KUULUTUS
VARELY/1095/2021
25.2.2021

Kalastuslain 47 §:n mukainen päätös rauhoitetun kalan kalastuksen sallimisesta.
Asia

Varsinais-Suomen ELY-keskus on sallinut päätöksellään 25.2.2021 rauhoitetun
taimenen pyynnin Silamusjoessa.

Nähtävänäpito
Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivuilla:
www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi ->Ajankohtaista -> Kuulutukset 7.4.2021
asti.
Tämä kuulutus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla 26.2.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.
Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Valitusaika päättyy 7.4.2021 klo 16.15.
Lisätietoja

Kalastusmestari Vesa Vanninen puh. 0295 029 095 tai sähköpostitse vesa.vanninen@ely-keskus.fi

Liitteet

Päätösjäljennös valitusosoituksineen

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut
www.ely-keskus.fi
Aluetoimistot:
PL 236
20101 TURKU
Puh. 029 502 2500

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
PL 1041
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000

PL 36
00521 HELSINKI
Puh. 029 502 1000

Y-tunnus 2296962-1
PL 131
65101 VAASA
Puh. 029 502 8500

PÄÄTÖS KALASTUSLAIN 47 §:N MUKAISESTA POIKKEUSLUVASTA
VARELY/1095/2021
25.2.2021

Änkilän osakaskunta
Hannu Toivanen
Palotie 34
56800 Simpele
HAKIJA

Änkilän osakaskunta

HAKEMUS

Änkilän osakaskunta on 4.2.2021 ELY-keskukseen saapuneessa hakemuksessaan esittänyt, että ELY-keskus myöntäisi poikkeusluvan kalastusasetuksella rauhoitetun rasvaevällisen taimenen pyyntiin viehekalastusvälinein Silamusjoella. Lupaa haetaan vuosille 2021-2025 ajanjaksolle
1.3.-31.8.
Hakija rauhoitti omaehtoisesti Silamusjoen kaikelta kalastukselta vuoden
2010 jälkeen. Syynä oli kuuman kesän taimenkannalle aiheuttamat tappiot. Hakija perustelee hakemustaan sillä, että tutkimus- ja seurantaluonteisen kalastuksen avulla saadaan parempi kuva Silamusjoen nykyisestä
kalakannasta, erityisesti taimenkannasta, sekä edellytyksistä jatkaa kalastusta vuoden 2010 hellekesän aiheuttamien kalakuolemien jälkeen. Hakemuksen mukaan tulevaan kalastuksenjärjestelyyn kuuluu soveltuvin osin
vastaavat säännöt kuin Hiitolanjoella eli mm. kaikkien rasvaevällisten lohikalojen vapauttaminen, kalastamisen salliminen vain vieheillä, joissa on
yksi väkäsetön koukku, saalisseurantavelvoite ja kahluukiellot.
Silamusjoella on ollut vuosina 2017-2020 voimassa nyt haettavaa lupaa
vastaava lupa ELY-keskuksen päätöksellä dnro 971-5713-2017.

VÄLITOIMENPITEET
Ely-keskus pyysi hakemuksesta lausunnon Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueelta, Etelä-Karjalan kalatalouskeskukselta ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöltä. Lausuntoja ei annettu.

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut
www.ely-keskus.fi
Aluetoimistot:
PL 236
20101 TURKU
Puh. 029 502 2500

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
PL 1041
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000

PL 36
00521 HELSINKI
Puh. 029 502 1000

Y-tunnus 2296962-1
PL 131
65101 VAASA
Puh. 029 502 8500

2/4

RATKAISU
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää
kalastusasetuksen 1 §:stä poiketen kalastuslain 47 §:n nojalla luvan:
Kalastaa taimenta vapakalastusvälineillä Silamusjoella vuosittain 1.3.31.8. välisenä aikana.
Päätös on voimassa vuosina 2021 – 2023 ja sitä on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta.
EHDOT
1. Kaikki tämän luvan nojalla pyydetyt rasvaevälliset taimenet tulee
vapauttaa välittömästi vahingoittumattomina takaisin veteen.
2. Kalastukseen saa käyttää vain viehettä, joka on varustettu yhdellä
enintään kolmihaaraisella väkäsettömällä koukulla.
3. Kalastusta ei saa harjoittaa, mikäli Silamusjoen veden lämpötila ylittää 20 astetta. Luvanhaltijan tulee huolehtia lämpötilan seurannasta ja
informoida mahdollisesta kalastuksen keskeyttämisestä luvanmyyntipistettä.
4. Tämän luvan nojalla kalastusta saa harjoittaa enintään kolme kalastajaa kerrallaan.
5. Saaliiksi saadut taimenet tulee tilastoida yksilöittäin ja tiedot tulee
toimittaa ELY-keskukseen vuosittain 30.9. mennessä. ELY-keskus
voi antaa tarkempia ohjeita saaliin tilastoinnista.
6. Luvanhaltijan tulee toimittaa tiedot tähän lupaan perustuvasta
kalastuspaineesta ELY-keskukselle vuosittain 30.9. mennessä.
7. Tämä päätös voidaan osittain tai kokonaan kumota, mikäli sen katsotaan olevan merkittävästi ristiriidassa laadittavana olevan ParikkalaRautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman kanssa. Päätös voidaan kumota myös, mikäli alueen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu tai lupaehtoja olennaisesti rikotaan tai kalastuksen havaitaan aiheuttavan olennaista haittaa taimenkannoille.

