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Kalastuslain 74 §:n mukainen päätös istutusluvasta
Asia

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt kirjolohen ja siian istutusluvan
Loviisan Kukuljärvelle päätöksellään 13.3.2020.

Nähtävänäpito
Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivuilla:
www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi ->Ajankohtaista -> Kuulutukset
20.4.2020 asti.
Tämä kuulutus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla 13.3.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.
Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Valitusaika päättyy 20.4.2020 klo 16.15.
Lisätietoja

Kalastusmestari Vesa Vanninen puh. 0295 029 095 tai sähköpostitse vesa.vanninen@ely-keskus.fi

Liitteet

Päätösjäljennös valitusosoituksineen
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PÄÄTÖS KALASTUSLAIN 7 §:N
MUKAISTEN YLEISKALASTUSOIKEUKSIEN RAJOITTAMISESTA
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Fishventures Oy
Niko Lehtola
Kilpirannantie 18
48700 Kotka
HAKIJA

Fishventures Oy

HAKEMUS

Fishventures Oy on 2.12.2019 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen saapuneella hakemuksellaan esittänyt, että ELY-keskus myöntäisi luvan kirjolohen ja siian istuttamiseen Loviisan Kukuljärveen. Hakijalla on ollut
31.12.2019 asti voimassa ELY-keskuksen myöntämä lupa istuttaa kirjolohta Kukuljärveen.
Hakijan mukaan kirjolohen istuttaminen Kukuljärveen on osoittautunut
kannattavaksi toiminnaksi. Kukuljärvi on Fishventures Oy:n toiminnan kehittämisen jatkon kannalta merkityksellinen kohde ja kirjolohen istuttamisen salliminen jatkossa on sen edellytys. Kirjolohi on osoittautunut olevan
haluttu saalis ja kalastajat ympäri Etelä-Suomen tulevat sitä Kukuljärvelle
kalastamaan. Kalastus on sallittua kaikille halukkaille kalastusluvan lunastaneille ympäri vuoden erillistä kalastussääntöä noudattaen. Avovesiaikana kalastajille myös vuokrataan soutuveneitä. Koska järvi on lähdepohjaisena käytännössä umpinainen eivätkä kalat pääse valumaan järvestä alapuoliseen Kymijokeen varsinaisen lasku-uoman puuttuessa, ei
niiden leviämisestä muihin vesistöihin ole vaaraa. Kirjolohi menestyy Kukuljärvessä hyvin luonnonravinnolla, koska järvi on pienestä koostaan
huolimatta kohtuullisen syvä ja kirkasvetinen.
Hakija hakee myös lupaa siian istuttamiseen. Järven kalastusoikeuksien
edellinen vuokraaja on istuttanut siikaa 1990-luvulla. Kukuljärvessä on
edelleen vanhoista istutuksista peräisin olevia yksittäisiä kookkaita siikoja, joten laji menestyy järvessä. Siika ja sen perhokalastus toisi oman
lisäarvonsa varsinkin perhokalastajille.

