Helsinki-Espoo

Maanmittauslaitos, Esri Finland

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. 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.
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
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1.

Kokouksen avaus
Mikko Koivurinta avasi kokouksen ja esitti että hän toimisi yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja sih
teerinä. Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja kertoi pääkohdat edellisen kokouksen muistiosta ja se
päätettiin hyväksyä. Koivurinta toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti edellisessä ko
kouksessa sovittujen asioiden etenemisestä.

2.

Kalojen lisääntymisalueet kartalle tuloksia VELMU-ohjelmasta
-

Antti Lappalainen (LUKE) esitteli VELMU-hankkeen (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden
inventointiohjelma) yhteydessä toteutetuista kalanpoikasten kutualuekartoituksista saatuja tulok
sia sekä VELMU-karttapalvelua, josta mm. näitä tietoja on saatavilla: http://paikkatieto.ympa
risto.fi/velmu/
3.

Pienryhmäkokousten tulokset
Pienryhmäkokouksia on Uudenmaan aluetta koskien pidetty yhteensä 8 kpl toukokuun ja lokakuun
2016 välisenä aikana. Kokouksessa käytiin läpi yhteistyöryhmän aikasempien kokouksien ja pienryh
mäkokousten esitysten pohjalta laadittuja karttoja uusien kalatalousalueiden rajoista. Todettiin,
että päälinjat uusien kalatalousalueiden rajoista ovat selvät, mutta osa pienemmän mittakaavan
rajansiirroista ja tarkistuksista on vielä epäselviä.

4. Yhteistyöryhmän esityksen laatiminen Uudenmaan kalatalousaluejaoksi ELY-keskukselle
Koska on ilmeistä, että täysin yksityiskohtaista ja tarkkaa karttaa on käytännössä lyhyessä aikatau
lussa mahdotonta laatia yhteistyöryhmän esityksen pohjaksi eikä sellainen liene tarkoituksenmu
kaistakaan, esitti puheenjohtaja, että yhteistyöryhmä esittäisi kalatalousviranomaiselle ehdotuksen
kalatalousaluejaoksi Uudellamaalla seuraavan tekstin pohjalta:
Yhteistyöryhmän ehdotus Uudenmaan kalatalousaluejaoksi
O

O

Uudellamaalla oli uuden kalastuslain voimaan tullessa (1.1.2016)15 kalastusaluetta: Länsi-Uu
simaa, Tammisaari-Pohja, Inkoo, Kirkkonummi-Siuntio, Helsinki-Espoo, Porvoo-Sipoo, Itäinen
Uusimaa, Lapinjärvi, Porvoonjoki, Mäntsälä-Pornainen, Van taanjoki, Hiidenvesi, Lohjanjärvi,
Karjolohja-Sammattija Nummi-Pusula.
Yhteistyöryhmä esittää, että Uudellemaalle perustetaan 11 kalatalousaluetta siten, että:
o Lohjanjärven, Karjalohja-Sammatin, Nummi-Pusulan ja Hiidenveden kalastusalueet yh
distyvät yhdeksi uudeksi kalatalousalueeksL
o Itäisen Uudenmaan kalastusalueesta irrotetaan sisämaan puolelta Koskenkylänjoen
valuma-alue, joka yhdistetään Lapinjärven kanssa uudeksi kalatolousalueeksL
o Mäntsälän-Pornaisten ja Porvoonjoen kalastusalueet yhdistyvät uudeksi kalatalousolu
eeksi.
o Muut kalastusalueet muuttuvat kalatalousalueiksi pääsääntöisesti nykyisten rajojen
puitteissa.
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Rajonsiirroissa/tarkistamisissa otetaan ensisaisesti huomioon se, mitä alueelliset pien
ryhmät ovat ilmaisseet kantanaan. Jos pienryhmissä ei ole päästy yksimielisyyteen ra
joista, ensisijaisesti noudatetaon vanhoja rajoja.

Asiasta keskusteltiin lyhyesti. Yleisellä tasolla asiasta oltiin yksimielisiä, mutta keskustelua aiheutti
tekstin viimeinen lause, josta oltiin osittain erimielisiä (ks. eriävät mielipiteet).
Puheenjohtaja totesi, että Uudenmaan kalatalouden yhteistyöryhmän ehdotus kalatalousaluejaoksi
(KL 33 § 2 mom) on yllä esitetyn mukainen.
5.

Muut asiat
Sovittiin, että ELY-keskus ilmoittaa erikseen, jos alustavasti sovittu yhteistyöryhmän kokous 28.11.
on syytä vielä pitää. ELY-keskus jatkaa kalatalousaluekarttojen laatimista ja lähettää vielä niitä pien
ryhmille ja muille relevanteille tahoilla kommenteille ennen päätöksen tekemistä kalatalousalueja
osta.

Muistion vakuudeksi

JAKELU

Yhteistyöryhmän jäsenet ja varajäsenet

TIEDOKSI

MMM
Muut kalatalouden yhteistyöryhmät

Eriävä mielipide:
-

-

-

-

Marcus Wikström, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Esa Lehtinen, Luonnonsuojeluliitto
Satu Estlander, Helsingin yliopisto
Erik Herlevi, Kalastusopaskilta

Uudenmaan kalatalouden yhteistyöryhmän esityksessä Uudenmaan kalatalousaluejaoksi olevan viimeisen
lauseen tulisi kuulua seuraavasti:
-

Jos pienryhmissä ei ole päästy yksimielisyyteen rajoista, ensisijaisesti noudatetaan vesistö
aluerajoja.

