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Kymen kalatalousalue

HAKEMUS

Kymen kalatalousalue on 28.4.2021 ELY-keskukseen saapuneella
hakemuksellaan esittänyt, että ELY-keskus tekisi Muhjärvellä
kuhakannan turvaamiseen liittyvää kalastuksensäätelyä. ELY-keskus on
antanut Muhjärven kalastusta koskevan päätöksen (1773/5713-2017)
10.5.2017. Päätös on ollut voimassa 31.12.2020 asti. Kalatalousalue
esittää, että Muhjärvellä jatkettaisiin 15.5.-30.6. välisenä aikana
kalastuskieltoa verkoilla ja koukkupyydyksillä. Onkiminen sallittaisiin
kieltoaikana. Kieltoa haetaan vuosille 2021-2022. Vuonna 2021
valmistuvassa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetään Muhjärven
kalastusta koskevaa kalastuksen säätelyä vastaavana ajankohtana tulevina
vuosina. Muhjärvi on merkittävä kuhan poikastuotantoalue Kymijoessa ja
sillä on merkitystä myös Kymijoen Ankkapurhan alapuolisen jokialueen
kuhakantoihin.
Samalla hakemuksella kalatalousalue on esittänyt, että kuhan ja harjuksen
alinta pyyntimittaa nostetaan ja kuhan kalastuksessa käytettävälle
verkolle määrätään pienin sallittu solmuväli. ELY-keskus on antanut
Kymijokea koskevan kuhan ja harjuksen alamittaa sekä kuhan
kalastuksessa käytettävän verkon alinta sallittua solmuväliä koskevan
päätöksen (860/5713-2016) 30.3.2016. Päätös on ollut voimassa
31.12.2020 asti. Kalatalousalue esittää, että kuhan alamitta säilytettäisiin
45 senttimetrissä ja harjuksen alamitta säilytettäisiin 40 senttimetrissä
myös vuonna 2021-2026. Samalla esitetään jatkettavaksi kuhan
kalastuksessa käytettävän verkon alinta sallittua solmuväliä 55
millimetriksi Kymen kalatalousalueella Kymijoessa. Riittävän suuri
alamitta ja sitä tukeva verkkokalastuksen solmuvälisäätely varmistaa
lajien luontaisen lisääntymisen Kymijoessa. Alamittojen nostoa sekä
pienimmän sallitun solmuvälin asettamista kuhan kalastukseen haetaan
koskevaksi
koko
Kymijokea
järvilaajentumineen
Kymen
kalatalousalueella jokisuihin asti. Valmistuvassa käyttö- ja
hoitosuunnitelmassa esitetään vastaavia alamittoja kyseisille lajeille.
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VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti hakemuksen vireille verkkosivuillaan 29.4.12.5.2021. Kuulutus julkaistiin samanaikaisesti myös Kouvolan ja Kotkan
kaupunkien sekä Pyhtään kunnan verkkosivuilla.
Hakemuksesta saapui yksi muistutus. Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö ilmoitti kannattavansa kalatalousalueen säätelyesitystä.

RATKAISU JA
VOIMASSAOLO

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kieltää
Muhjärvellä kalastuslain 53 §:n nojalla kalastuksen verkoilla ja kaikilla
koukkupyydyksillä onkimista lukuun ottamatta vuosittain 15.5.-23.6.
välisenä aikana. Päätös on voimassa vuosina 2021 ja 2022.
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää
Kymen kalatalousalueella Kymijoessa ja sen järvilaajentumissa (valumaalue 14.11) kuhan alimmaksi pyyntimitaksi 45 senttimetriä ja harjuksen
alimmaksi pyyntimitaksi 40 senttimetriä. Päätös on voimassa vuosina
2021 – 2026.
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää
Kymen kalatalousalueella Kymijoessa ja sen järvilaajentumissa (valumaalue 14.11) verkon alimmaksi solmuväliksi kuhan pyynnissä 55
millimetriä. Päätös on voimassa vuosina 2021 – 2026.
Rajoitukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi – palveluun.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti,
lainvoimaa vailla olevana. ELY-keskus katsoo, että säätely on
tarkoituksenmukaista saattaa välittömästi voimaan.

PERUSTELUT

Kalastuslain 53 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 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, muun muassa kieltää
kalastamisen tietyllä pyydyksellä tai kalastustavalla taikka rajoittaa sitä.
Kalastuslain 57 §:n mukaan ELY-keskus voi alueellisen erityistilanteen
huomioimiseksi muuttaa alinta pyyntimittaa, mikäli kalalajin tai -kannan
tila alueella poikkeaa olennaisesti siitä, mikä on ollut perusteena sitä
koskevien pyyntimittojen säätämiselle. Kalastusasetuksen 3 §:ssä on
säädetty, että pyyntimittaa voidaan muuttaa enintään 20 prosenttia
suuremmaksi tai pienemmäksi kuin mitä on säädetty kalastusasetuksen 2
§:ssä.
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Muhjärvi on merkittävä kuhan poikastuotantoalue. Järven poikastuotanto
vaikuttaa oletettavasti jossain määrin myös Kymijoen Ankkapurhan
voimalaitoksen ja Suomenlahden välisiin kuhakantoihin. ELY-keskus
katsoo, että kieltämällä Muhjärvessä verkkokalastuksen ja kaiken
koukkukalastuksen lukuun ottamatta onkimista luodaan paremmat
edellytykset kuhan poikastuotannolle rajoittamatta kuitenkaan kalastusta
tarpeettomasti. Kalastusrajoituksen ajankohdassa on huomioitu sekä
ekologinen että sosiaalinen kestävyys.
Kuhan alimman pyyntimitan korottaminen 45 senttimetriin ja verkkojen
solmuvälisäätely edesauttavat kuhakannan luontaista lisääntymistä ja
kalakannan
järkiperäistä
hyödyntämistä
ja
selkeyttävät
kalastuksensäätelyä Kymijoessa ja sen järvilaajentumissa.
Harjuksen alimman pyyntimitan korottaminen edesauttaa harjuskantojen
säilymistä ja vahvistumista Kymijoessa.
SOVELLETUT
OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 53 §, 57 §, 124 §
Kalastusasetus (1360/2015) 2 § ja 3 §
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

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Kaakkois-Suomen poliisilaitos

LIITTEET

Valitusosoitus
Kartat (2 kpl)

Maksu (Vna 1272/2020) 55 € (1 h)
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