VÄLITOIMENPITEET
ELY-keskus kuulutti hakemuksen vireille verkkosivuillaan 20.1.3.2.2020. Kuulutus julkaistiin samanaikaisesti myös Loviisan kaupungin
verkkosivuilla. ELY-keskus pyysi hakemuksesta erikseen lausunnon Kymen kalatalousalueelta ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöltä. Lisäksi ELY-keskus pyysi lausunnon Kymijoen vesi- ja ympäristö
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ry:ltä kirjolohen ja siian istutuksen vaikutuksista Kukuljärven veden laatuun.
ELY-keskukseen saapui neljä asiaa koskevaa muistutusta.
Yksityishenkilö AA vastustaa haetun luvan myöntämistä. Muistuttaja on
mm. ilmaissut huolensa Kukuljärven vedenlaadusta ja kalakannan muuttumisesta toiminnan seurauksena. Muistuttaja on lisäksi esittänyt mm.
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistämistä Kukuljärvellä ja
sen ympäristössä.
Ruotsinpyhtään Kymijokilaakson Kylien Kyläyhdistys ry vastustaa
haetun luvan myöntämistä. Yhdistys on huolestunut istutusten vaikutuksista vedenlaatuun ja kalakantaan. Yhdistys edellyttää mm. Kukuljärven
tähänastisen toiminnan kokonaisvaikutusten selvittämistä ennen istutusten jatkoluvan myöntämistä.
Ruotsinpyhtään kalaveikot ry tuo esiin muistutuksessaan mm. luontoarvojen ja kalastuksellisten asioiden huomioimisen päätöksenteossa.
Muistuttaja esittää huolensa mm. kirjolohen aiheuttamasta tautiriskistä ja
kirjolohen mahdollisesta leviämisestä Kymijokeen. Edelleen muistuttaja
toteaa, että jos lupaa kaikesta huolimatta jatketaan, tulee luvassa selkeästi mainita istutettujen kalojen ruokintakielto sekä velvoittaa yrittäjä selvittämään veden tila mittauksin vähintään neljä kertaa vuodessa. Tulosten tulee olla vapaasti nähtävissä.
Loviisan kaupunki esittää huomatuksessaan että kalojen istuttamisen
vaikutukset järven ekologiseen ja kemialliseen tilaan tulisi selvittää ennen
istutusluvan myöntämistä. Lupaviranomaisen tulisi myös harkita, mikäli
istutettavien kalojen ruokinta on tarpeen kieltää.
ELY-keskus antoi hakijalle, Fishventures Oy, mahdollisuuden antaa
vastineensa esitettyihin muistutuksiin. Hakija ei ole havainnut mitään
poikkeavaa veden laadussa istutusten aloittamisen jälkeen vuonna 2015.
Hakijan mukaan Kukuljärven vesi on edelleen kirkasta, joskin humuksen
värjäämää. Fishventures Oy toteaa vastineessaan, että kirjolohia ei ruokita ja ne ovat Kukuljärvessä luonnonravinnolla.
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (SVK) toteaa lausunnossaan, että sen tiedossa ei ole, että edellisen päätöksen mukaisesta
toiminnasta vuosina 2015-2019 olisi aiheutunut erityistä haittaa vapaaajankalastukselle. Lausunnossa ei varsinaisesti oteta kantaa kirjolohen
tai siian istutuksiin.
Kymen kalatalousalue toteaa lausunnossaan, ettei se vastusta istutusluvan myöntämistä.
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Kymijoen vesi- ja ympäristö toteaa lausunnossaan, että lohikalojen istutuksilla on vaikutusta vesistön vedenlaatuun vain silloin, kun kaloja erikseen ruokitaan. Mikäli hakemuksessa mainittujen istutettavien kirjolohien
ja siikojen istutusmäärät ovat sopivia suhteessa järven tilavuuteen, eikä
kaloja ruokita, ei istutuksilla ole vaikutuksia Kukuljärven vedenlaatuun.
RATKAISU

Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntää kalastuslain 74 §:n nojalla luvan
kirjolohen ja siian istuttamiseen Loviisan kaupungissa sijaitsevaan Kukuljärveen. Lupa on voimassa 13.3.2020 - 31.12.2024.
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

EHDOT

1) Luvanhaltijan on toimitettava ELY-keskukseen vuosittain istutuspöytäkirjat Kukuljärveen tehdyistä istutuksista.
2) Luvanhaltijan on erikseen sovittava siikaistutuksiin käytetyistä kannoista ELY-keskuksen kanssa.

