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Kotkan kaupunki

HAKEMUS

Kotkan kaupunki on 31.3.2021 ELY-keskukseen saapuneessa
hakemuksessaan esittänyt, että ELY-keskus myöntäisi poikkeusluvan
kalastaa vapakalastusvälineillä 200 metriä lähempänä Koivukosken
kalatietä ja voimalaitosta.
Kotkassa
Koivukosken
voimalan
kalatien
alapuolella
on
yrityskalastusalue, ns. Ykköspooli. Alue on Kotkan kaupungin ylläpitämä
ja kuuluu Siikakosken kalastusalueeseen. Alue on pelkästään
kalastusmatkailuyritysten käytössä ja kalastaa saa vain kalastusoppaan
johdolla ohjatusti ja valvotusti. Alueella on ollut määräaikainen
poikkeuslupa kalastamiseen, joka on nyt loppunut. Ykköspooli on erittäin
tärkeä osa Kymijoen kalastusmatkailua ja tärkeä alan yrityksille. Alue on
aidattu, mikä lisää sen suosiota näin korona-aikaan. Ykköspoolin alue
kuuluu myös vuonna 2020 valmistuneeseen Koskipuistoon ja siinä
yhteydessä aluetta on kohennettu. Koska Ykköspoolin toiminnan
jatkuminen on paikalliselle kalastusmatkailulle erittäin tärkeää, Kotkan
kaupunki anoo ELY-keskukselta uutta poikkeuslupaa kalastuksen
sallimiseksi Ykköspoolin alueella lähempänä kuin 200 metrin etäisyydellä
Koivukosken kalatietä vuosille 2021 - 2023.

VÄLITOIMENPITEET
Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt hakemuksesta lausuntoa
Kymen
kalatalousalueelta
ja
Suomen
Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestöltä (SVK). SVK ilmoitti, että se ei vastusta hakemusta.
RATKAISU

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää
kalastuslain 71 §:stä poiketen lain 72 §:n nojalla luvan:
Kalastaa vapakalastusvälineillä 200 metriä lähempänä Koivukosken
voimalaitospatoa ja kalatietä.

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
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Päätös on voimassa vuosina 2021 – 2023 ja sitä on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta.
EHDOT
1. Kaikki tämän luvan nojalla pyydetyt rasvaeväleikatut lohet ja taimenet
tulee vapauttaa välittömästi vahingoittumattomina takaisin veteen
1.10.-30.11. välisenä aikana lukuun ottamatta kirkkaita
nousutaimenia.
2. Kaikki tämän luvan nojalla pyydetyt rasvaevälliset lohet ja taimenet
tulee vapauttaa välittömästi vahingoittumattomina takaisin veteen.
3. ELY-keskus voi antaa lupaehdoista 1 ja 2 poikkeavia määräyksiä,
mikäli ne ovat tarpeen tutkimustoiminnan tai mädinhankinnan takia.
4. Saaliiksi saadut lohet, taimenet ja siiat tulee tilastoida yksilöittäin
ja tiedot tulee toimittaa ELY-keskukseen vuosittain 31.12.
mennessä. ELY-keskus voi antaa tarkempia ohjeita saaliin
tilastoinnista.
5. Luvanhaltijan tulee toimittaa tiedot Ykköspoolilla harjoitetusta
kalastusmatkailusta ELY-keskukselle vuosittain 31.12. mennessä.
6. Tämä päätös voidaan osittain tai kokonaan kumota, mikäli sen katsotaan olevan merkittävästi ristiriidassa laadittavana olevan Kymen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman kanssa. Päätös voidaan
kumota myös, mikäli alueen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu, lupaehtoja olennaisesti rikotaan tai kalastuksen havaitaan aiheuttavan
olennaista haittaa vaelluskalakannoille.
PERUSTELUT
Kalastuslain 71 §:n mukaan kalan kulun turvaamiseksi rakennetussa
kalatiessä sekä kahdensadan metrin matkalla sen tai muun vastaavan
laitteen ylä- ja alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty. Kalastuslain
72 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää
tilapäisen luvan mm. kalatien alla kalastamiseen, jos tällainen toimenpide
on välttämätön yleisen kalatalousedun turvaamiseksi tai muusta
erityisestä syystä, eikä vaaranna kalan kulkua vesistössä tai käyttö- ja
hoitosuunnitelman toteuttamista.
Koivukosken voimalaitoksen alapuolelle on muodostettu aidattu alue
kalastusmatkailuyritysten käyttöön. Alueelle on rakennettu mm.
kalastuslaituri, kota ja wc-tilat. Alue on erittäin tärkeä alueen
kalastusmatkailuyrittäjille.
ELY-keskuksen
käsityksen
mukaan
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vapakalastuksen salliminen määrätyillä lupaehdoilla ei vaaranna kalan
kulkua vesistössä eikä käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamista.
ELY-keskus katsoo, että kalastuksen salliminen päätöksessä määrätyillä
lupaehdoilla edistää kalastusmatkailun kehittymistä, pitää yllä
paikallisten toimijoiden mielenkiintoa Kymijoen kalatalousasioiden
kehittämiseen, lisää joen virkistysarvoa ja kalatalouskäyttöä eikä aiheuta
merkittävää haittaa Kymijoen vaelluskalakannoille. ELY-keskus katsoo
lisäksi, että hyvin järjestetty kalastus parantaa kalastuksenvalvonnan
edellytyksiä ja vähentää mahdollista salakalastusta.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti,
lainvoimaa vailla olevana. ELY-keskus katsoo, että muutoin
kalastusmatkailuyritysten toiminta vaarantuu kohtuuttomasti.
SOVELLETUT
OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 72 §, 124 §
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.

LISÄTIEDOT

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

Okku Kalliokoski

Kalastusmestari

Vesa Vanninen

TIEDOKSI

Kymen kalatalousalue
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

LIITTEET

Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

Maksu (Vna 1272/2020) 70 € (1 h)
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Vesa Vanninen ja ratkaissut
yksikön päällikkö Okku Kalliokoski. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.
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