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VAA.fIIMUKSET JA P.ERUSliE,ET

Syyte 1".KALASTUSR~IKKOMUS
(9'11 85/R/OQ501 02/11 )
Kalastuslaki 34 §, 35 §; 88 § ja 1i08 §1~4k·
Rikos,~aki5 II'uku 3 §
Kaflastusasetus 17 §·1k ja 1'9 §,

25.9.2011 S.AVUKOSKI

Ka.rpee kj ja Vaa ra ovat yhdess8J ta ha Ills,an ta~ huoHmatt:o m LIudesta
Nuorl.tijo,€:ssa käyttä neet Ide!lletty~ pyydystä ja pitäneet se 111'aiistapyydystä
veneessä siten! että se on oll ut pyyrJt~ä: varten helposti käsi Illär

k';a.l.a~staneetI~vattomasU veslal Lise ~ia,josisa ka lastam lnen on ra.jo~tettu,
pyydys~äneet rauho itusa.ikana ta imenta ja pifäneei vedessä niiden
pYytntliifl sop lvia verkkoja s,eKäpyydystäneet a.lamiUaii sta kal~aa.

IKarpe,s:ki ja. Vaara ovat yhd'essä ~iikkun'eet Nuom+ioeil!l.a per,ämooUodlll.a
va rustetu I~aj!o.kivene 9.1 lä . Karp,e,ek;i on ku~jettanut seka sauvan Uit venettä.,
Vaa ra on nosta nut vedestä ve ~eeseen kahdeksan pyynni!ssä 01Iutta
verkkoa S'iilrnåknolta an 35 ~45 :mm sekä päästel M ja. suoästan ut n iiistä



·saal iiiksi' saad ut kahdeksa n taimenta; jo ista v~isii a lamiUa~s~a.Väaraon
veneessä käsite~~ytkuivaa verkkoa ilmeisanäaikomuksiellaanl laskea se
pwnrHh Veneen pohjalla avonaisesea laailkossa pressun alla on Il'isäksi
0'11ut ko~mreku lva a verkkoa. pyyntiä vart.€ n hellpo sU kås~I~eotetlava ks],

NuorUijoen ka.~as,tlUsoikauden ha ~UjaMetsähaUiitus ei sa~ili 0~I[enkea n
ve:rkkopyynUä joessa. Taimenen kl.JtlLlrauho.itus 0U.~Iksn utft,9 ja jatkui
15.11 saakka ..

Ka~pe,ekHla ja Vaaralla ei ollut mitään kallastLls~upaa k.a~astlj:soilkeuden
haltija I~aeiivätkä he olleet suo riitta neet vaitioUe ka lastuksen holtoma ksua,

2. lUVATO,N PVYItoITII
(9185/R/J005011 02/11 )
Ri'kos~ak.~5 IILJku 3 § ja 28 lu ku c~ 0 §

SAVUKOSKi!

Ka rpe,sk[ ja Va ara ovat yhd.essä ~uveU(rniasti kala stalrH!ef
Metsä ha~Iiituk:sen ha nltssma ssa kalaved €:sså Nuo rtt~j:oessa
syy~ekohdassa yksi kuvatu ~nta vo in.

3. IMIET·SÄSTYSiRIKKOMUS
{91 B5IRl00501·0.2/11:)o
Mets.ästysia ki 35§ 2 j,a 74 § 2 13,1<

25.tl ..201c1 SAVUKOSKI

iKanpe'ekJi ontahallaa n ta i huol ~mtattomuudestaku IjeHan ut
metsästysk ivä äriä Ii!malli suojust-a veneessä mooUorin käydessä.

Syyttäjän m uuti v.s.ali mu k:sel.

Ri lkoksel1t€J~ovä lineenä takava riköjlolut 8 verkkoa ja 8lalim:enta on
tuom ilta va valtio ~~,emenetety.~si.

Karpeekii ja Vaara on vervoitettava yhteisvastw.Jmsesti korvaamaan
va IfioUetod istaj:ien IkuUI:s:misests.8.iheutuvat ku:tut

Lakl o.ikeudenkåytn nlstä rikosasio lssa '9 luku 1 §

.Asiianomistajan vaatimukset



A:siianomistaja MetsähaH iius yjhtyy syyttäjä n ranga istu sV8aullimuAseen
syyiekohtaan .2 liittyen.

KaJ'astolllea iheututetun va hingo n arviointi.:

Johdlanto

Korvaus ~as·kel'massa 0n la skenu Nuorftijoei le ·25.9..20 11! ta pa hitunEH':l,n
sala ka ~astukss R Johd osia asianomistaJa.1 le a.iheutetun va hl~ngon S LIuru us.
Vahin'gon suuruus lasketaan luvatta pyydieUyjel1l taiimenien
po ikastuotan no 1rI" suojel uarvon ja luparulomenetyks1en perusteella,

POJikastlLllo~annonarvon laskentaperusteena käJytetä.än kalojen tuottaman
jälkeläisten määrää, joka talVlitaan kompensoimaan menetetty kalasta,
jos 9ie·voita.isiin ko rvata .esime rIk.~k:si lstuttama 11161pol kaset
kahimvill!j'El!lylaltokse Iita. N uo.rtrUjokJeen e~.ku ite nkaan voida istuttaa
kalanpoi kasla säädösten pe rustesl ia~koska ka lanv~ljelyla itnksiU~ eli ole
kyse istätai m~nkantaa j.a. vesistö on yhtell1en Venäjä n kanssa,
NuoliUjoe r1I v,es~s.törl ka la kanto j,en hoiito perustu u~a:loje:n Iuonta lseen
Ilisääntym~seen. Vahinkoa; arvioid~ssa. on, huomattava, että Nuorttijoen
tal rnen kanta on paUsi Iuon nOlt1U1a.inen myös välttä mätön raa kiUn
eliinki,erro,nf~. S uoman ja: Ven.älän kesken 0 n te hlt)! tiiivistä yht€!,~styötä
kalastukssn ke!hifrt;ämisekst Safalk.arasl:usvähentää Suomen puö~en
rna helle ntsuu ks,iia yihteistyön ke ~ ittämisessä, Po ikastuota n~.o- ja
suo je~ua rvon VEI hi rlIK30 rl kO'lV8usiaskelma perustu u rii sta- ja ka lataleueen
tutk~musl!a[~ok~H~nIna,rinka~anvi ijeiylailo ~sen kallanvi !]ellyssä t()t~utune isiliin
tuotantnlu ku~hin ja malikki nah into ih in.

M'e'ttsäha~I~~us.toteaa, että vähentynyt lkalas~on sa.a~istl!Jotto vähentä.ä
suorasn alueen ka lastusmalkal lu- ja v:i,rkJ:stysarvoa, SllLIom essaerlal ueUla
on a N:i!OJibJ!ka~as.tllJkssn vi rkislyS8IrvOi:l ...Ka la npo ilK8.stuola nno n ja
suo jelllJarvnin Illisälicsi korvausta vaad ltsa U1~upatullome rl6't:yksestäj joka
la sketaan sala k·a~astukselll~apo ls pyydetyn 8891~in Iupalullov.aik:utuli<s.est~,
Metsäha lliitus vaati~ kOI'VaJttava kSli myös asla n sellvliUä m~sestä al heufu nset
kohtu u I~iset työlkustaJn nukset

Nluontijloen vesistö n kallatuotto perustu u Iuonta lseen ~isääntym lseen,
Kutu kaliQ~hi n ke hdl,iisiuva pyyntiä ei vo lda ~orväta ~stutUlksin vaan vah~nko.
on lP,emuttamaton. Kal:k,kJsalakalat ovat potentiaa~i~.ia tuotantokaloja.
Tuota ntoa NO pen.Jls~uu ~Ulaliina nva raisten suku kypsien ka10Jan
tuonamaen vaanusp oikasrnåärää n ja sen arvoo nl.Koi r~s- jEi nasraska lat
ovatsarnanetvolsla arvoa mäiäniteUäessä. Luonnono~osulhteiis:8a naaras-
ja k,oimska,l'ojen määrät vaihtElh:wat Usean kolraan os.aUi1stuminen
kutlllta·pa htu~maanva rmista ,sg!eneeUi sen rno nimuotolsuud en smirtymi sen
Ja~'keläls ilin. Suojel uarvoa korostaa IIisåk.si 'alueel!la. esll ~tyvä IUhana la inen
jok~helm iis~mpukka, jan ka Elsiint~/mitnen on k,i,inibeästj(yhteydess:ä
ta~menkanto je.n hyvWI'iJQiinti ln, si 1~äjiokiihelmi slimpu kka tarvitsee
ellil1lk~eITOSSBan v,ålHsånnäksesn ta~menen (tsl lohen) poikasia (RKTL



tutkiimuksia ja sellviityks~älJ/2Q11: Tai'menk,antojer~·seuraMnta Tuåliomajoen
vesistön Suomen puolen Ils;tvajolissa vuosina ,200J,m201 0).