PERUSTELUT

Kalastuslain 73 §:n mukaan kalojen ja rapujen istutukset, jotka ilmeisesti
heikentävät luonnon monimuotoisuutta vaarantamalla luonnossa esiintyvän kala- tai rapulajin tai muun lajin tai näiden kannan säilymisen, ovat
kiellettyjä.
Kalastuslain 74 §:n mukaan kalojen istuttaminen on sallittu ainoastaan,
jos kyseessä olevan lajin tai kannan istuttaminen kohdevesistöön sisältyy
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Uuden lajin tai kannan
kotiutusistutukseen sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määrittämättömään istutukseen on saatava elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen lupa. Lupa voidaan myöntää, jos istutus ei vaikeuta
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteuttamista
eikä vaaranna kohdevesistön kala- tai rapukannan elinvoimaisena säilymistä taikka luonnon monimuotoisuutta.
Fishventures Oy on vuokrannut Kukuljärven kalastusoikeuden vesialueen omistajalta ja se järjestää Kukuljärvessä luvanmyyntiin perustuvaa
kalastusta, jossa kalastuksen kohteena ovat mm. järveen istutetut kalat.
Kukuljärvestä laskee puro Kymijokeen Klåsarön ja Ahvenkosken väliseen
Kymijokeen, mutta istukkaiden leviämistä ainakaan haitallisessa määrin
Kukuljärvestä Kymijokeen ja edelleen muille vesialueille voidaan pitää
epätodennäköisenä. Kirjolohia ei ruokita, joten istutusten ei voida katsoa
vaikuttavan haitallisesti Kukuljärven vedenlaatuun.
Vieraslajistrategia linjaa kirjolohen tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitallieiksi vieraslajiksi. Vieraslajistrategian suositusten pohjalta perustettu
vieraslajiportaali toteaa kirjolohesta seuraavasti:
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”Kirjolohen lisääntyminen Suomessa on ollut vähäistä, eikä luonnonkantoja ole toistaiseksi syntynyt. Lajin istutuksiin luonnonvesiin tulisi silti suhtautua varauksella; harkittava tarkoin kannattaako niitä istuttaa taimenvesiin.”
Siika on hyvin monimuotoinen kala, jonka eri muotoja ja kantoja istutetaan laajasti Suomessa myös niihin vesiin, joissa sitä ei ole alun perin
esiintynyt.
Edellä mainittuihin lähteisiin viitaten sekä ottaen huomioon kirjolohen
merkityksen istutuslajina laajoilla alueilla, mukaan lukien Kukuljärven laskuvesistö Kymijoki, ELY-keskus katsoo perustelluksi myöntää luvan istuttaa kirjolohta ja siikaa Kukuljärveen. ELY-keskus katsoo, että siian tai kirjolohen istuttaminen Kukuljärveen ei vaikeuta kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelman tavoitteiden toteuttamista eikä vaaranna kohdevesistön kala- tai rapukannan elinvoimaisena säilymistä taikka luonnon monimuotoisuutta.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, lainvoimaa vailla olevana. ELY-keskus katsoo, että muutoin kalastusmatkailuyrityksen toiminta vaarantuu kohtuuttomasti.
SOVELLETUT
OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 74 §, 124 §
Valtioneuvoston asetus (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen, ja maksuun oikaisua ELY-keskukselta. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusosoitus ovat liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Vesa Vanninen
(puh. 040-7171298, sähköposti vesa.vanninen(at)ely-keskus.fi)

Johtava kalatalousasiantuntija

Mikko Koivurinta

Kalastusmestari

Vesa Vanninen
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TIEDOKSI

Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Kymen kalatalousalue
Loviisan kaupunki
Ruotsinpyhtään Kalaveikot ry
Ruotsinpyhtään Kymijokilaakson Kylien Kyläyhdistys ry
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Yksityishenkilö AA

LIITTEET

Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

Maksu (Vna 1372/2018)

140 € (2 h)

Liite ELY -keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla kirjallisesti Helsingin 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 Helsingin 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 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 Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituksen voi tehdä
myös
hallintoja
erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa
osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 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 virkaajan päättymiseen.
Käsittelymaksu
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) mukainen
oikeudenkäyntimaksu 260 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.
Helsingin hallinto-oikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

käyntiosoite
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

puhelin: 029 56 42000
faksi: 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuosina
2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1372/2018) perusteella määrätyn maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen
Oikaisuvaatimus, joka osoitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, on ilmoitettava seuraavat asiat:
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- päätös/lasku, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin päätökseen/laskuun haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
- oikaisunalainen päätös, lasku tai muu asiakirja, johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
Aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä (päätöksen
tai laskun tekopäivästä).
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava
viranomaiselle virka-aikana enne kuuden kuukauden määräajan päättymistä, jotta vaatimus
voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virkaajan päättymiseen.
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.

Yhteystiedot
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
postiosoite:
PL 236, 20101 Turku
käyntiosoite:
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
puhelinvaihde 0295 022 500
aukioloaika
klo 8.00 -16.15

