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Kalastusrajoltukset Utsjoen kunnan alueella vuonna 2019

Utsjoen kalastusalue

HAKEMUS Utsjoen kalastusalue esittää, että Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
asellaisi voimaan alueen tekemän esityksen (28.12.2018) mukaiset tiitteessä mainitut
kalastusrajoituspäätökset Utsjoen kunnan alueella oleviin seuraaviin vesistölhin
vuodelle 2019 (liite 1). Kalastusalueen kokous on (28.12.201 8) päättänyt esittää
että ELY-keskus jatkaisi vuoden 2016 kalastusrajoituspäätöstä vuoden 2019 loppuun.

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 Utsjoen
kalastusalueen esittämät kalastuksen rajoitukset, määräykset ja pyyntimitat Utsjoen
kunnan alueelle. Taimenen pyyntimitan osalta ELY-keskus toteaa, että päätöksen
liiftelssä 1 ja 2 määriteltyjen taimenen poikastuotantoalueiden ja järvilaajentumien
ulkopuolisilla alueilla ovat voimassa kalastusasetuksessa (1360/2015) määrätyt
pyyntimitat. Utsjoen kalastusalue lakkaa toimimasta vuoden 2018 lopussa ja Utsjoen
kalatalousalue aloittaa toimintansa svuonna 2019. Kalastusalue on tehnyt esityksen
jatkaa vuonna 2018 voimassa ollutta kalastussääntöä vuodelle 2019, jotta päätökset
saataisiin voimaan heti vuoden 2019 alusta eikä aikaisempaan kalastuksen säätelyyn
ei tulisi katkosta.
Pewsteena päätöksen mukaisille rajoituksille, määräyksille ja asetettaville
pyyntimitollle 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.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 1 Kalatalousyksikkö
Tolmialue: Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Puh. 0295 037 000 Rovaniemen toimipaikka
Kajaanin toimipaikka
www.ely-keskus.fi
Haliltuskatu 3 B
Kalliokatu 4
PL 8060,96101 ROVANIEMI
P1 115, 87101 KAJAANI

SähköposU
klrjaamo.Iappi@ely-keskus.fi
etunlmi.sukuniml@ely-keskus.fi

2(2)
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Kalastuslaki (379/2015) 53, 56

MAKSU

§, 57 § ja 124 §.

55€aIvO%(1 ha’55€Ih)

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen. Valttusosoltus on liitteenä.
Käsillelymaksun määräämiseen saa hakea olkalsua Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukseita. Oikaisuvaatimus on liitteenä.
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Kaiataiousasiantuntija

Markus Huolila

4ouni HiI nen

UITTEET

Liite 1. UtsJoen kalastusrajoitukset vuodelle 2019
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Liite 4. Ohjeet maksun oikaisuvaatimuksesta

TIEDOKSI

Utsjoen poliisilaitos
Utsjoen kunta
Virallinen lehti
Lapin ELY-keskus sähköinen ilmoitustaulu

LIITE 1
Utsjoen kalatalousalueen kalastussääntö 2019
Utsjoen kalastusalueen esitys Lapin Ely-keskukselle 28.12.2018

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt kalastuslain
10.4.2015/379 53 §:n ja 56S:n, 57:n ja 124:n nojalla 10.1.2019 (dnro
1591-5 713-2018) tehdyllä päätöksellä Utsjoen kalatalousalueen
(kalastusalueen) kalastussäännössä esitetyistä rajoituksista,
määräyksistä sekä kalojen pyyntimitoista tämän kalastussäännön
mukaisesti.
Kalastussääntö on voimassa 31.12.2019 asti

1. Kaikenlainen kalastus on kielletty
Tsarsejoessa alaputouksen yläpuolella olevasta poroesteaidasta ylöspäin koko jokiosuudella.
Kaidausjoessa Kaldauslompolosta Luovosvarjokisuuhun asti Kaidauslompolo mukaan lukien.
2. Kalastusta rajoitetaan tunturivesissä seuraavasti
NUORGAMIN ALUE
Verkkokalastus on kielletty seuraavissa vesissä:
Njallavarladdu nro 30, Cillaladdok nro 6, Käerddosjärvi nro 17, Farppaljoen vesistön järvet
n:o 20,22,23,24 ja 25 (=Hannujärvi 1, kork 278, Hannujärvi III kork 286, Koahtejärvi kork
279), Pajimus Poropoktsajoen lampi n:o 27 (Indrojärvi), Viertsajokkeatsejärvi nro 646,
Avvattsokkajärvi nro 647, Luovusvarjoen vesistö, Louvttajoen vesistö Miutijärvi nro 683,
Skiihpajoen lampi n:o 700, Ahmajärvi nro 733, Ruossajärvi nro 745, Njuohkarjärvi nro 423 ja
lampi n:o 420, lrdoaijärvi nro 26 ja Oaggustamjärvi nro 32, Ylimmäinen Skaidejärvi nro 681 ja
Keskimmäinen Skaidejärvi nro 677, (Pulmanki, Stuorraskaid) Koahtejärvet, Farppaljärvi
(Tynnyrijärvi) ja Tsaarajärven vieressä olevat Rautujärvet n:o 747,755 ja 759, Skaidejavri n:o
4 (Nuorgam), Keinodakjärvet 2 kpl.
VETSIKON ALUE
Verkkokalastus on kielletty seurvaavissa vesissä:
Jäelgelveaijärvi (Välimaanjärvi) nro 34, Skoarrajärvi nro 36, Roavvejoen vesistön järvi n:o
398, Parsejoen vesistön järvet n:o 399 ja 400, Pavvalluobbal nro 402, Parikjärvi nro 403,