RUs.fa- ja IKalata.lo!JQen tutki m U's!1a~to kse n tn eri n kaJanv~~Je,lylailo ksella .on
vuosiikymmenien kokemus tamenen viljellystå., IlaitosQI'DStihte~ssa
ta~menen mätiijyviä. 0 n 7000~95flO kp nltrasse, Mätiä naa raska 109n pahlosta
on noin 15-20%. Kiilan pa~noin€1lI nsa rastalmen tuoUaa n''Ö~n1500
mätijlyvää (vaJhteluväli1 050-1'900 kpl), luolnnonemoj,en mädin laafu on
usein parempaa kuln ~aitögemojenj, joten luennonolosuhteissa mådln
tuotanto on todennä~öiflestli suurempii .

Hed'e Irmöi!tetY!\ltal rnäd ~stä saadaan Iis1utuspo~kasi.a (ylil :3v) n. 48 %
(RKlllnarin kyl.}. Ki~onpaino~nentaimen tuottaa siten 720 vae!l'IU$~kä~stä
pofkasta. Vael ~usikä.isteI']90~160 g:n poikasle n la~~oshinta .il~rnan ku~jetus-
ja lstutu skustan nuks la 0 n :2,34~3,,:30,eUlroa~kpl.Ku~jieJtLls~ja
lstuiuskusta nnukset ovat 20 % kalojen arvosta, Tuu 10majoen vesistön
vaelihJsta:im~ejnienIkutu koko on O,8~g:sta ylöspäin"Jaimlen-en poi1kanerl
saavuttaa. vae lilusiän 3-1 vuoden iässä, N~LJortltijoenkalasto ltIie aiheutettu
vahinki,) lasketaan yhden kilon pa~no~stenemokalojen tuottamien, tässä
tapauK.sessa 8 kailaajistutusikafS'ten (3 vuoUa.~denl poikasten p'eruste-elll~.
Tuotantoarvo määntstään samanarvoilsena myös koiira.skaloine niiden
gene€ttisanperimän turvaam~ se n vUloll(si. t.uennono IOsUlhteissa
polkasku ollleisuus 0 n la itosölosu.hteUa SLIurempaa. Luon nonolcsuhte lssa
poikaskuollelsuudeksl srvioidaan 9~5,°lo.

Sailaa pyydeUyjen kalojen tuoftöarVQ on 5ite.~,8 ka~aa" l50a miitijlyvää
12000 poikaata, Nä iståpDi kesista arvilo~da.anselvlävån 'istuiuskp,koisi ksl
5 % (poikaskuoHe~suuts 95%). lstutuslkålslå poikasla saadaan 600
kappaileUa. Ka.lojen hinta on (03 140 'gl) '1-'3,05euroa ilr600 kpl = 1830
euroa. Kalloje n arvoon lasketaan ~isäksi ku Ijetu&- jailsuutuskusta nrllUlk~:..e,t~
jotka ovat ..20 % la!~,toshinnasta. Ku Ij;etUls~ja listut'uskus,tarl nukset ovat 366
euroa, Po~ka stuetsnnon arvo 0n yhteen sä 1830 eu roa 4" 366 euroa =
2'196 suma.

2. Lupatullomen,e:tys:

Ta pa htumapa ikka (Ylä ...NuorUijo kj) kIJiUIuUI Mets.äha IUtuksen Num1,tijo,en
virkistys kalastusa iueeseen rro 35,50. Vi rkJslys,kaliaslusl uva 111,a.saa
ka lastaa vai n V8N8 lla ja v~eheeJnå(uisUn ja pe rho). AJu€,elle ei myydä
muilta.~a.llastus~Up,ia.Tapahlu rna palkka on v~rtaava i,Ok~.jesse ei voi
kala staa y~eiska~asfusol ke ude liI~a(onlkltmine rr, pi'likkim~nen ja
Iläärl'i~ohtainen kaliashjs~upa} A.1~eellleeij myöskään myydä lainkaan
verkkoikaJasfuslupi,a, Taimel']en öiamilfta on ail:ueeUa4.0 cm.

V!ereis,eUä U rno Kekk() se n ka rmsal~lspu lsto n .8.1uee IIIa ka lastu s- J1a
retkel Iyse!vit~/k.ses:sävuonna 2008 (Metsälh,al !~t~'ksen I.uonnonsuo]a~usa rJ'8
sarja EI 148) 176 kaJastajan laimelilsaa.lis, oll 96,6 kg. KeskisaaHs
kaiastalaa kchtloll siten 0,.5,49 Ikg. INuortttijoen s8'l,akalastuiksessa
rnenetetäln potenUaal!isia saallskaloja kuusi kappaletta, jo~den
ylhte~spaJnoolli 3,440 kQperaftuna (RKTL), Kaloj'~n perkasmaton
kokonaispainö on 110-20% suurempi ..Sa~aa pyydetyn
saaljiink.oko~a,ispai~o on vähintään 3,784 kg!.Saalism'åärå suhteuteUluna
vastaa siten 6.'9 kailastajan saalista (3r784 kg ~! 0,549 kg~ ~k9).



5
Metsä~allljnjs toteaa. että INuorttUokea voidaan verrata väJhi'ntään edellä
ma.iniUu~h~nKuus.amon, S~majoen ja Torniiojoen k.alastuskohte,isiin ..
Numtt~joen arvoa nostaa erarrillai suuden Ilsäksl .sen I!.JOinl10nUaii nen
Venäjarll kanssa yhtelineUlk.atakanla! Joka onavalnassrnasse
jokihelmisilt1l"llpLikan otemassaoloje.

Salapyynniillä saadulsta kaloista '6 kpll' oli 38-41 cm.n pltulsla.Talmenen
kal.~·stusaika loppui lupa-elueella .~0.9.! jolloin aitoi taimenen
Ila,k~sääteinen f.au:hbitusa~ka . Seuraavan kerran k.alastus o~isij mahda I11Ista
[äid en IIähdön jål kee n v. 2012. Nä mä kalat olli:::;ilvat sI~ensaavutta neet
iluv,aIHsen 4Q cm pyyntikoon kesäån 2'012 rnennessä. Salaa -pyydlelyt
ku usl saa Iliska laa vastaavat Urho Ke kkosen kansa IHspuistonkalasfus- ja
re,tfkeiiyseilviityksen 2008 pe rusteella (M€.tsä ha IIUuksen
IuonnonsLH)J:ell usa rj'a sarja 8148) 6.9 he"r~killönka las1ttusmahdoli:i'su utta,
Lupamenetys lasketaan vestaamasn vähintään yhtä lupavuorokauUa
kalastajaa kOhden. Lu pwatulomenetys on yhteensä. ~19t'H:~nkBö*'1O€lvrk""
ageuroa.

3" ASlianomistajan työkuslannutset.

As,jaomistaja on käyttänyt resursseja asian se~v~ttämise:en..
Työ kusta nmlJsten korva usva atimus peru stuu Metsä ha IIltu ksen
he nki lös~ön asla 11 holta m lseen ~Sl s8!livljrtläm iseen lkäyttämään tYÖ"a~.kaan,
jo ka koostuu mm. vahhk,o s€llvlity~s ~$täjlmatikaista, puhelu lsta,
,esiibd.kiIlta an Ikäytetyisti:l; resursss ista, iKo rvaushi nt8 slsä~tälä
työnteldjö~den tuntipalkan työnan~aj,f;msosiaallikustannlLiksh€H~n,
cAJuepääBikkö1 ~ h {ä. 5<1,00 euma}:: 5<61,00 euroa
Suunrlit~e~ija 24 h (8137,00 eum.a) ~ 88:8,00. Gurua

Asian omistaja n vahti nglonkorvausvaalii m 11.15

lMetsäh all ltus pyytää La pl n kä räj.ä.oiikeurta fuem itsema.an va staJajai
ko rvaamaa n y.hteisvastuu nisestiasiano m~stajaUe yhteens,ä 3714,00
euroa,
Vah~ngot:
~.) Ka lanpo j,k;astuotEUl1:tO J;~ suoj,€:I uarvo 21 96} 00 e u roa
2) KalastU's!lupatulomenetys '69! 00 Eluros
3) Työkustannuks€t 1449~OOsuroa
Vah:ingon arvo yhteensä 31'14]00. eurca konko,lain.4 § 1 mornentln
mukaisine vilivästyslkoMKoineen vaaUmulk:sen esiUämiseslä Ilukien.

l ~säks i aslan omista.ja: vaaU vastaa] la korvaamaan Me'tsäina.ll,i~ukselie
ku Iui takava rikOl'tulen tai menten gene'Eltt~sen al kUj~)erän se Mttä m isesUi
6,432t9.0 auro lIa korko la in 4 § 1 momedi!1 rnu ka ls~n€
v~lvästysko nKoinee n 22.3.20 12 ~ukien.

