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Nukarin ja Raalan yhteisten alueiden osakaskunnat
Pentti Lehmusvaara

HAKEMUS
Nukarin ja Raalan yhteisten vesialueiden osakaskunnat on hakemuksellaan 20.11.2020
pyytänyt, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
kieltäisi kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetun onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen
Nurmijärvellä sijaitsevalla Nukarin koskialueella ajalla 1.1.2021-31.12.2030. Hakemuksen
perusteena on kalakannan turvaaminen, toistuvan tai jatkuvan kalojen kutualueisiin
kohdistuvan häirinnän estäminen sekä tavallista tehokkaamman kalavesien hoidon
tulosten turvaaminen alueella. Hakija on järjestänyt kalastuslupien myynnin ja
kalastuksenvalvonnan alueella ja kiellon katsotaan selkiyttävän kalastuksen valvontaa
alueella.
Kieltohakemus on jatkoa aiemmin annetulle kieltopäätökselle Dnro 5881/5710/2015

VÄLITOIMENPITEET
Varisnais-Suomen ELY-keskus on kuuluttanut hakemuksen verkkosivuillaan ajalla
7.12.2020-23.12.2020. Lisäksi kuulutuksesta on julkaistu ilmoitus Nurmijärven kunnan
verkkosivuilla. Muistutuksia tai mielipiteitä asiasta ei annettu.

RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö kieltää kalastuslain 7 §:n
tarkoittaman onkimisen ja pilkkimisen sekä viehekalastuksen Nurmijärven kunnan Nukarin
koskialueella hakemuksen mukaisesti liitteenä olevassa kartassa esitetyllä alueella.
Päätös on voimassa välittömästi päätöksen antopäivästä lähtien ja on voimassa 31.12.2030
saakka.

SUOSITUS
Kalatalouspalvelut -yksikkö suosittelee, että hakija merkitsee kieltoalueen maastoon siten
että siitä ilmenee kielletyt kalastustavat, kieltoaika ja kiellon antaja.

PERUSTELUT
Kalastuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä sekä kalastaa
silakkaa yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa liikuteltavilla koukuilla.
Jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta
täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekalastusta.
Kalastuslain 54 §:n mukaan ELY-keskus voi määrätyllä vesialueella rajoittaa onkimista,
pilkkimistä ja viehekalastusta taikka kieltää ne, jos se on tarpeen mm. käyttö- ja
hoitosuunnitelman tavoitteiden tai kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon
tulosten turvaamiseksi, kalakannan turvaamiseksi tai toistuvan tai jatkuvan kalojen
kutualueisiin kohdistuvan häirinnän estämiseksi. Rajoitukset tai kiellot eivät saa heikentää
mahdollisuutta hyödyntää yleiskalastusoikeuksia enempää kuin on välttämätöntä
rajoituksen tai kiellon tavoitteen toteuttamiseksi.
Kiellolla pyritään turvaamaan kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon tulokset,
turvaamaan taimenen lisääntyminen sekä kaupallisessa tai muussa erityisessä
tarkoituksessa tehtyjen kalaistutusten taloudellinen hyödyntäminen kyseisellä alueella.
Vantaanjoki on kalastuslain 64 § mukainen vaelluskalavesistö ja Nurmijärven kunnan
alueella sijaitsevan Nukarin koskialueen kosket ovat kalastuslain 4 §:n mukaisia koski- ja
virta-alueita, joilla yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa. Näiden koski- ja virta-alueiden
välissä on suvantoalueita, jolla koski- ja virta-alueiden rajaukset voivat olla hankalia
määrittää. Näin ollen on tarkoituksenmukaista kieltää erillisellä päätöksellä
yleiskalastusoikeudet liitteen kartan rajaamalla alueella ja samalla mahdollistaa yhtenäinen
Nukarinkosken lupa-alue. Kieltopäätös on jatkoa aiemmin annetulle kieltopäätökselle Dnro
5881/5710/2015.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on kalastuslain 124 §:n mukaan pantava
täytäntöön heti, lainvoimaa vailla olevana. ELY-keskus katsoo, että muutoin tavanomaista
tehokkaampi kalavesien hoito vaarantuu kohtuuttomasti.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 54 §, 64 §, 124 §
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen sekä
maksun osalta oikaisuvaatimuksella. Valitusosoitus sekä oikaisuvaatimusosoitus ovat
liitteenä.
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MAKSU

110 € (VNa 1272/2020)
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Liitekartta ELY-keskuksen päätökseen Dnro 1894/5710/2020.
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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
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

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen
maksullisista suoritteista vuonna 2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (1272/2020)
perusteella määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.
Aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun määräämisestä
(päätöksen tai laskun tekopäivästä). Oikaisuvaatimuksen on saavuttava viranomaiselle virkaaikana ennen 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 virka-ajan päättymiseen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen
Kirjallinen oikaisuvaatimus on osoitettava Varsinais-Suomen
ympäristökeskukselle, ja siinä on ilmoitettava:

elinkeino-,

liikenne-

ja

- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- päätös/lasku, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin päätökseen/laskuun haetaan oikaisua, mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä, ellei
oikaisuvaatimuskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla).
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
taikka jos vaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
- päätös, lasku tai muu asiakirja, johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen
voi
toimittaa
Varsinais-Suomen
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskuksen kirjaamoon henkilökohtaisesti, tai lähettäjän vastuulla postitse
maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostilla taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen.
Sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.
Yhteystiedot
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
postiosoite:
käyntiosoite:
puhelinvaihde
aukioloaika

PL 236, 20101 Turku
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
0295 022 500
klo 8.00 -16.15
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