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Viehekalastuskielto Kemijoki, Rovaniemi
Hakija
Korkalon jako- ja kalastuskunta
Rovaniemen kylän osakaskunta
Raidetie 1
96900 Saarenkylä

Asia
Viehekalastuskielto KL 54 §
Hakemus
Hakijat esittävät, että Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus kieltäisi
yleisen viehekalastuksen hallinnassaan ja hoidossaan olevassa
Rovaniemen kaupungissa sijaitsevalla Kemijoen yhtenäislupa-alueella
Kieltoa perustellaan sillä, että vesistöä hoidetaan normaalia tehokkaammin
mm. istuttamalla kirjolohta.
Päätös
Ottaen huomioon, että vesistöä hoidetaan normaalia tehokkaammin mm.
istuttamalla kirjolohta Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on
päättänyt kieltää kalastuslain (379/2015) 54 §:n nojalla lain 7 §:ssä
tarkoitetun viehekalastuksen Rovaniemen ja Korkalon osakaskuntien
yhtenäislupa-alueella Rovaniemen kaupungissa. Kieltoalueena on
Kemijoen pääuoma Valajaskosken padon yläpuolelta ”Illin” altaan kohdalta
jokea ylöspäin ulottuen Rovaniemeltä Jokelaan n. 38 km valtion rajaan
Kemijoen eteläpuoleisella osalla ja Tennilän kylään n. 40 km valtion rajaan
Kemijoen pohjoispuolisella osalla. Ounasjoessa länsipuoleisella osalla alue
ulottuu n. 2 km Sinettäjoen suusta alaspäin ja itäpuoleisella joen osalla
Sinettäjoen suun kohdalle.
Kieltoalueeseen eivät kuulu Rovaniemen alueen järvilaajentumat
Salmijärvi, Harjulampi ja Kirkkolampi.
Päätös on voimassa 4.5.2026 saakka.
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Perustelut
Hakija hoitaa vesistöä mm. istuttamalla kirjolohia.
Vapaa iän tai kalastonhoitomaksun maksamisen perusteella tapahtuva
viehekalastus vaarantaisi yhtenäislupa-alueella kalakannan tavanomaista
tehokkaamman hoidon tulosten turvaamisen ja erityisessä tarkoituksessa
tehtyjen kalanistutusten taloudellisen hyödyntämisen.

Ehdot
Hakijan tulee vuosittain ennen vuoden loppua toimittaa Lapin ELYkeskukselle selvitys siitä, että vesistöä on hoidettu normaalia
tehokkaammin.
Lapin ELY-keskus voi peruuttaa kiellon, jos kiellon voimassaolon perusteet
muuttuvat.
Voimaantulo
Lapin ELY-keskus määrää kalastuslain 124 §:n 2 momentin nojalla
päätöksen täytäntöön pantavaksi heti mahdollisesta valituksesta
huolimatta.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, lain
voimaa vailla olevana. ELY-keskus katsoo, että muutoin hakijan suorittamat
kalan istutukset voivat vaarantua.
Maksu
110 € alv 0 %
(Kalastuslain 54 §:ssä tarkoitettu päätös yleiskalastusoikeuksien
rajoittamisesta).
Sovelletut oikeusohjeet
KalastusL 7 §, 54 § ja 124 §.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.
Käsittelymaksun määräämiseen saa hakea oikaisua Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimus on liitteenä.
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Hyväksyntä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Kalatalousasiantuntija Jouni
Hiltunen ja ratkaissut Kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma.

Liitteet
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus
Tiedoksi
Rovaniemen poliisiasema
Rovaniemen kaupungin sähköinen ilmoitustaulu
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