O ~keudenkäYUltjiktJ luje n 08uus ko rvauscvaatimuksesta 0n tä ~lliäheikel lä
300,00 suma. Metsäha.I~~tuspidättää olkeudentarkentaa
oilkeudenkäyntilk.l]luj~n osuutta asian käsittelyn myöhemmissä vaiheissa,



mikä I~sl ilhen on ta rvetla. 0 iikeude nkäYl1tiku!lu]en nsalta :~akim iet:len
tu nf~hinta pe rustuu .y~elss n 0'1keU5avusta~a n käyUä mäån tuntli h~ntaan
(vä~tiOneuvoston asetus o~keusavu n pa~kkioperustelsta 290:12008).
l.aklmles 3< h (8 " 00,00 suma) :::300~OOeuroa

Qikeudenkåyntikuiliuj!a vaaditaan laskun mukaises~i kol'ikolain 4··§ 1
momennn mukaisin·e vHvästyskiorkofneen kLiuika.U'o:e~ kuiuttua tuorruon
antam~ sesta iluk,j:en.

VASTAUKSET J.A.PERUSl"IEET

Väite :Metsäna.l~iituksen as~all1osaiisas,emasta

Vastaajat katso ivatjettfl,j IMetsä h.aUiltukssHa ole a slano s8ilsase maa.
Vastaajlien käsitylksen mu kaian :maa~Jametsäta lous mhiste riö vastaa
kaJ astu:sasljo'~st~j.

Syyttäjä katsoi, että pe rlnteisest.ii Met:säham'tu s 'On 0 ~IIUI,t
aslanoaalsasemassa

,K-äsittel.y ratka is u

tai n sääd ä nnössä eli ole asianom istaja 1'111mää:ritellmää. Yleensä käytetää n
ns, prösessuaalljsta. as~'anosaismääriteim8:ä, jonka mukaan
asia liIomistajiana rlkosaslassa on lou:ka'[un Q~keushyvä haltiiJa. ei i y;[!e€l nsä
se, joUa on vahingonkoN8iUSva:aUmuksiLa asiassa,

Lopputulos

Metsahaillitusta on pidettävä asianomlstalana asiassa ja Metsäh·a.lllitU8 on
oikeutettu esfUämään aslassa vaatimuksia ja yihtyä syyUäjän esittämään
,syyitrte'eseen.

Tähän käsiUelyratkahsuqn ei saa hakea erikseen muutosta vaan vasta
pääasia n yhteydes~tä.

KARPiEEKI

Rangaistu.svera,timu kset Kö,rp€l81kikliiSltisyyUeet ·1~3•.koska vasta aja El~ole menele ~~.y1tsyyUe·en
tee nkuvau ksessa vä lii~e[y~lä tavaJIU.a.

Karpee ki Ik:HsU Metsä ha 1!I'ituksen ka lan po ikastuotan~Om ja suojeluarvoon ,
kaJastusl upatu 10menetykseen ja työkustan nUKsi in perustuvat
vah~ngon~o:rvausvaatimu kset sekä myö s 'o~ke ud en käynUkui uj.a kos,kevat:
Ikorva.usvaa.timukset vaatimus:~en perueteen osalta.



koko naiisu udessaan todeten Metsä hei Iitukse n kaillkkiien vah Inkda
~os;k'eviien vCJ.aUmuskohtii€:nJ perustuvan oleittamuksJin j.@ teoreeUisiilt1
eni mmiSiilsvah~nkoa. kas kevH Il las ~elm Iiin. Syytleessäta:rko iteUu 'teko en
väitetty kahdskean kalan kalastarnnen ei v'C.I~m~8ä,äntapauksessa ollie
sell!a:isessa syy;.;yhteYitiessäl kONsusvaaUmuksfssa väiteUy~hirl
teoreettls ~iin kailan pol kastuota Iltaa- ja suo jehJatrvoa ta i ka~astlLJsIIupatu lon
menettämistäkoiSi~~viiin s,euraamuksiin, eUä.vahi~'gonkorvauksen
'[0imits,smislei le 0Usi perusteet,

Karpeekin näkemyksen mukaan MetsähalHtuksen korvausvaatlrrtukset
elvåt perustu mih~nlkåän e rityr:snonmeii hiin. Nä~n ol len ko rva usvaatim ukset
,pen.JSitunevat vah~nganlkorv,au~ll:ark~in. Kaltrpe,ek:fn näkemyks,e~ mukaan
kysymyksessä ei ku!itElnkaan ole vsh ingon korva US~alssa korvattavaksi
säädetystä ta 110ud8:1'1 lsesta van ingQnosta. 'eikä esi neva hingo s~a.

lMetsäha lIIitlJksen t.yök.ust:a nn LIkseteivåt tä ssä tila nteessa 0 ~emli Itää 1'11 osin
korvat1av~a,koska va.ati m usk.irjelfmsss.ä; yksi lö imäUä jäänelden rnää IiItää n
huomattavien tyäkuslannusten syntymhenjohtul..J pSliusteeUomi'en
vah~ngonkorvausvaat,iimusteln selviUelystä.

Ka.r,~:H~,.e;kiae ~tu le velV01i~taa ed €ld'lä maln iUujen syiden johdosta
v,ah~ngonlkGIV.auk:sia Metsä halUtuks:elle siinäkään tilianteessa, jo ssa hänet
vastoin kiistä mlistää ntod etta lslin syyl ~is~yneen rang aistusvaaHm u:kSI9SSEI
tarkoltetu ihin ta:kai hin.

VAARA Vaara kliisU syytekohdat 1 j!8J 2.

veara ki 1St ii Melsäha Ulitukse rII korvausvaati mukset perusteeltaan,

Vaara. illmoiU~yhtyväli1sä Karpeekirn puolesta '~s.iil:etl.yyn.

VaarakJ,ilsii myös korvausvQsUmUiksef mäariltä~rl kokonaisuudessaan,
:Metsä halli itus, va ati ~as kel m ie nsa noja Ila vahi ngankorvauiksia
ka lanpo lkasfuota nto- Ja suo jalua rvo sta sekä .
kalastusl up.atu lomenetyks1i:sestä.. Vaatinl'U kset perushJ'vat täysi n
hypoteeUisiinteo rlslaekel mäln. SyyUeen 19~ohdass·ama inittuj'€!n
kahdeksankalån tuottoervo OlI ~:H3Ilkkää:oilettama.a eiik"ä tätä koskeva
laskel ma voi osoittaa rnitåän Mlet~;aha~~ifu kse IIIe ,a,ihe utu notta ta loud elllista
vahinkoa. Syytte.e~$ä tarkoj,~ettlJjen, kahdeksan katan väitetty
ka~asta m tnen 16iole voi nUI myösk:ää nalheuttaa IMetsäh a!lmuiksellh~,mi.itElän
kaiasfus lu palu ~ojerlme r1styiksi.ä.

Met.sä haUltus ~i olle peru S't8nut korvausvaaNmuk.siaa n m:ihiUIkään
normelhin, Kys9!i:set vahing!onkorvausvaaNmuks'st voisiv~t perustua
vahingo nkorvauslaki in, Metsäha II:itu ksen ka lal1pO iikastuntantoa ja
SLloj,el uarvea .selkä· kallasfusl upaH.llo menetyksH:i koskevissa
korvausvaatrnckslssa e~ole kyse vahi~gor:lkorvalJs!l8!iin 5: 1 :n
ta r:koUtamasta ta 1.0lHJ.ed~lsssta vahingosta [aii ~ain 5: 5 :n ta rko ittamasta
ss i:neva ~iUll'glOsta.

