TIEDONANTO PÄÄTÖKSESTÄ
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rannikon kalatalouspalvelut antaa
9.4.2020 päätöksen kalastuslain 57 § mukaisesta asiasta.
Hakija:

Patanan tekoaltaan kalastuksenhoitoyhdistys

Asia:

Kuhan alamitan nostaminen 42 senttimetristä 50 senttimetriin Patanan tekojärvessä.

Päätös on sen ajan kun päätökseen voi hakea muutosta nähtävänä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla sekä Laihian kunnan ilmoitustaululla.
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoskirjelmä liitteineen
on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 5.6.2020. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät kalastuskieltopäätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.
Vaasassa 20.4.2020
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kalatalouspalvelut, Vaasan aluetoimisto
Wolffintie 35, 65101 Vaasa
Kalastusmestari Kyösti Nousiainen puh. 0295 028 602
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Patanan tekoaltaan kalastuksenhoitoyhdistys
c/o Sakari Sillanpää
Isopatanantie 219
69850 PATANA

HAKIJA

Patanan tekoaltaan kalastuksenhoitoyhdistys

HAKEMUS

Patanan tekoaltaan kalastuksenhoitoyhdistys on pyytänyt VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rannikon
kalatalouspalveluilta, että se nostaisi kuhan alamitan 42 senttimetristä 50
senttimetriin noin 990 ha suuruisella alueella Patanan tekojärvessä,
Vetelin kunnassa.
Talvisin kuhat kerääntyvät matalan järven syvänteisiin, joista niitä
pyydetään runsaasti. Kesällä kalastus verottaa kuhia kutualueilla.
Alamitalla pyritään turvaamaan istutuksilla aikaansaatu kuhakanta ja
mahdollistamaan kuhan selviytyminen lisääntymiskokoiseksi.
Alueen hallinnasta on sovittu vuokrasopimuksin. Vain tilan Saarikangas
(32:23) hallinnasta ei ole vuokrasopimusta (noin 15 ha).
Hakemus kuhan alamitan muuttamiseksi Patanan tekojärvessä on
kuulutettu 10.2.-23.3.2020 välisenä aikana Vetelin ja Vimpelin kuntien
ilmoitustauluilla. Asianosaisilla on ollut mahdollisuus jättää lausunto,
muistutus/mielipide koskien kuhan alamitan muuttamista viimeistään
23.3.2020 klo 16.15 mennessä.

LAUSUNNOT,
MUISTUTUKSET JA
MIELIPITEET

Asiasta ei annettu lausuntoja tai muistutuksia
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VARSINAIS-SUOMEN
ELINKEINO-,
LIIKENNE- JA
YMPÄRISTÖKESKUK
SEN RATKAISU

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kalatalousviranomainen asettaa kuhan alimmaksi pyyntimitaksi esityksen
mukaisesti 50 cm, 990 ha:n suuruisella alueella Patanan tekojärvessä,
Vetelissä. Ratkaisu ei koske tilaa Saarikangas (924-412-32-23), jonka
hallinnasta ei ole sovittu vuokrasopimuksella.
Tämä päätös on voimassa 31.12.2025 saakka
ELY-keskus merkitsee päätöksen kalastusrajoituspalveluun
(www.kalastusrajoitus.fi), kun päätös on saanut lainvoiman.

RATKAISUN
PERUSTELUT

Kalastuslain 56 § mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi
alueellisen erityistilanteen huomioimiseksi kalastusoikeuden haltijan tai
kalatalousalueen hakemuksesta taikka omasta aloitteestaan määrätä
alueelle 56 §:n nojalla säädetyistä laji- tai kantakohtaisista pyyntimitoista
poikkeavat pyyntimitat, jos kalalajin tai -kannan tila alueella poikkeaa
olennaisesti siitä, mikä on ollut perusteena sitä koskevien pyyntimittojen
säätämiselle.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalastuslain 57 §:n nojalla
määräämät alueelliset pyyntimitat voivat olla enintään kaksikymmentä
prosenttia suuremmat tai pienemmät kuin 2 §:ssä säädetyt pyyntimitat.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut katsoo, että kuhan
alimman pyyntimitan nosto 42 cm:stä 50 cm:iin 990 hehtaarin alueella
Patanan tekojärvessä on tarkoituksenmukainen kalavarojen kestävän
tuoton ja luontaisen elinkierron turvaamiseksi.
ELY-keskus rajaa kiinteistön 924-412-32-23, SAARIKANGAS pois
päätöksestä, sillä omistajalta ei hakemuksen mukaan ole saatu
suostumusta pyyntimitan nostoon.

SUOSITUS

Kalatalouspalvelut suosittelee hakijaa merkitsemään kieltoalueen
säänkestävästi maastoon.

KÄSITTELYMAKSU

110 € (55 €/h) (Valtioneuvoston asetus 1372/2018) (Arvonlisävero 0 %)
Käsittelymaksu laskutetaan myöhemmin.
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OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 56 § ja 57 §.
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta (1360/2015) 3 §.
Hallintolaki (434/2003)

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla hallinto-oikeuteen tai
maksun osalta oikaisuvaatimuksella ELY-keskukselle.

Johtava kalatalousasiantuntija

Mikko Koivurinta

Kalastusmestari

Kyösti Nousiainen

LIITTEET

Kartta
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

TIEDOKSI

Päätös hakijalle
Keski-Pohjanmaan kalatalousalue
Vetelin kunta
Vimpelin kunta
Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Vetelin kunnan ilmoitustaululla.

Liite ELY -keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla kirjallisesti Vaasan 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 Vaasan 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 Vaasan 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
Valittajalta
peritään
hallinto-oikeudessa
tuomioistuinmaksulain
(1455/2015)
mukainen
oikeudenkäyntimaksu 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.
Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite
PL 204
65101 VAASA

Käyntiosoite
Korsholmanpuistikko 43
65101 VAASA

puhelin: 029 56 42611
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

