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20.5.2021

HAKIJA
Porvoon-Sipoon kalatalousalue
HAKEMUS
Porvoon-Sipoon kalatalousalue on hakemuksellaan 30.11.2020 pyytänyt, että Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kieltäisi kalastuksen Sipoonjoessa,
Mustijoessa, Porvoonjoessa sekä Ilolanjoessa ajalla 1.8.-30.11. onkimista, pilkkimistä ja
katiskakalastusta lukuunottamatta. Kielto koskisi myös kaikkia sivu-uomia. Porvoonjoen osalta
kielto olisi voimassa vanhalta sillalta Tuomiokirkon kohdalla pohjoiseen päin. Kieltoa haetaan
vaelluskalojen kudun suojelemiseksi.

Hakemuksen joissa on ollut aiemmin voimassa vastaava kalastuskieltopäätös. Hakemus on
käsitelty Porvoon-Sipoon kalatalousalueen yleiskokouksessa 17.9.2020. Kokouskutsu on
kuulutettu kalatalousalueen verkkosivuilla. Kuulutus on myös lähetetty sähköpostilla
äänioikeutetuille jäsenille joidenka sähköpostiosoite on ollut tiedossa sekä kirjepostilla
nille, joiden postiosoite on ollut tiedossa, mutta sähköpostiosoite ei. Lisäksi kuulutus on
julkaistu Porvoon kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.
VÄLITOIMENPITEET
ELY-keskus kuuluttanut hakemuksen verkkosivuillaan ajalla 18.2.2021-16.4.2021.
Kuulutuksesta on julkaistu ilmoitus Porvoon kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi ELY-keskus
on julkaissut tiedotteen kuulutuksesta Virallisessa lehdessä sekä paikallislehdissä. Asiasta
saatiin yksi mielipide.
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (SVK) huomauttaa, että kalastuslain 53 § ja 54 §
mukaan rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä eikä heikentää
mahdollisuutta hyödyntää yleiskalastusoikeuksia enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai
kiellon tavoitteen saavuttamiseksi ja toteuttamiseksi
SVK tunnistaa vaelluskalojen, esimerkiksi meritaimenen suojeluarvon. SVK:n mielestä esitetty
kalastuskielto kyseisillä alueilla on perusteltu, mutta kieltoaika tulisi muuttaa muotoon 1.9.–
30.11. SVK:n näkemyksen mukaan vaelluskalat eivät nouse kutujokiin vielä elokuussa. Siinäkin
tilanteessa, että kalastaja saisi saaliiksi jo elokuussa jokeen nousseen taimenen, olisi voimassa
rasvaevällisen yksilön vapautuspakko sen koosta riippumatta.
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Kiellon piiriin kuuluvista kalastusmenetelmistä viehekalastuksessa on kalan vapauttaminen
elinvoimaisena helppo toteuttaa, joten vähimmäistoimenpiteenä tulisi sitä koskeva kieltoaika
asettaa alkavaksi vasta syyskuun alusta.

RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY-keskus kieltää kalastuksen Sipoonjoessa, Mustijoessa, Porvoonjoessa sekä
Ilolanjoessa vuosittain ajalla 15.8.-30.11. onkimista, pilkkimistä ja katiskakalastusta
lukuunottamatta (karttaliite). Kielto on voimassa Porvoon-Sipoon kalatalousalueella ja koskee
myös kaikkia sivu-uomia.
Päätös on voimassa välittömästi päätöksen antopäivästä lähtien muutoksen hausta huolimatta ja
on voimassa 31.12.2022 asti.

PERUSTELUT
Kalastuslain 53 § mukaan voi elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus, 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 kalastustavalla taikka rajoittaa sitä; kieltää kalastamisen tiettynä ajankohtana tai
rajoittaa sitä; rajoittaa käytettävien pyydysten määrää; kieltää tiettyä määrää suuremman saaliin
ottamisen.
Rajoitukset tai kiellot voidaan määrätä enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Rajoitukset tai
kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä enempää kuin on välttämätöntä
rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi.
Itäisen Uudenmaalla on jo vuosia tehty työtä alueen jokien hyväksi erilaisten virtavesien ja
kalatalouden kehittämishankkeiden merkeissä. Esimerkiksi jokitalkkari-hanke on tehnyt virtavesien
hoitotyötä hakemuksessa esitetyillä joilla ja niiden sivupuroissa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi
tekemälä istutuksia, kalataloudellisia kunnostuksia ja hoitamalla kalateitä. Lisäksi Sipoonjoessa
esiintyy alkuperäiseksi luokiteltua meritaimenkantaa, jonka suojelu katsotaan erityisen tärkeäksi
myös kansallisessa lohi- ja meritaimenstrategiassa.
Kalastusasetuksen mukaan vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty
15.8.-30.11. välisenä aikana. ELY-keskus katsoo, että kalastuskiellon ajankohta on syytä asettaa
asetuksessa mainitun verkkokalastuskiellon mukaisesti 15.8.-30.11. hakemuksesta poiketen, jotta
kiellot olisivat yhtenäiset ja mahdollisilta sekaannuksilta vältyttäisiin. Tällöin noudatettaisiin
samalla myös varovaisuusperiaatetta.
Hakemuksen taustalla on perusteellinen keskustelu ja valmistelu kalatalousalueen jäsenten ja
muiden paikallisten toimijoiden välillä. Hakemuksen on katsottava olevan myös sosiaalisesti
kestävä paikallisen päätöksenteon lopputulos kalastus-ja kalatalousalueen kokouksissa, joihin on
osallistunut vesialueen omistajien, ammattikalastajien ja vapaa-ajankalastajien edustajia.
ELY-keskuksen näkemys on, että lyhyet kalastuskiellot vaelluskalakantojen suojelemiseksi eivät
rajoita kalastusoikeutta enempää kuin on tarpeen. Kieltoalueilla on aiemmin ollut voimassa lähes
vastaavat kiellot ja kyseessä voidaan katsoa olevan jo vakiintunut käytäntö, joka on jo varsin hyvin
eri kalastajaryhmien tiedossa.
Päätös on voimassa vuoden 2022 loppuun, sillä käytännössä käyttö- ja hoitosuunnitelman
toimeenpanon käynnistys ajoittuu vuosille 2022-2023.. Tarkoituksena tulee olla tarkentaa
kalastonhoito- ja säätelymenetelmiä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa.
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Päätös on hakijasta riippumattomista syistä viivästynyt, joten se on syytä saattaa voimaan
välittömästi.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Kalastuslaki 1 §, 53 §, 124 §
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta 12 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.
Lisätietoja antaa tarvittaessa Mikko Koivurinta, puh. 0295 021 080, sähköposti
mikko.koivurinta@ely-keskus.fi)

Yksikön päällikkö

Okku Kalliokoski

Kalastusmestari

Kimmo Nieminen

MAKSU

110 € (2 h) (VNa 1272/2020)

LIITTEET

Karttaliite
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

TIEDOKSI
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry
Nylands fiskarförbund rf.
Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto

Liitekartat ELY-keskuksen päätökseen Dnro: VARELY/1014/2020
Sipoonjoki

Mustijoki

Porvoonjoki

Ilolanjoki

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

Oikaisuvaatimus maksuperustelaki VARELY Helsingin aluetoimisto fi ja sv 2.doc