Mets11hal.~ituks€n työk,l!.lstammkseteivät o:le korvattaviia~ koska kyse on
olllut perustseäomlen ~orva~svaaTl[im~s'IenslelviUämisestä.



Syyt.täjä

Muu materlaall

ASi~anomistaja

Henki~ötod iste~u

Syyttäjä

El

Si~en Vaaraa ·ei~l'ule velVoUta8 suorrtamaen vahin'Qlorlkorvauksiia
MetsähaU~tuksellle~vaikka hänet vastojn ki:istämistään todeUaisiin
syylllisek_siasiassa.

2) Vailok~vakooste, liUe 2

:3)Asianomistajan korvausva.atimlUs, Iliile 3

4) R.~ista:~ja ka~8!taJoudentutklmuslaltoksen lausunto Nuoritijoen
1taime~kantoJ€nmetkityksestä, I~ne4

6) Riista- ja IKalata~olLJdentutk;imuslanok5en i~usunto, liiUe .5

6) TurUJn yHopii ston IEvo IILJutio biologlhtU1 sov€.llluskes kuksen lausunto, I~iite 6

9) Ta~menkantojens€uranta Tuulomaloen v'El!siiistönSuomen puoien
ll'atvajo:iissa vuosina 2003 - 2010. R~is~a~j'8; kaJlatakJuSij, ~UI~kimuksia.ja,
selvitylksiä '8/2011 ,

~.0) UrhoKek,ko sen Ik.ansa iHspui ston kalastus- ja retksl ~yselvit.ys2008.
MefsähaUlituksen h.lonnonsuojei~ujiu~kaisuja..Sa~la B 148.

11) Turun Yliio;pist.o~lasku 8.3.20112

1) \Ja st;a.aJa lMalrkku Ka rpeekl

2) Vastaaja Juho Vaara

3) Todistaja Markku KaJervo Pernu

4) TOdJistaj,a Matti 1~lmari Mäenpää

5} Ted istaja Ja nne Juha ni s~~vola

6),Todistaja Ano Erkk~Soppel1a

'7) Todistaja Panu Juhana Orell
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IK'Å,RÄJÄOIKEUDEN [RATKAISU

SyyUeessä ta rnoitettu te ko on ta pahtu nut Savukosken NtlorU~joella
2.5.9 ..2011 ,

Nuorttijoen kalastusoikeuden haU~j.aMetsä~a!IHtus eli salllHolllenkaan
verkkopyyntH:~ joessa ..Ta irnen en kuilu ra uho ltus o liial kanut 11. 9 ja jatk.u i
15.11 saakka.

Syyt,ekohta 1:

SyyUä]ä Jan katsonut" eUä. KarpeelkJ ja Vaara ovat yhdessä. ~'ii;kkurl'€l:!E!t
NUOirllUoellla perä moono IiI'~a·va rust.etulll a:jokiivenee'lll'äJ. !K.EArpes ki 0 n
ku Iljetla nu~sekä sauvo nut venettä. Vaara on no stanut vedestä
venees€,en kahd e ksa n pyyn nlsså 'oiliutta verkkoa si.~mäkoo~taa n 35 - 45
mm selkä päästel ~y~ja :SlJo~listanut n iisiä sa.a~iiksl saad ut kahdekss n
ta~m.enta,jq.ista viiisl alam~Ualsta, Vaa ra 0n veneessä käsnel!i ytt: 'k,ljlvaa
v,erkJma iilmei~enä aikomuksenaan lasksa ·se pyyntiiri. Veneen pohjalla
avonaisessa laatikossa p ressun a.~ia on [Iisäk.s~olliu! kollme ku lvaa verkkoa.
pyynt.i.ä va rten he I!posti käsi IIIe o~€l:UavaksL

Vastaajat ovat ilidistäneet ;~aiastan€li€l:nSa NuortUrjo9,l:Ia ..Vastaaja Karpeek~
iImoJUil pi\iä käs~ttelyss.ä, e~Weifled ä mistä mä rät verkot oll'ivat. tu Ueet
VBneesee n, eikä ~iedä siitä kenen laatlkko 0mise veneessä 0 IIIut IlaatllkikoI
jossa mä rät verko~ ja ka lat olliva,t, laati k~o, jossa :luJ,iva;[v'erkJot oUvat
olleet 0]11varmaan tullliJt"muiiO€Hl tavaroiden :mukana veneeseen. Vastaatl9
Va.ar.a;~~mo~tUpääkäsittelyssä~ ettei Juuri muista tapahtumia. viinan
juo I1niin ta k~äVa:arakaan e iitilerlnyt !k,enen laatikko ja. ka:l!aJt 01i ve neessä,
"Vaslten" o'IIi heUut.elllut verkkoakäs:issä kun joku t!llJlii huutelemaan
törrnältä ...

Todistaja Pernu ell IKB.lastusvahronnassatapa"htumahetkelllä Matti
Maer1ipä.äOn ka nssa ~Va Ivo jat ollivat seuran neet INuo riltiijoe Illa.011utta I'eiirlä
joen vastald:.8,iselita puo"lt3lt;;t Pari tumla leirissä heräärrusen Jiäilkeen
jokh/8n9 lä,hti li!i:klkeeH,e ja koira läh~i rantaa pitkin. VaJilvojat olivat jallan
seuranneet veneuä Tarpeaksl ylös noustuaan he o'llivat. havah1neiet
pätkäve 11<0n joessa. Pa ilka.lle olli saa pun ut jokivene ve~lkon vleme n ja
vene sauvoUiin moass@ÖlleVaitlsaaren rantaan, Toinen h€nkHä·.a~k.oi
ven,eestå~ask.emaän verklkoa.
Tod~staja Pernu oli noussut ylös ja ilmoittanut its,estään
"Metsäha Iliituksesta pä ivää". Ka loSIS[ukse;nvaIIVojat ol iv~tsoäta nset
rajav.ar1iion ,parftidle ja partion olhje~den mukaisesti tulileet veneen mukana
aiemmintalrkkaHituun lie'ir~in.Veneessä: o1l:ioHut matkan .aikana pre8,su~la
peiteUyjä laat~kk.oja ja suojaa mato n kiväåniasl9 vaineen reunalla,
slsäpuolella, iMatkanaikana,ei tavaroihl~ koskettu. Leilrissä oN rajavaliion
pa rtio vasta ssa. Ran ness$: hava[rtlH n, että v€.neessä. oiii märkiä v'erkkoj:a ~
sekä vasta peraUuj.a ja pyydeUYjä. ta~lmenia. Todl.~stajan mukaan '~e:ivoi
enäå tuoreernpla ~a~oj:aolla", Todiistaj~n mukaan €l"cteIHsenä påiivänä
pyy(~etyt ka lst e~vät voi mHenkään sä Hyä sen kunbojsina Todistaja



i~moiUij että ~drjaUisen tod~stee n .2 va 10kuv;a:n3 ottam~senj.ål ke~ hå n oll
iIlmolttariut itse ståån jee ~~a.

