Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

PÄÄTÖS

11 .8.2017

LAPELY 445 / 5713 2017
-

Lokka-Porttipahta kalastusalue
Peltoniementie 85
98310 Kemijärvi

Kalastuksen rajoittaminen Sodankylän ja Kittilän kuntiin kuuluvissa Porttipahtaan
laskevissa vesissä

HAKIJA

Lokka-Porttipahta kalastusalue

HAKEMUS

Lokka-Porttipahta kalastusalue esittää, että Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus rajoittaisi kalastusta Porttipahtaan laskevissa vesissä
seuraavasti:
-

-

-

Verkkokalastus on kielletty Porttipahdan tekojärvessä lissinniemen ja
Kaainvaaran välisen linjan yläpuolella sekä siihen laskevissa virta- ja
jokivesissä ja Kuorajoessa maantiesiltaan saakka. Karttaliite 1.
Rajoitus on voimassa vuosittain 15.8.-30.9. välisenä aikana.
Kaikenlainen kalastus on kielletty Kuolpujoessa sekä lissijoen
vesistössä 1.J.-31.12. välisenä aikana karttaliitteeseen merkittyjen
linjojen yläpuolella. Karttaliitteet 2.
Rajoituksia esitetään vuoden 2020 loppuun asti.

Perusteluna kielloille Lokka-Porttipahta kalastusalue esittää, että näille
alueille on vuosia istutettu vastakuoriutuneita taimenen poikasia sekä
taimenen mätiä. Tavoitteena on saada aikaan lisääntymiskykyinen
taimenkanta, joka käyttäisi syönnösalueenaan Porttipahdan tekojärveä.
Kalakantojen kehittymistä seurataan koekalastuksin Metsähallituksen
toimesta.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT
Kalastuslain 10.4.2015/379 53 §:n nojalla Lapin elinkeino-, liikenne-ja
ympäristökeskus on päättänyt seuraavista kalastuksen rajoituksista
Porttipahdan tekojärveen laskevissa vesissä Sodankylän ja Kittilän
kunnan alueella:
-

Verkkokalastus on kielletty Porttipahdan tekojärvessä lissinniemen ja
Kaainvaaran välisen linjan yläpuolella sekä siihen laskevissa virta- ja
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jokivesissä sekä Kuorajoessa maantiesiltaan saakka. Karttaliite 1.
Rajoitus on voimassa vuosittain 15.8.-30.9. välisenä aikana.
Kaikenlainen kalastus on kielletty Kuolpujoessa sekä lissijoen
vesistössä 1.1.-31.12. välisenä aikana karttaliitteeseen merkiifyjen
linjojen yläpuolella. Karttaliitteet 2.

-

Perusteena päätöksen mukaisille rajoituksille on kalastuksen
järjestäminen kalastuslain 1 §:n mukaisesti siten, että kalakantojen
käytössä ja hoidossa otetaan huomioon kalojen luontainen elinkierto ja
että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto.
Päätös astuu voimaan heti ja on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.
ELY—keskus määrää kalastuslain 124 §:n nojalla, että päätöstä on
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Kalastuslaki (379/2015) 53ja 124
Hallintolainkäyttölaki 589/96 31 §.

§.

MAKSU

55€alvl%(1 ha’55€/h).

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Käsittelymaksun määräämiseen saa hakea oikaisua Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Kalatalouspäällikkö

Kalatalousasiantuntija
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TIEDOKSI

Sodankylän ja Kittilän poliisilaitokset
Sodankylän kunta ilmoitustaulu
Kittilän kunta ilmoitustaulu
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Karttaliite 1
Karttaliitteet 2 (2kpI)
Valitusosoitus
Ohjeet maksun oikaisuvaatimuksesta
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Verkkokalastuksen kieltoalueen raja

>•

—

-7,

1

F-L—H—iL—1.J1I—t4/—.Ii

—

Pikku Ot

2017-05-02

r

0

•

lOOm

U

_____\Ta#,erna

d

lissin vesistön kalastusrajoitusalue

r/

JO.

L ///F

‘JO

0

ct

E

1

E

0
0

