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Viite

Vantaanjoen kalatalousalueen hallituksen kokous 21.12.2020

ASIA

Hakemus kuhan alimman pyyntimitan määräämiseksi 45 senttimetriin ja verkon
pienimmän solmuvälin määräämiseksi 55 millimetriin Tuusulanjärvellä ja Rusutjärvellä.

HAKEMUS

Vantaanjoen kalatalousalue on hallituksen kokouksessa 21.12.2020 päättänyt esittää ELYkeskukselle, että kuhan alamitta olisi jatkossakin Rusutjärvellä ja Tuusulanjärvellä 45
senttimetriä. Lisäksi kalastalousalueen hallitus esittää, että alinta verkkopyynnin
solmuvälirajoitusta 55 mm jatketaan ELY-keskuksen päätöksellä. Kalatalousalueen hallitus on
kuullut vesialueen omistajia, jotka ovat rajoitusten jatkamisen kannalla. Rajoituksia tullaan
esittämään myös uuteen Vantaanjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Lisäksi
kalatalousalueen hallitus esittää, että päätös saatettaisiin voimaan toistaiseksi.

VÄLITOIMENPITEET
ELY-keskus on kuuluttanut Vantaanjoen kalatalousalueen hakemuksen verkkosivuillaan ajalla
14.1.2021-2.2.2021. Lisäksi kuulutuksesta on julkaistu ilmoitus Tuusulan kunnan sekä
Järvenpään kaupungin verkkosivuilla.
PÄÄTÖS

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousyksikkö nostaa kuhan alimman pyyntimitan 45
senttimetriin ja määrää verkkopyynnin alimmaksi solmuväliksi 55 mm Tuusulanjärvellä ja
Rusutjärvellä Tuusulassa ja Järvenpäässä. Päätös on voimassa 31.12.2030 asti ja se
saatetaan voimaan mahdollisista valituksista huolimatta.

PERUSTELUT
Kalastuslain 56 § mukaan kalalajeille tai -kannoille voidaan valtioneuvoston asetuksella
määrätä alin ja ylin pyyntimitta. Kalastusasetuksen 2 § mukaan kuhalle on määrätty 42
senttimetrin alin pyyntimitta koko Suomeen.
Kalastuslain 57 § mukaan ELY-keskus voi alueellisen erityistilanteen huomioimiseksi määrätä
tietylle alueelle kalastuslain 56 § nojalla säädetyistä pyyntimitoista poikkeavat pyyntimitat.
Kalastusasetuksen 3 § mukaan ELY-keskuksen kalastuslain 57 § nojalla määräämät alueelliset
pyyntimitat voivat olla enintään 20 % suuremmat tai pienemmät kuin asetuksen 2 §:ssä
säädetyt pyyntimitat.
Kalastuslain 53 § mukaan ELY-keskus voi, jos vesialueella esiintyy kalalaji tai –kanta, jonka
elinvoimaisuus tai tuotto on heikentynyt tai vaarassa heikentyä taikka vesialue on keskeinen
kalalajin tai –kannan lisääntymisen kannalta, kieltää kalastamisen tietyllä pyydyksellä tai
rajoittaa sitä.
Tuusulanjärven ja Rusutjärven kuhan alimman pyyntimitan määrääminen 45 senttimetriin on
tarkoituksenmukaista, sillä kuha kasvaa asetuksen mukaiseen alamittaan nopeasti ja jatkaa
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kasvuaan edelleen. Kuha tulee myös yleensä sukukypsäksi asetuksessa määritettyä mittaa
suurempikokoisena. Tuusulanjärvellä ja Rusutjärvellä on ollut aiemmin voimassa vastaava
päätös, jonka mukaan kuhan alin pyyntimitta on ollut 45 senttimetriä, joten alimman
pyyntimitan 45 senttimetriä jatkaminen on tarkoituksenmukaista siitäkin syystä.
Verkkopyynnin pienin solmuväli on syytä sovittaa vallitseviin alimpiin pyyntimittoihin. Kuhan
pyyntikoon kasvattamisella on todennäköisesti merkitystä myös kyseessä olevien järvien
kunnostusten näkökulmasta, sillä petokalojen koon kasvattamisella on potentiaalisesti
ravintoverkkovaikutuksia, jotka edistävät em. järvien kunnostuksille asetettuja tavoitteita.
Päätöstä on haettu toistaiseksi voimassa olevaksi. Kalastuslain 53 §:n mukaan
verkkokalastuksen rajoittamista koskeva päätös voidaan tehdä enintään 10 vuodeksi
kerrallaan. Hakemuksen mukaan vastaavia rajoituksia tullaan esittämään kalatalousalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelmaan ja sekä Tuusulanjärvellä että Rusutjärvellä on ollut aiemmin
voimassa vastaavat rajoitukset.
Edellä mainittu huomioon ottaen ELY-keskuksen on perusteltua määrätä kuhan alimmaksi
pyyntimitaksi 45 senttimetriä ja määrätä verkkopyynnin alimmaksi solmuväliksi 55
millimetriä Tuusulanjärvellä ja Rusutjärvellä.
Kalastuslain 124 § 2 momentin mukaan ELY-keskus voi määrätä, että päätöstä on
muutoksenhausta huolimatta noudatettava.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Kalastuslaki 53 §, 56 §, 57 § ja 124 §
Kalastusasetus 2 § ja 3 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.

Johtava kalatalousasiantuntija

Mikko Koivurinta

Kalastusmestari

Kimmo Nieminen
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Liitekartta ELY-keskuksen päätökseen VARELY/35/2021
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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
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0295 022 500
klo 8.00 -16.15
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