Todistaja Mäenpää' kertoi olle·ehsa Mark!ku Pernun kanssa
1{"~I;<3s'~'Ulk~/.;.nv.alv.""cT .qs~.a KUin he o~iva"~ havainr eet ·VQ!'I...·_', _ - ... ' •. • ••.__ I;;>!'~ ~'" •..,"'. __ ~_ vnlil~ .,;0 •.•• _ _ ~ I L .. I;L .n '" _"".on J/oessa, rmn
hetki sen Jä Ikisen moottorirVGIl€! 01i tu Ilut paika Ile, Valvolat 01lvat menneet
~)iili:looripuskaan, Verl9 s9'mmuteUiin ja v,ene lliik.kui aauvornalla verkkoa
kohden. Hän seurasi kiilkarillla: keulassa ve~kk;oa kädessä pitävä mlss
tek~ liikettä, ve rkkoa nosteta an ta i lasketaan. Valvojat iilmaiiUautuivat
Pa lu LImatkalla II,einiiirntod lsta ja Mäen pää 0 Ii! haval nnut ve neessä
suoja.amattoma n aseen ja peite Ityj!ä: tavaroita, Ted islajan mulka.an
ve neesså on/Elet kalat oUvat tuoreita,
vereviä karojaj ei rnontaa tuntia kuMlla ol!lei~a ..Vastaajia Karpee!k.i oli
todistaJan muk.aan rannassa k.ertonut. saaneensa l~ala.t kotisuvannosta,
Kemijo:eHa. Ka~l'at"eivät todlstajan mukaan kuitenkaan mifenk.ään voineet
o~la vuoroka ud en vanhoj6t

Todi:starJa Silvola on ollut tapahtumahetk"elllä emNalvonla!Ji8JrHossa Arto
Soppela n ka nssa. Pa,rtio 0 ~iEH3.anut 80 ito~nka.ia,stuksenvail!voJ~It;a~että
leiristä OJl .llähten ytt vene ylä vi rtaarr, :2 miestä ja ko~ra l~rrl1alll.a" Ollivai
väHlllå kuuUeelt vaneen åänen~ei nåköhavalntoja. Partio oli mennytjo.e,liI,a
.0llieesee n ~eirilin. Lei niin saa POUl'llenee/Uä 4 m ~e;stäja ko lra, V,eneess ä oli
kivääri nähUiviii ~'äja. laatikoita . Pressu otettiin p6 ls ja havaliUn n 2 ~aatlil(lkoa:,
muutama kala sekä verkkoja ilaat~kot täynnä. lKaloista lkysyt.iä.essä)
va staus 0 Ii ollut. "ko~ira UInesta iKem ijoesta ulstlmella ElOelllisenä. paiivärl.ä".
Ted lstejan mukaan kj!ise ,ei kultan kaan m lssåå n tapauksessa ollrUrt
ei~1ispä\iivän8' $aadu~sta ka lelssta, r.entoj:a. veri tarltu i joka. paijkkaan ku n
ko s:kij;~siimät oliivat k1tkkaat Tod ista j~n mukaan IKarp€:e.=kieii ollut
hu ma lassa ja Vaa ra e~a~na kS/€U1 häl ritsevästl huma lassa ..Tod ~stala. oli
j~telll/ut Vaaran ikans$at,jaihmeiel/lly1t miik,s,iVaaran kädet ovat veressä.
Vasta lISQ..I' UII~n-"' ...._'U. _'" _•. 1. _. I ~C!n!\:eSI!.

Tod~staja Soppela O~ ollut tapahtumaheflkeliä e'rävål~ontaparUoSSa
Ja nne 5i lvolan kanssa, IKun ka!l'aslu kse nva Ivojat oilivalso iitlane-et he iille,
hän ohje/isti kaikkia palaamaan venee~~ä le/hiin. Veneen s-a.avuUua -,
ra ntaari veneessä olliloHut pressulla p,eite Ityjä tava roita. Pre,scsun
nosta mtsen jä likeen hava ili iin stJojaamaJtoUl ase ,.2. laaUlkkoa, rnårklä
verkkoja. ja kaloja. KysyUä,ess.ä kenen ve rknt ja vene: iiirnoltetf ln
Karpeekin verkot ja vene (myöhemm~n t:arkensi ve'lileelfll omistusta)
Aseen Ilippaaesa oli 0111utpaurlnma, pesässä eil ollut. Ase oll 0 ~llut
suo jukseto 1f1I. Ka 10ista todistaja ikerta'!' nl itä olll,een monen koko'iisi:S j 5·,ehlkä
mitat täy-UäMää, pienemmät 10 cm. Ka rpEH3:k.ii01i ka lo ista iiIrno iUanut, ,että
ne QUsaatu uistimeUa kotijrannasta, e,delil!isilian,a KlemijoeHa .. Todistajan
mu kaan kaJsAi01iivat kulten ~,in tuoreita ~kHltävä pinta, tuore ve rf sisäHä ja,
Hmaisia ..IKaloi:ssa olli selviä verkon jiUkiä Mer:kkejä oii uselssa kalolssa.
Tod.istaja oll tarkasta null kallojan Sl;Jut ja yhde ssä kään ~i 0 ~~Ui:Lme rkkiä
koukus1ta. Va.aran käsi ssä 0 I~ol lut verta,

rodistaj~e~. Pemu, Mäetlpää" Sllivoila ja Sop~H9~akertornuksjla
kä räjäoi keus katsoo rn'äytelynj että vastaaj at OV€l!t menete Ueet siten, kuln
syyttäjä O~ syyt.teen teonkuv.aukjsessa syyte,kohdassa 11ylksilöinyt.
Todistaj:ierl kertomusta tukee myös k~rjalllisena todisteena 2esUetyn
va~ok:Ulval~itte,en valokuvat 3~· 12. Samoin kirjaU~sest:a todiste<en 6 (Turun



Vllo pisto n la usunto 2'8 ..2.20 1.2) tau~ukosta3 i!lrrrlienee hyvi 1'11 suu r1e1il:a
tod en näk6isyydei~ä, että tutlkih.jit ka Iät ovat 0 Illeet N uo nt1ijicn~sta. Todistaja
Ore nirl~ertomuk,FH3~Stai~meil1€H3:,että tutkitut ka 103IläyUeet ovat ju U lii
syytteessä ts.r,knitetuista. ta imen ista(ll~etult.

Va stSJ3jientapahtumah etkeliiäantam(2! se Ilityska.~ojen py~ytämisestä
Kemijoe·sta edeUilsenä pä.iivänäei edellä oleva näyttö huomloon ottaen
voi pitää paikkaansa. Vastaajia Karp,eekin pääkåsiUelyssä antama
sel itys, eUBivät he tiedä kenen ovat olleet ve neessä oilleet. laati kko sekä
:mäm~verkof ja kaliati on epäusk.oUava.

Ottaen huomioon, eU~ vasta. ajat ovat paikkEl.kun:talaisia! vastaa]ien on
tu!lut alll:t;:ltietoisia kJeUolj'sta,ja.rnjoituks~sta. Menettely on syyksi ~ueUaviss;a
vasta.ajillle tahamsena 'tehtynä. Tij:tä 'tukee' myös se, että paikan päålllä,
kaJoje~ on illmoitettu olleen muua~ta kuin INuomijoesta,

Vastsa jat ovat syy~iistyrneetkaih::listusri kkorn ulkseensyytelkohdassa 1.

Syyte kohta 2:'

Ed elliä seliostetulla näytö ~H:lon myös näytetty, että vastaajat ovat
luvattomasti ka lastaneet IMetsähaI~~tl!Jkssn ha Illit~)iI!massakaliavedessä
i~manme1l:sähaHiluksen lupaa. lNä~nvastaajat ovat syylllis!Yineetmyö'sc
~lLlv.atlnmaan pyynWnsyytekohdassa 2.

Syyitek.ohta 3:

Todlstailen Pernu!, Mäenpäå, Silivo'~a j'i:!; Soppel18 kertomuksill:a
Ikäräjäol keus katsoo lr1:äytetylnj että va:staaja Ka rpe'ekli on tliina ki n
huoUmattolmuudest~ kuljettanut mmsä$tysk~vääria ilmanr suojusta
veneessä moottorin ,KJåydess.äja syyllirst.yrnytt siten
m€Itsästysri!k~!f.omuksee n syyte kohde SS,8. '3.

Asianomistaja on vaatinut vastaaJiiS korvaamaan yhtslisvastuulllis€'sti
se uraavat erät
~!).IKalanpoilkas~uo,t~n~toja suojeluarvo 2.1196"ODemo8
2:) IKalastus liupatu lornenetys ,69~OOe uroa
3) lyökLls;tann~kset 1449,00 euroa
4} Ka.loj~ lIl: ,i'!;! Ikuperä n sel vi;tt~m:~sestä al he utu neet ku lut 6..432,.90 euroa,

Va.staajat ovat. kllstäneet vaatimtl kset sekä perusteeltaan, että
määrätä än, :,Va;staalji8t ovat katso neet vaati rnusten pe rutuvan
olettam uksUn jsteo reeUi 51in eni mmä lsva hinkea koskevili FlI hypoteeUilsli r1I

~askellmiin. Syytteessä tarkoitettu teka ei voi olla syy-y:Meydiessä
vä.iteUy~h~nseuraamuksiin. Kysymys e~v8:staajii,en miele·stä ote
vahi:ngQin~orva.uslaissa korv.aftavalksi såädetystä taloudel Iisesta
vahingos:ta tal e:s:irn:evah~ngQ,sta IMyös toimet vesistöalueen Venäjän
puo~eiise!lja osalla vaikuttavat seilkk:;o'ihiill,jioiUa va.a.'timuksiia 01'1 perusteltu,
Ilisäksi työku,stann ukset (1n katsoUavEjaihe utunee n peWSl€H3:Uomi st~
ko rva.usvaatJmuksista.
K:aloje 1l.~1kup,~rän se 11v.~Uäminen on ka.~soUava €lsitutk.i ntaan ll iUyvaksL



Astassa on ensi i1I :seivitettävä se ~onkG' Metsäha IIIIltukse ne aiheutun ut
va~inkoa ja Jos on, nHn onkoaiheutettlj vah~nko vahingornkorv8uslii3ilin
noja 111a.ko:rv6J~tavaa.