PERUSTELUT

Hiitolanjoen vesistössä elää erittäin arvokkaat alkuperäiset järvilohi- ja
taimenkannat. Kantojen tilan turvaamiseksi Hiitolanjoen vesistössä järvilohi- ja taimen on rauhoitettu kalastusasetuksella. Nykyisin Laatokasta
nousevien järvilohien ja taimenten nousu pysähtyy Kangaskosken voimalaitospatoon. Silamusjoki sijaitsee Hiitolanjoen Kangaskosken, Lahnasenkosken ja Ritakosken voimalaitospatojen yläpuolella. Silamusjoen
taimenen poikastuotanto perustuu paikallisiin yksilöihin.
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Silamusjoki oli aiemmin suosittu vapakalastuskohde, jossa oli elinvoimainen paikallinen taimenkanta. Osakaskunta on suojellut taimenkannan kehittymistä rajoittamalla kalastusta vuoden 2010 jälkeen. ELY-keskus katsoo, että taimenen kalastuksen salliminen päätöksessä määrätyillä lupaehdoilla pitää yllä paikallisten toimijoiden mielenkiintoa Hiitolanjoen vesistön kalatalousasioiden kehittämiseen, lisää joen virkistysarvoa ja kalatalouskäyttöä eikä aiheuta merkittävää haittaa Hiitolanjoen vesistön taimenpopulaatioille. Lupaehdot pitävät alueen kalastuspaineen kohtuullisena,
helpottavat kalojen vapauttamista hyväkuntoisena sekä vähentävät pyynnin kaloille aiheuttamaa stressiä. ELY-keskus katsoo, että hyvin järjestetty kalastus parantaa myös kalastuksenvalvonnan edellytyksiä ja vähentää mahdollista salakalastusta. Lupaehdoissa määrätty saalisseuranta tarkentaa tietoa taimenten esiintymisestä Silamusjoessa.
Kangaskosken voimalaitospato tullaan purkamaan vuonna 2021. Tällöin
kalankulku mahdollistuu ylempänä joessa olevalle Lahnasenkosken padolle asti. Myös Lahnasenkosken ja Ritakosken ohi tullaan mahdollistamaan kalankulku vuosien 2022-2023 aikana. ELY-keskus antaa päätöksen tässä vaiheessa vuosille 2021-2023, koska vuodesta 2024 alkaen vaelluskaloilla on oletettavasti vapaa vaellusyhteys aina Hiitolanjoen Juankosken ja Torsanjoen Kurunkosken padoille asti, ja viimeistään tällöin voi
olla tarpeen muuttaa vallitsevaa kalastuksenjärjestelyä.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, lainvoimaa vailla olevana. ELY-keskus katsoo, että muutoin tutkimusluonteisen kalastuksen toteutus hyödyllisine oheisvaikutuksineen vaarantuu kohtuuttomasti.
SOVELLETUT
OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 47 §, 124 §
Kalastusasetus (1360/2015) 1 §
Valtioneuvoston asetus (1272/2020) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallintooikeuteen, ja maksuun oikaisua ELY-keskukselta. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusosoitus ovat liitteenä.
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LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Vesa Vanninen
(puh.040-7171298, sähköposti vesa.vanninen(at)ely-keskus.fi)

Johtava kalatalousasiantuntija

Mikko Koivurinta

Kalastusmestari

Vesa Vanninen

TIEDOKSI

Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalue
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

LIITTEET

Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

Maksu (Vna 1272/2020) 70 € (1 h)

Liite ELY -keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla kirjallisesti Itä-Suomen 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 Itä-Suomen 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 Itä-Suomen 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 Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) mukainen
oikeudenkäyntimaksu 260 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.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
PL 1744
70101 Kuopio

käyntiosoite
Minna Canthin katu 64
70100 Kuopio

puhelin: 029 56 42502
faksi: 029 56 4201
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuosina
2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1372/2018) perusteella määrätyn maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen
Oikaisuvaatimus, joka osoitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, on ilmoitettava seuraavat asiat:
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- päätös/lasku, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin päätökseen/laskuun haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
- oikaisunalainen päätös, lasku tai muu asiakirja, johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
Aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä (päätöksen
tai laskun tekopäivästä).
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava
viranomaiselle virka-aikana enne 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 virkaajan päättymiseen.
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.

Yhteystiedot
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
postiosoite:
PL 236, 20101 Turku
käyntiosoite:
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
puhelinvaihde 0295 022 500
aukioloaika
klo 8.00 -16.15

