista Urho Kekkosen kansallispuiston
kalastussäännössä esitetyistä rajoituksista ja määräyksistä sekä 57:n
nojalla poikkeam isista valtioneuvoston asetuksessa mainituista
pyyn timitoista.

Urho Kekkosen kansallispuiston kalastussäantö vuosille
2017-2019
TUULOMAJOEN VESISTÖALUE
Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta ongella, pilldllä, vavalla ja vieheellä (uistin, lippa, vaappu
perho) tapahtuvaa kalastusta Luttojoessa Kulasjokisuusta alavirtaan ja Kolmos-, Suomu- Anteri-, Jauru-, ja
Nuorttijoessa lompoLotjajärvilaajentumat mukaan lukien. Koukkukalastus täky-ja iskukoukulla on sallittu
lompoloissa ja järvilaajentumissa. Verkko- ja muu kalastus on sallittu Ylemmässä ja Alemmassa Kiertämäjärvessä.
Kaikenlainen kalastus on kielletty ympäri vuoden lompolot ja järvilaajentumat mukaan lukien Muorravaarakkajoessa,
Kulasjoessa ja Luttojoessa lompolot ja jäiwilaajentumat mukaan lukien Lutto- ja Kulasjokien yhtymäkohdan
yläpuolisilla vesialueilla.
Kaikenlainen kalastus on kielletty Lutto-, Kolmos-, Suomu- Kiertämä-, Torko-, Anteri-, Jauru,
ja Nuorttijoessa lompolotjajärvilaajentumat mukaan lukien 1.5-15.6. ja 1.9.-30.1 1. välisenä aikana.
,

Kaikenlainen kalastus on kielletty rajavyöhykkeellä.
Elävien tai kuolleiden syöttikalojen tuonti muista vesistöistä on kielletty, sillä poikkeuksella, että täky- ja
iskukoukussa saa käyttää syöttinä Tuulomajoen vesistöalueelta pyydettyä kalaa. Onkimisessa, pilklcimisessä ja
viehekalastuksessa syöttikalojen käyttö on kielletty.

LOKAN TEKOJÄRVEN VESISTÖALUE
Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta ongella, pilkillä, vavalla ja vieheellä (uistin, lippa, vaappu,
perho) tapahtuvaa kalastusta Kopsus-, Luiro-, Pihti-ja Repojoessa lompolotjajärvilaajentumat mukaan lukien.
Koukicukalastus täky-ja iskukoukulla on sallittu lompoloissajajärvilaajentumissa. Verkko-ja muu kalastus on sallittu
Sompio- Kopsus- ja Luirojärvessä sekä Kopsuslammessa.

Taimenen (kaikki taimenmuodot, myös purotaimen) kalastus on kielletty Kopsus- Luiro- ja Pihti- ja Repojoessa
lompolotjajärvilaajentumat mukaan lukien 1.9.- 30.11. välisenä aikana.

YLÄKEMIJOEN VESISTÖALUE
Kaikenlainen kalastus on kielletty koko vuoden Kemihaaran yläpuolisissa vesissä.

KALOJEN ALIMMAT MITAT
Lutto-, Kolmos-, Suomu- Anteri-, Jauru-, ja Nuorttij oessa lompolot ja j ärvilaaj entumat mukaan lukien kaikkien
taimenien myös purotaimenen eli tammukan alamitta on 50 cmja harjuksen alamitta on 35 cm.
Kaikki alamittaiset kalat sekä kuolleet että elävät on laskettava takaisin veteen.
Lapin ELY- keskukaen päätöksellä (24.4.2017) Dnro 1505-5713-2016 tämä kalastussääntö on voimassa 24.4.2017
3 1.12.2019 välisenä aikana.

-

Liite 2
Kalastuslain 1O4.2O15/379 53 :n nojalla Lapin Elinkeino-, liikenne-ja
ympäristökeskus on päättänyt seuraavista Urho Kekkosen kansallispuiston
kalastussäännössä esitetyistä rajoituksistaja määräyksistä sekä 57:n
nojalla poikkeamisista valtioneuvoston asetuksessa mainituista
pyyn tim itoista.