Kalanpoi kaiis'l:uolanto jia: suo je ~uaNO

Metsäha~Htu$ on pewstuHut vaatimustaan sm.~tjettä lNuori[ijoen vesis~ön
kala.tuoUo peru stuu ~uontaiseen I~sääI1tymi sse n, IKuluka ~oilhin kchd ~stuva
pyynti ä e~volda korvata ~'stlJtwks~nlvaa n va hin ko on p,~ruut~amaJ~on.
IKa ikki S8 lakalat ovat potentiaa Usia tuota I1toka 10ja. Tuota Iltaa NO perustuu
IIuon nOrl vara isten su kukypsi:en ka loje n tuoUamaa n
vaelluspoika.smäåräån Ja sen arvoon, Koiras- ja naaraskallai ovat
sa rna narvo is ia arvoa mä,äfiiteUäe:ssä... Luo nno nolosu h~e~S5a naa ras- ja
ko~rasikaJojen mä äri;U va ihts:levaJit. US€H:~n ~oi:raan osall ~stlUm inen
kututa~)ahtumaan vermlstaa g,eneeUisen monimuotoisuuden sUl1ymisen
jälikelä isiiln. S!JoJaluarvoa korostaa ~isäksi a lueella Elsi intyv.ä uhana la inen
]dkJhei misirnp uklka, jonka. esll rllym [ne 1'1 on ki illtlSästi yhteydessä
ta imen kantojen rnyv~nvoinUi n, srilå jok.ihelmii sirn pukka, tarvitsee
elinkienossaan v,Ei1l-isä nnä kseen ta lmenen (ta i 10he n) polkasta,
Po ikastuota rlnOr:l arvon Ia.skentape rusteena ik,äy~etään ka1lo]eitltuotta m an
jäi kel!äis!e;fl mäå råå, jaika ta rvltaan ko mpensol maan menetetty ~a.la.$~.o,
jos se '10 ila,i:silin korvata es~m.e,rkikSJlisfuUalrl'1rCllila parka se!
ka 18 nv:iilj~lylaitaksellta> NUCI rttijo kee n ei kJJtte nkaa 11 VOri(J.aistultaa
kala rnpoiika sla sääd östen penj~ste,e~~8c!kos ka kailanvi !Je~y!l'aiitpksiIU.aei ol!e
kyseistä talmsnkantaa ja. ves~stö on y'htehlen Ven,iåjän kanssa.
NUlarUi.joen v'eS~stan ka lakanto jan hoito peru stuu ka loJen 1uontaiseen
Ih3ä,äntymi.seen.

Ta pa htumapaJkka (Y~åm Nuorttijoki) kuu~uu Metsä halli itukse n NuorlitU09 11
virk~sty~,ka:li8istus:a~ueeseen 'nro 3550. Vi rkjisrys!ka la stusiuvai la saa
kalastaa val n vava lla ja Vi.E!lneeUä (JU is.t~n ja perhoj, 11\1ueelle El ~my~ydä
mu [rta,ka~astus~upiia .fapahtumap,aikka 0n vi rtaava jo kl, jossa ei va~
kalastaa yieiska~lastusoik.eude.l!ia(onk;iminen, pil:kkiminen ja
~åå~ikohtalnen ka lastuslupa), A~ue,ene ei myöskää n myydrä ~a~nka.an
ver1klwkalasiuslupia. Iaimen~n all.amiUa on alueella 40 cm..

As:ranomistaj,an mukaan n lmenornean ka ~oja n kutuaika ne edli
ra uho itusa.~kan a: tapahtu va ka lastarn inen 0 n VEIhingol ~sta ka lakarmalle,

Todistaja Seppäss rl' mu kea n ky,se'8s.så e~ole kalanpoi ka ~stuot:anIlon
kohd a~iamiikä.äll lhypote,sUine 11 arvio vaa n selvl iin Iuku i~in perustuva
v~alilmus. Summat ovat mJa!IUms~a,. Kul'1 ,eiole ernokalaetoa, niin ka~oja ei
voida ti.stutte!a. Las.ke~mat on siksli tehty muiden taimehj:en viijelyn
perustae 11181.M ikäl ~E!mo.lka~aste pe rustetta isän~!11i~n sen kust;ann ukset
olli$li!VaUod~s:lajar! mukaan kymmeniä tuh.ansia euroja

Kä räjäo,j keuden johto päätökset ka lanpoi'kastuota~t()akoskevasta
vaaiti mu ksesta



NUiortt~joen laimrenie-n Ikala stukseHa. on va ikl,Jtusta NuortUjoen ·Mime nten
pOikastu6ta nto on, koska NuörUijoen ta Ime~kan na rl liisää nftymi nen
perustuu pe lik.ästäan~aimenten hLJontaiseenHsååntymii seen, ,Jlokai net1
kaJa,on täll!ölrnpotentiaal!inerltJ.,J.(Jl:anto1kala,Poi kg stuotarmon arvon
laskenta peru steena 0n tä IIIal sessa ta pauksessa perusteltua. käyttää
kalojen tuoUaman jiä~kelläilsten mää;rätäj jok·a t~rvitaan kompensoimaan
Ime'net!3tty kalasta. Kun NuonUJoen taj mene sta ei 0~e.0liemassa
emo kalastcs, ni in Nuorttijoe ntaimenesta eltällalala laskelmia vo!iiQ:a
esittää. Si~lloinnäyitöksi on hyväksyttävä tähinnä vastaavan kal'anelil
muu n ta,j;menen polkastuota ntoon pe rustuvat laskelrn at. Laskelmat 0n
tehty pohja utusn ~.n.a.r~nka la nv~lje,II'y!llalitok.sentaimenten v,iiljelyyn. T äl'tä
pohjalta onlasketfu kahdeksan salaa pyyde.tyn Ikalan[u;oUoarvo ja
päädytty 2.196 eureaan, TodistajaSeppärilHn trl'llulka.anvaikutus, voisi o.llla
jOP:Bmoninkertainen vaadltluun määrään, Iliisäksf nyt on~od~$tajan
mu kas n vaad ~tlu vain yhden vuoden po i~astuota nto, Käräjäo ik.eus
hyvå ksyy asianomii s[aj,an esititämä.t laskel rnat pol kastuota nnon arvosta
slil~1lajscElnaa 111,. KaräJäOiike~ s katsoo näytet.ym, että NtJorUijo'en tai me 1'1en
ika.lanpoikaispoiikklstljotanrno~le on ai~eutunlJl~ aina.kjn vaadliUu 2.196
euron suuruinen vahinko.

Suo jeluarvosta

Vaati m uks,EJen2 .196,euma asia Ilomi staj,8 on slsä lIIyUänyt, slUojeluarvoa
koskevan vaal!imuksI€m. Selvää on, ett.ä ~uonnonmlukaisen ta~menkanncm
jajok~helm~sjmpu!k~n säill.ymiseHä oni buomattavaa suo1elluarvoa. Siitä.ei
kui.t~nkaan erilkseen perusteltu vaati mukslssa, ei kä va ~k~tuks la
jök.ihelm is.~mpukkaa n ta nk,emm inkonlkreUso i~u pää käsiUelyssä.
S lJoje~uarvo n katsotaa n sis.ältyvän ed el'lå rna in iUulU'r1.2.1geeuron
määrään.

Silliä, ,että. aIUEH;:lHemyydään muuna aikana ku~nkutuaikana
viink:istyska lastusl uplia ·vavalil'e ja vie heelll,e el 0 le me Fkitystä.i koska
nimenomaan kutruaH<.ana tapahtuva ka~~st.am~nenon kalakannan
kan nralita ,er~tyise!n va hingom"sta.

