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Enontekiön kalastusalue
Ounastie 3034
99420 Peltovuoma

ASIA

Enontekiön kalastusalueen kalastusrajoitukset vuosiksi 2017-2019

HAKIJA

Enontekiön kalastusalue

HAKEMUS

Enontekiön kalastusalue esittää, että Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
asettaisi voimaan alueen tekemän esityksen (16.6.2016 ja 8.12.2016) mukaiset
liitteessä mainitut kalastusrajoituspäätökset Enontekiön kunnan alueella oleviin
seuraaviin vesistöihin (liite 1).

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 asettaa voimaan liitteessä 1 olevat Enontekiön
kalastusalueen esittämät kalastuksen rajoitukset, määräykset ja pyyntimitat
Enontekiön kunnan alueelle.
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 noudateifava 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 €Ih), VnA 1731/2015

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

Sähköposti
kirjaamo.Iappie1y-keskus.fi
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MUUTOKSENHAKU

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

Käsittelymaksun määräämiseen saa hakea oikaisua Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Kalatalouspäällikkö

Kalatalousasiantuntija

Pentti Pasanen

0rouni Hiltunen

LIIHEET

Liite 1. Enontekiön kalastusrajoituksetvuosille 2017-2019
Uite 2. Valitusosoite
Liite 3. Ohjeet maksun oikaisuvaatimuksesta

TIEDOKSI

Enontekiön poliisilaitos
Muonion poliisilaitos
Enontekiön kunta

Liite 1

KALASTUSRAJOITUKSET ENONTEMÖN KUNNAN VESIALUEILLE VUOSILLE 20172019

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt kalastuslain (10.4.2015/379) 53 §:n, 56
§:n, 57 §:nja 124 §:n nojalla 19.1.2017 tehdyllä päätöksellä (dnro 476-5713-2016) asettaa
voimaan seuraavat Enontekiön kalastusalueen esittämät kalastuksen rajoitukset, määräykset ja
pyyntimitat Enontekiön kunnan alueelle vuosille 2017-2019.
Ounasjärvi:
Ounasjärvessä pitkäsiimakalastus on kiellettyä 15 .9.-3 1.12. välisenä aikana.
Lisäksi verkkokalastus on kielletty Vajemuotkan alueella.
-

-

Lätäseno:
Lohen ja taimenen kalastus vavalla ja vieheellä on sallittu toukokuun 1 päivän alusta elokuun
31 päivän loppuun. Muina aikoina lohen ja taimenen kalastus on kielletty.
-

Lätäs- ja Poroeno:
Lätäs- ja Poroenossa lohen verkkokalastus on kielletty ympäri vuoden. Muun kalan pyyntiin
saadaan käyttää seisovaa verkkoa, jonka pituus on enintään 30 metriä ja korkeus enintään kaksi
metriä. Muun kalan pyyntiin tarkoitetun verkon solmuvälin tulee olla vähintään 50 millimetriä
ja tällaisissa verkoissa tulee käyttää vain yksinkertaista lankaa jonka paksuus saa olla enintään
0,1$ millimetriä. Useampisäikeisten havasten käyttö on kielletty.
Isokurkkion yläpuoliselia alueella verkkokalastus on kiellettyä 15.8 .-3 1.12. välisenä aikana
lukuun ottamatta Hirvasvuopiotaja Suinavuopiota, joiden kohdalla kuitenkin ko. aikana
virtaava jokiuoma on jätettävä verkoista vapaaksi.
-

-

Verkko, nuotta ja pitkäsiimakalastus on kiellettya koko vuoden seuraavilla vesia]ueilla:
Skibottenjokeen laskevat vesistöt: Salmijärvi
Könkämäenoon laskevat vesistöt: Tsaddamasjoessa, Namahjoessa (Namakka-joki), $uppijoki
välillä Suppijoki Kivijärvi, Ropijoessa sekä neljässä Ailakkajärven lounaissivulla olevassa
lammessa.
Ounasjokeen laskevat vesistöt: Hollo-oj assa, Haukijoessa ja Maaderjoessa välillä
Maaderlompolo Pöyrisjärvi sekä $aphanoaivista Pöyrisjärveen laskevassa joessa
(Tammukkajoki). Läntinen Maattoj ärvi, Suukisj oki.
Tenojokeen laskevat vesistöt: Rautujärvi (Valkamapää)
Poro- ja Lätäsenoon laskevat vesistöt: Luohttojärvessä, Toskaljärvessä, Urttasjärvessäja
Ingajärvessä (Muoddajärvi), Harrijärvessä (Taabma) sekä Poroenon puro- jajokivesissä
Harrijoen suusta ylöspäin mukaan lukien Harrijoki, Tsuolbmasjärvessä, ylemmässä ja
alemmassa Saitsij ärvessä ja Cohkkaj avri.
Palojokeen laskevat vesistöt: Rautujärvi ($palloaivi).
Hietajoessa pois lukien Isovuopio ja Kalkki.
-

-

—

-

—

-

-

-

-

Nieriän alin pyyntimifta Kilpisjärvessä on 60 cm.

Liite ELY -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 Oulun hallinto-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 allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti,
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen.
Valituskirjelmän liilleet
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 Oulun hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituskirjelmän
lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava 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.
Käsillelymaksu
Valiifajalta peritään hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen
oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa
maksua ei peritä.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
käyntiosoite
PL 189
Isokatu 4 3 krs.
90101 Oulu
90100 Oulu

puhelin: 029 56 42 800
faksi: 029 56 42 841
sähköposti: pohjois-suomi.hao©oikeus.fi