Urho Kekkosen kansallispuiston kalastussääntö vuodelle
2017
TUULOMAJOEN VESISTÖALUE
Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta ongella, pilkillä, vavallaja vieheellä (uistin, lippa, vaappu
perho) tapahtuvaa kalastusta Luttojoessa Kulasjoldsuusta alavirtaan ja Kolmos-, Suomu- Anteri-, Jauru-, ja
Nuorttijoessa lompolot ja järvilaajentumat mukaan lukien. Koukkukalastus täky- ja iskukoukulla on sallittu
lompoloissajajärvilaajentumissa. Verkko-ja muu kalastus on sallittu Ylemmässäja Alemmassa Kiertämäjärvessä.

Kaikenlainen kalastus on kielletty ympäri vuoden lompolot ja j ärvilaaj entumat mukaan lukien Muorravaarakkaj oessa,
Kulasjoessaja Luttojoessa lompolot ja järvilaajentumat mukaan lukien Lutto-ja Kulasjolden yhtymäkohdan
yläpuolisilla vesialueilla.
Kaikenlainen kalastus on kielletty Lutto-, Kolmos-, Suomu- Kiertämä-, Torko-, Anteri-ja Jaurujoessa lompolotja
järvilaajentumat mukaan lukien 1 .5.-1 5.6. ja 1 .9.-30. 11. välisenä aikana ja Nuorttijoessa lompolot ja järvilaajentumat
mukaanlukien 1.5.-31.5.ja 1.9.-30.11 välisenä aikana
,

Kaikenlainen kalastus on kielletty rajavyöhykkeellä.
Elävien tai kuolleiden syöttikalojen tuonti muista vesistöistä on kielletty, sillä poikkeuksella, että täky- ja
iskukoukussa saa käyttää syöttinä Tuulomajoen vesistöalueelta pyydettyä kalaa. Onkimisessa, pilkkimisessä ja
viehekalastuksessa syöttikalojen käyttö on kielletty.

LOKAN TEKOJÄRVEN VESISTÖALUE
Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta ongella, pilkillä, vavalla ja vieheellä (uistin, lippa, vaappu,
perho) tapahtuvaa kalastusta Kopsus-, Luiro-, Pihti- ja Repojoessa lompolot ja järvilaajentumat mukaan lukien.
Koukkukalastus täky-ja iskukoukulla on sallittu lompoloissajajärvilaajentumissa. Verkko-ja muu kalastus on sallittu
Sompio- Kopsus- ja Luiroj ärvessä sekä Kopsuslammessa.

Taimenen (kaikki taimenmuodot, myös purotaimen) kalastus on kielletty Kopsus- Luiro- ja Pihti- ja Repojoessa
lompolotjajärvilaajentumat mukaan lukien 1.9.- 30.11. välisenä aikana.

YLÄKEMIJOEN VESISTÖALUE
Kaikenlainen kalastus on kielletty koko vuoden Kemihaaran yläpuolisissa vesissä.

KALOJEN ALIMMAT MITAT
Lutto-, Kolmos-, Suomu- Anteri-, Jaum-, ja Nuorttijoessa lompolotjajärvilaajentumat mukaan lukien kaikkien
taimenien myös purotaimenen eli tammukan alamitta on 50 cmja harjuksen alamitta on 35 cm.
Kaikki alamittaiset kalat sekä kuolleet että elävät on laskettava takaisin veteen.
Lapin ELY- keskukien päätöksellä (23.5.2017) Dnro 1505-5713-2016 tämä kalastussääntö on voimassa 31.12.2017 asti

Liite/LY -keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
kirjallisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun
ottamatta.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.
Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee
saantitodistuksesta.
Jos päätös on annettu tiedoksi todisteellisesti sähköisenä, tiedoksisaantipäivä on se, jolloin päätös
on noudettu asianosaisen tai tämän edustajan toimesta viranomaisen osoittamalta palvelimelta,
tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä
päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
Tavallisena sähköisenä tiedoksiantona annettu päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena
päivänä sähköisen 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.
-

-

-

-

-

-

-

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Pohjois-Suomen haHinto-oikeudelle, on ilmoitettava
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä
perusteella muutoksia vaaditaan.

-

-

-

-

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen
laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekiTjoiteffava valituskiijelmä. Asioitaessa sähköisesti,
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
Valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
Tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

-

-

-

-

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmän voi toimittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse makseifuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina.
Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuifava
viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.
Käsittelymaksu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250
euroa. 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.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
PL 189
lsokatu 4, 3 krs,
90101 OULU
90100 OULU

puhelin: 029 56 42800
faksi: 029 56 42841
sähköposti: pohjois-suomi.haooikeus.fi
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