Myöskään $,i~lläse~kaI~a~eUe~vesistö n Venäjä n puo len olosu htei:s,taei oli e
selvyyttä e~ole. ms'rkityslä vah~ngon su uni u[ta a rvlo Ilifaes~a.Ol:iivatha n
ka lat jo ka ta pauksassa jo Nuo rll1iijöen ves~stön S uomen JHJiO~e~sellla
oseäa.

l upalu lo me metys

Metsä ha~mus on peru stell~L)![ vaallrn ustaa n si ~!ä,elti3 sala a pyyd ety[ kalat
.pllisivat saa neet luv.:d lsen kokonsa kiesään.20 12.mennessä.
MetsäfnaUiituson arv~o!nut,ettäsalaa pyydetyt. kalat ollisivat vastanneet
<El< ,,9 he nkilon kallas.ttJsmahdo IIIisuuUa.

Asiassa. ·ei yksi löity Iupam.aksumeriettelyä. ja esl merkiks~ sitä, 'Onko
~l!.~)iamaksusiidoks.iissa saatuun ikalam~årääm. Jos näin ·ei ole, niin salaa
pyyderylllä kalloma e~vel oäa sYY'"yhteyttä t:u~evien vuoslen Ilupamaksqjen
menety!~se€r~. ilman jotain muuta Ikonkretisoltua syy.;yhteyUä.. Kun



tälllajsta: muuta syy~yhlteyUäei v()'Iatlimuk:sen perusteeksi ole, .kdlikretiso!:tu,
ni~nlMetsäha Illituksen vaa~imus ~upama ksujen osa lta hylätään
konlkretiso~matlom'ana ja näyUämättömänä .9'9, että [Q!dI~staJaSeppänen
p tiJhu~imagoarvon menetyks€!.stä, ei 0 le v8(jftimu kse n perusielua.
l ä ~~a~nenkl n perustel u olls ~tu nui es~ittäävaatimu kseJI perusteena, jos
sllhen (1 I~si 0~~Ult ta rko [;tus vedota,

Asiano.mistajan ·työlklJstann ukset

Vastaajj'sn meneHe~'Ystä 'on aiheutru nurt Metsä ha~Iituksetlie yiUmäälrElislä
kullJja työlumteirna ..Va~k.ka. työtunrlUovat tehneet Metsäha.lliiituks,en oma
henk~~öku nta, n:iiin tä ~II~Ii.s,ta,työtä Eli oi isi 0 II~u~ ii~rnan vasta.aJi l'llesyyksiil uettua
meneUe~yä M~una ki~amset1a ma!eriaailirna esJ:tetystä aSianomistajan
korvaus~aatimukses,t;a (muu ki~jaHinenmateria.a~i3)llmanee, että: myös
ka~as.tl!Jsma:tkSJj Iua ja virkii s1ysarvoa 0 n sellv~tty, Niä ilri Imy6s to di's!ajia .
S,eppänen kerto l, Näl Iltä.esinel ku ltenkaan oieasfas.sa esiieUy .
V89ti muksia vastaajia kohtaa n, Täiltä.oSiin va:sta.ajaJl eiväJt ole velvo ~~lset
korvaamaan kul1ujaMe[säh~llnuksellle. Koskatämarl 8.e~v~tystyönosuutta
ei ole eritellty, nii nse on arvioitava vastaajien kannailta ,edILII~iseäa tavalla,
KäräjäoikeUs arv~.Qii,.että puotet vaaditvista työ·ku.stannuks~sta koskevat
selila,jsta se~vttystyötä, johon I:iiUyen'e~011 e esJltetty vaafi muks la vasta ajla
kohtaan.

Tai menten aliku perän selvlttä mis€stäaJ he utuneet ku Iui

Vasta.aja Ka1rpe.€ki on pa:iik~U'lpåänä tapaihtumahe.tkeUä iilmoittanut
~a~menterl.ollleenKemijoesta. Talmenten alikuperån selvittäminen on
tämän talkJa 0:111ut tarpeen, A:sia nomr$~a]ailla: on olkeu s ltseki n se~'Y11Uää
itseensä ko hd ~stun une riikosta, El~kå silliä seika lla ,että myös
,es.~h.fl~kijntav~ranoma lsst s.e.Ninä vät r~koksia, ole' llähtö kohtais'9sti
me~k.itys.tä Ta ~mrente n .81kUlperän selviU~mi.sestä on aihe utu nrut
Meb~.äha IUtukselll e 6.432, g:Oeuron kul uerä ..

Vasta.aji en vastu UI asla nornlstaia He .a~helJite~ustava hinQlosta

Va hhl,.gO.ton a~heutettu rangaistavaksi s.äädetyn El: teolla, Ahtl.utetut
vahingot ovat sYY~Ylht.eydiessä vastaajien menettelyyn. Vasta.ajat ovat
va hi~:gonko rva us f!a·iin5 ~uvun 1 §.; nrno ja Uave ~voUisetyhteisvastuu I1Iisesti
ko rvaamaa n ash~l;rtomistaja ne afhetJUama raa VB hingöt
kal:anpo ~kalstuotannon ja. suo jalua rvon osalta 2 .1"9'6eu rollll:a~
työku starmusren osa~ta 7.24,30 e uro lla Ia tai me nten ,gEH"lI,eetUsen
alkupE3rän sel!viUämisen osalta t:iA3i2~90elJrollla.

Vahingot on aiheu,tett:lJ tahamsellia rlkolesella, Edkäole tulllu~~im~seikikoja,
jold e n r1o~a~la korvauks"i et .01lsl syytä soviitel la,

Ka~anpo iII~alstuotantoon Ja työkustann uksi~in I~U.tyenva ~'In'glonkONcHJkselle
on vaad itltl!J' vl ivåstys korkoava ali mukeran esittäm lsestå ~ulk.~en,
Vaati mukset on ann eltlj t~edoks~ vastaaji'llle :2.'." 20 13. Talrnernen
geneettisen alku pe~~n selviUå:mi sestå alheutu ne! lle kuIuilme on vaad ittu
vHvästyskorkoa 22.3.:2012 IIukie n, m~kä0n laskun (k~rjaII!h~en.todiste 11)
eräpäh'ä.
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Vasta a.j:at ovat ve ~vo~iiset '~"OlVaElmaarn aslanom istajan
oik€H"KjienkäYri1t~~kulutasiassa OIik~ti(lenkäymiskaalren 21 Iluvun 1 §.:n
nojalla. Vaadltut ofkeudenkäynHkulut ovat kohtuulltset, ei:kA niihin sisälly
aNO nHsäveroa.

Tod lste iu'k.ul ut

Vastaajiil.l!e on syyksJhJ€:fttu tahallinen rikos jå todislellulk.ultIJt ovat
ke htu u I~isst, Vastaajat ovat ve lvo IlliS€t yhtei svastu ul Iisestl koNaamaan
tnd is,t~1ukui u~ va Itiolle,

MenettämisslEluraamukeset

Taha Illislan rikoJ!(serl tekem lsessä kayt.etyt 8. ve rkkoa tuomitaa n va ltiolle
me rl;etelyksii tiklasla in 10 ~uvUin4 §:n .2 rnornenf n 1 ko hda n perusteeHra.

l uvaltoma stl pyydeUy saa Ils ,8, ta irmanta tuo m ita;(iUl va.iNol!I'€l:menetetyksi·
rikoslai n 10 ILlvun 2 §:n perusteella,

Rang.aistuksesta

Ottae n hulomioon va.staajliUe ~alham'Sena syyksM uetun me ~"ettelyn
vah~ngolliisutjs s.yyttäji;lJnesittälmä tuntuv~, sakkorangaiistus. on oi[kea.

TUO,N:nOILAUSElMA Kärajäoi~eus on tuominnut. vas,taajat tuo.mio!a~$eimasta Hmenev,äHä
tavalla



SIV1J
1 (l)

1.3.2013 NO 317 TL: 2
[iNO: R12 /98:6

K$Lrp:ee~i , Mar kkl.J, H'lZmr ik
080776-185C
K01(vatunt uri.nt; Le 18.3
9880'0 SAVUKOSKI

TUOMI.oLAUSELAA

SYYKSI LUETUT RIKOKS.E.'T

1.)Kala.~rtus]fi.kko.rliIus :25 ..~J. :2 011
2) Luvaton pyyil.ti 2"5•.9.2011
];) M$t,S&.stysrikkom:us. ;25.9.2011

RANGA 1ST[JS S EURAAM:uK$. ET
YHTEINEN $AICI~QRANGAIST(iS
Sy"yb~tiLuetrut; x·ikokset 1-]
50 ·päivåsak'kQa a 34euroa ~ 1...700. '€uroa

LAJlNKOHDAT
1} Kal.~a.st.us1aki 3,4 § r 35 § ,BS s ja 10.8 § ]-4k

Ri.ko51~k.i 5 1uku 3 §
1) Kalas.tusasetus 1.'7§ 1 k ja 19 §
2) Rikosla,ki ,5 luku 3 §.

