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Nurmijärven kk ja Palojoen yhteisten vesialueiden osakaskunta
Juhani Kortelainen

HAKEMUS

Hakija on 23.12.2020 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen saapuneella hakemuksellaan hakenut kalastuslain 74 §:n
mukaista lupaa istuttaa kirjolohta Vantaanjokeen Nurmijärven kunnassa
sijaitseville Myllykosken sekä Boffinkosken alueille. Istutusten tarkoituksena on
tuottaa vapaa-ajankalastajille saalista.

VÄLITOIMENPITEET

Varsinais-Suomen ELY-keskus on kuuluttanut hakemuksen verkkosivuillaan
ajalla 12.1.2021-28.1.2021. Lisäksi kuulutuksesta on julkaistu ilmoitus
Nurmijärven kunnan verkkosivuilla. Asiasta saapui yksi mieliide.
Yksityishenkilö AA vastustaa istutusluvan myöntämistä. Kirjolohen
istuttaminen mihin tahansa Suomen vesistöön on mielipiteen esittäjän
mukaan lyhytnäköistä toimintaa, eikä edistä vesistön luontaista tilaa. Kirjolohi
ei lisäänny Suomen vesistöissä luontaisesti mutta vieraslajina haastaa muita
kalalajeja vallaten omaa reviiriä. Istutuksista hyötyvät lähinnä kalankasvattajat
sekä lupatulojen kerääjä. Mielipiteen mukaan Istutuksissa tulisi suosia vesistön
omaa kantaa olevaa taimenta sekä suorittaa alueella muita virtavesistön
hoitotoimenpitetiä kuten kutusoraikoiden kunnostuksia.

PÄÄTÖS

Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntää kalastuslain 74 §:n nojalla hakijalle
luvan istuttaa kirjolohta Vantaanjokeen Myllykosken ja Boffinkosken alueille
Nurmijärvellä. Päätös on voimassa siihen saakka kunnes Vantaanjoen
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on saanut lainvoiman. Päätös
saatetaan voimaan mahdollisista valituksista huolimatta.

PERUSTELUT

Kalastuslain 74 §:n mukaan kalojen istuttaminen on sallittu ainoastaan, jos
kyseessä olevan lajin tai kannan istuttaminen kohdevesistöön sisältyy
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Uuden lajin tai kannan
kotiutusistutukseen sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa
määrittämättömään istutukseen on saatava elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen lupa. Lupa voidaan myöntää, jos istutus ei vaikeuta
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteuttamista eikä
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vaaranna kohdevesistön kala- tai rapukannan elinvoimaisena säilymistä taikka
luonnon monimuotoisuutta.
Kirjolohen istuttaminen lisää vesialueen kalataloudellista käyttöä. Kirjolohia
on istutettu alueelle vuosien ajan eikä istutusten ole todettu vaarantavan
kohdevesistön kala- tai rapukannan elinvoimaisena säilymistä taikka luonnon
monimuotoisuutta. Taimenen luontaisen lisääntymisen on todettu onnistuvan
Vantaanjoessa hyvin, eikä taimenen istutuksille ole nähty viime vuosina
tarvetta. Kirjolohi-istutusten voidaan katsoa myös vähentävän taimeniin
kohdistuvaa kalastuspainetta ja hakija on järjestänyt kalastuslupien myynnin
sekä kalastuksenvalvonnan alueella. Vantaanjoen kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelman valmistuttua tilannetta voidaan tarkastella sen
tavoitteiden pohjalta.
Kalastuslain 124 § 2 momentin mukaan ELY-keskus voi määrätä, että päätöstä
on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

EHDOT

Istutuspöytäkirjat tulee tallentaa sähköiseen istutusrekisteriin.

SOVELLETUT
OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 74 §, 124 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

MUUTOKSENHAKU

LIITTEET

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen
ja maksun osalta oikaisua Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Valitusosoitus ja
oikaisuvaatimusosoitus ovat liitteenä.

Yksikön päällikkö

Okku Kalliokoski

Kalastusmestari

Kimmo Nieminen

Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

Maksu (Vna 1272/2020) 70 € (1 h)

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

Oikaisuvaatimus maksuperustelaki VARELY Helsingin aluetoimisto fi ja sv 2.doc

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