Vuognoljoki lompoloineen Vuognoljärviin saakka, Njuohkarjoen vesistö Njuohkarjärvi
mukaan lukien, Roavvepogejärvi ja lampi n:o 439
KIRKONKYLÄN ALUE
Verkkokalastus on kielletty seuraavissa vesissä:
Nammajohkan vesistön lampi n:o 131, Loktajärvi n:o 44, Pirkejärvi n:o 47, Pirkeaivinlampi n:o
49, Rohtoluobbal n:o 50, Rohtojärvi n:o 51, Orosoaivin lammet n:ot 41-42, Padjeseävttek
vesistössä olevat järvet, lammet ja lompolot n:ot 123-128, Nammaskaidin lampi n:o 130,
Nammajärvet n:ot 132-133, Vadai Ravdojärvi n:o 224 ja Ravdoladdu n:o 247, Keärddosjärvi
(Väyläkoski] n:o 213 147 ja Ravdoskaidin Ravdojärvi (Petsikko) n:ro 384 ja Kaskamus
Tsieskuljärven pohjoispuolinen lampi (korkeus 284 m)

Verkkokalastus on kielletty:
Vetsijärveen laskevassa Fällijoessa lompolot mukaan lukien Fällejärveen saakka,
Puoldsakjoen vesistössä ja Vetsijoessa lompolot mukaan lukien Vetsijärven ja Ylimmäisen
Riekkojärven välillä ajalla 1.9. 31.10.
—

OUTAKOSKEN ALUE
Verkkokalastus on kielletty seuraavissa vesissä:
Vardoaijärvi nro 52, Akujärvi, Pasijärvi nro 70 (Sulaoja), Sieiddejärvet (Pajimus nro 60 ja
Vuolimus nro 61) Karigasjärvi nro 78, Karigasjoessa latvajärvet nro 85, 86, 87 (Kihtalammet)
mukaan lukien, Vuorggotseäjärvi nro 90, Tsuonjajärvi nro 83 (Pesemäjärvi), Hannujärvi
nro76 (Sulaoja), Allamarasjärvi nro 82, Pistojärvi, Stuorraavdsijärvi nro 84, Caskabeijärvi,
Solccarjärvi (pohjoinen)
,

TAIMENEN ALAMITTA
Karttaliitteeseen merkityt vesistöt järvilaajentumineen ovat taimenen ilsääntymisalueita,
joissa taimenten alamitta on 50 cm. Alamittarajoitus on voimassa myös merkittyihin vesiin
laskevissa sivujoissa ja puroissa 2 km:n matkalla jokisuusta ylävirtaan.
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1) Ylä-Pulmankijoki sivujokineen
2) Gålddajohkassa jokisuun ja
Gålddajohka Luovosvårjohkan
suuhun asti Glddaluoppallampi
mukaan lukien
3) Utsjoessa joen suusta Utsjoen ja
Nuorgamin välisen
maantien siltaan saakka
4) (årsejohkan a(aputouksessa
60 metrin matkalla
putouksen niskalta alaspäin, ja
poroaidasta ylävirtaan

Kaikenlainen kalastus on kielletty
sivuvesiasetuksella ja Lapin
ELY-keskuksen päätöksellä:

Taimenen poikastuotantoalueet
järvilaajentumat mukaan lukien:
-Utsjoki, Kevojoki, Tsarssoen alaosa
-Vetsijoki, Vuognoljoki, Vaisjoki
-Kuoppilasjoki
-Nilijoki, Tsulloveijoki
-Akujoki,
-Kangasjoki
-Kuoldnajoki, Plkasjoki

UTSJOEN KALATALOUSALUE 2019
Kaikkien taimenten alamitta on 50 cm punaisella
merkityillä poikastuotanto alueilla ja 2 km:n matkalla
kaikissa niihin laskevissa sivujoissa.

___

Katastus kielletty

Tamenen atamitta 50 cm

Tenojoenvesistöafue

Liite ELY -keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valiifamalla
kirjallisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun
ottamatta.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
Jos päätös on luovutellu 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.
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Valituskielmän 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.
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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 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.
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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.
Käsittelymaksu
Valillajalta 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 43 krs.
90101 Oulu
90100 Oulu

puhelin: 029 56 42 800
faksi: 0295642 841
sähköposti: pohjois-suomi.haooikeus.fi