Rikooslaki 2·8,Luku lO§
3) M.etsås:ty.sla}d 3S§ 2 ja 74 s 2/3 k

.MUUT RI~O-sorKEUnELjLI SET S~E(liJFUV\MIJKSET

RiJl:.oksenb~ko.vålirH~enä käyt;oet.ty S verkkoa ] et .s
:ta i:iTI€n't atuom it aan vaI:t iol.1~mene tet yk, sL"
TakavaLlfikko 91'8'5:!Rlrs.0102/11/TVP!1 määrätään
pidettäväksi vo.ima~ssa kunnes m~n:ettämi.sseuraarnus
pannaan täytäntöön tB~ asiasta toisin päätetään.
Rikoslaki 10 luku 2' § ja 4 §

:I,01R.VAllJiSVELVOLLIBUUS

Yht.eisvast.u:ul1iset. korvaukset yhteisellä
tuond.o'La 1.;l,selma.l.omakkee 11a •



LAPIN KARÄJÄOrKEU,s '1.3.201:3

SIVU'
1. (1)

NO ; 31"7 TL' ; .2
DHO: R 12/986

VASTAAJA
Vaara, Juho Antt.i.-Juhani
0411"79-1677

Pes.k.itie 4
9'8800 SAVUKOSKI

TUQM IOLAi[JSELMA

SYYKSI LU"ETtJT'RIKOKBHT
1) Ka],.3.istusrikkomus 25.9 + 2011
2) Luvatoh pyynti 25.9.201~

RANGAISTtrSSElrl.?AAMUKSE:T

YHTEINEN SAJl::KORAN"GATS"TUS.
,syyk.si 1ue.tutrikok,sst 1. ja 2"
4,.:5 päiväsakkoa. a 6; euxoa - 270 €l:ur"oa

LAINKOHDAT
l} Kala.stu.·slaki 34g I 35 §, 8-8 :\'1: ja. 1.,08 §1-4 k.

rHk ös,:1ak.i, 5 luku 3 §
l):I(alastusag·e.t:us 17 §l .k j &.19 s
:2 )Rikds~aki .5 lU.kn 3 §'

Rik.o,s~ak,i 26 luku 10 §

Yhte.Lsvetstuttllis.e~t korvankset; yht~i sellå
tuom.:iolau.se,lmalomakkeE;il1.a ...



LAPIN' KÄ.RÄJÄÖIKEOS 1.3 ..20:13·

TUON I OLA.V SE\LMlA

YHT~IS.ET jL,A,USUNNOT

NO. 317
DNO: R.l.2/986

SI'IJU
1.(l}

Markku. Henrik lZarpeeki ja: Juho Ant.t.i-Juh.afii
Vaara. veIvoi t et.aan suor-Lt.t.amaen yht~i SV8.li1?tuulIi -
s,es,ti valt iolle. todist.el ukusrt.armukae-t 361
euz oa ,
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Yksity iise ~keud'elllli nen korvausvetvo!11 isuua

Ma rkk.u He'nrilk Ka rpe,s:kii jaJ1u ho AnUli-J uha ni Va ara ve lvoltetaan
,yhr~eisvas:tu u Illrsest:~suorijttamat8 n vahingonkofvau Ikse1I1H
Metsähra~.1ituks,el ie ajheutl!Jne~sta vah i1I1go lsta;
1) ka,l:a,npoikastuctantoon ja suojal'ua rvoon Illiittyen .2.1196~OOeUfO,8

ko~kolain 4 § 1 momantiin mukai:s~ne vMväst.yskoIlK()ineen ,2.1:.,2:013 lukien,

2), työ.kustarmuiksiin !liittyen 724,50 euroa kortcoi'ain 4 § 1 rnornentln
mukaisine vilivästyskonkoil1een 2.1.,,2:013 luklen ja
'3)talimentenge rreetllisen a:likuperän se.~vittäm lsestä a:iheutuneista
kul:ui,sta 6 .e432,9.0 ,euroa kmko~aiin4 § 11mornennn mukalslne
vi ivä stys,korkoi nes n22 ..:3..20 t 2 Iuklen,

Lisäksi Markku Hennk KarpeekJ Ja Juho AntU~uhC:'lnii Vaara velvoUetaan
yhteisv astu ui lisestl ko rvaamaanIMetså.ha~ Iiiulksen 0 ilkeuden!k,äy:nUku~ut·
asiassa 1.926.2:5 e uro 1.lla{~.alkkio't1 .31ODeLIroa ja k~ lut 62'6,.25 e ume)
korkolain 4 §:n 1 lmomenUn muKaisine viivä.siyskorkoine!en kuuk.audlE!rili
kuluUuatuomlon antamisesta lukien,

1) "'Iiod istaja Matti IIma lIi Mä,snpäålle päivä rahaa 38 euroa ja korvau ksen a~
mat!~ak:ulu ista18,o eLI roa 'eI!~yhteen sä21. g 'suma. .

2) Tod lstala Panu Juhana 0 relU illl.epäi vära haa 17 euroe ja ~orvau ksena
matk.a ku Iluilsia 12,6·euroa e ~~yhl~eensä '1143 euroa.

3) Vastaaja Vaaran 8Jvustajaksii määrätyUe asianajaja Hannu AutQs~II!I'e
pa l!kkiota1.300 e uroa ja a rlfo:nliSEaverosw 31 2auma eU yhiee nsät .612
euroa ..,.

NlL1IUteksen ha ku Kä rnjäoiikeuden taika.isu Uni tyytymätön voi ha kea sl~hen muutosta
hovlol ksudelta vaJiitama Ua ta i.en n.akk.opiä ätösv8iHtukEie I11a ko rk.e imma~ta
'Dike·lj·a:e lta.

M IUutolksen haku un kuu~uvat:

~ tyytymäJttömyyden ~Imoittaminen ja
~valliUamine.r1

Jo s muuto!KsE!:nhalkija~ahtoo hakea m uutosta ennakko päätösva li'tu kseUa ~
häneij on i~moiiteUavasmitätyylymäUömyydenilmoituks:en yhteydessä.

Säädetyt määJräajat tyytymättömyyden ~~mqittamise!lil,e(7 päiv.å·ä} ja
v.all~ttJk'fiH~'nJa. ennakKopä.ätösvamuKsen tek.emise!lle (.30 päivää)~lkavat
ratka isun antam lspå iv,åstä. Jos rnäå räajian vi~rnel nen piåivä on pyhä p'ä:~vä ~
lauartta i, ltsenå isyys:pälivå, vsp I!J npäivä., jiQIU~lLIaatt:o taii Juha nnusaatto.



tyytymrättömyyd e n .iIImo itulks,en Ja va~ltukse n saa tehdä sen jäi,ll(ijjsenä
ensimm':äi.selnä a rk ~pälvä nä Valltuks€!'ri Ja enna kko piäätösva liirtuk.sen
jo bd osta Vei i~Uajan vasta puo IIivoityy;ttYrJl1:äUömyyttä Hmolttamatts va lirUaa
osaltaan Ikäräjäoiksuden ratkaistJsta. Määräaika vast:avallitUista varten on
kaksivH kkoa VB I~ttaja Ih;l:asetetu n val ltusrnäärä a~anpäåtlym lsestä ~

As lan käsntel!y hovio ~keU\dessa edellyttää eräissä ta:paul~s~ssa
hovioikeuden myöntåmåå jatkokäsittelyllJpaa. Ennakkopää1l:ösvalituksen
'~ekem~n€ln ede~Iyttåä y,as!ap uolen suoslumusta j,a.va Ilit~siliUvEjn pyytäm lstä
korkJ:limmaita o~keudleUa.Jos v,aliuuslupaa e.iimyönnetä, kärä.Jåo~keljden
ratiKaisu jääpysyvä:lksL

\
....... -_.__ ~--

Esko HohtJii


