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KALASTUSLAIN 121 §:N MUKAINEN
HAKEMUS
Siirtoistutuslupa
Kotiutusistutuslupa

Hakija

________________________________________________________

Osoite

________________________________________________________

Yhteyshenkilö

________________________________________________________

Puhelin (klo 8-16) ____________________
Istutettava laji

____________________

Kanta ___________________________

Istukkaiden ikä ja koko _____________________________________________________
Istukkaiden alkuperä ja/tai hankintapaikka _____________________________________
_______________________________________________________________________
Istutusjärvi, joki tms.
_________________

Kunta
_______________

Kylä
_______________

Määrä, kpl
_____________

_________________

_______________

_______________

_____________

_________________ _______________
Käytä tarvittaessa karttaliitettä

_______________

_____________

Vesialueen omistaja _______________________________________________________
Istutusaika

________________________________________________________

Istutuksen perustelut
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________
Päiväys

________________________________
Allekirjoitus

Käytä tarvittaessa istukkaiden alkuperän ja/tai hankintapaikan sekä istutusten perustelujen
osalta erillistä liitettä, ohessa ohjeita kotiutus- ja siirtoistutusluvan hakemiseksi.

OHJEITA KOTIUTUS- JA SIIRTOISTUTUSLUVAN HAKEMISEKSI
1. Luvan tarve
Kalastuslain 121 §:n mukaan "Jos vesialueelle istutetaan kala- tai rapulajia tai niiden
kantaa, jota siellä ei ennestään ole, tai alueelle suoritetaan kalojen tai rapujen
siirtoistutus, on toimenpiteelle saatava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
lupa. Luvassa voidaan antaa määräyksiä toimenpiteen suorittamisesta."
Kotiutusistutuksessa vesialueelle istutetaan uusi kala- tai rapulaji tai kanta.
Hämeessä kotiutusistutuksia on käytännössä tehty mm. harjuksella, karpilla,
kirjolohella, järvilohella, toutaimella, puronieriällä sekä ravulla ja täpläravulla. Mikäli
on epävarma, onko kyseessä uuden lajin tai kannan kotiuttaminen, ota yhteyttä ELYkeskukseen.
Kotiutusistutuslupa tarvitaan myös istutettaessa lajia, jota vesialueella on esiintynyt
aikaisemmin, mutta joka on sieltä hävinnyt (esim. ravun kotiuttaminen ruton
kokonaan tyhjentämiin entisiin rapuvesiin).
Siirtoistutuksella tarkoitetaan elävien kalojen tai rapujen siirtoa vesialueelta toiselle,
esim. rapujen tai emolahnojen kuljettaminen vesistöstä toiseen tai ankeriaiden siirto
Englannin rannikolta karanteenin kautta Suomeen.
Kalanpoikasten siirtoa kalanviljelylaitokselta vesistöön ei pidetä siirtoistutuksena, eikä
siihen tarvita ELY-keskuksen lupaa (ellei kyseessä ole kotiutusistutus).
2. Miksi lupa tarvitaan?
Kotiutus- ja siirtoistutusten luvanvaraisuutta on pidetty tarpeellisena, koska istutukset
voivat joskus aiheuttaa seurauksia, joita ei ole tarkoitettu. Istutettu laji voi aiheuttaa
haittaa vesistön alkuperäisille kala- tai rapulajille esim. ravintokilpailun, saalistuksen
tai tarttuvien tautien seurauksena. Taitamattomasti suoritetusta istutuksesta voi
seurata taloudellisia menetyksiä sekä istuttajalle että istutuksen kohteena olevan
vesialueen omistajille ja kalastajille. Luvanvaraisuudella saavutetaan myös se etu,
että uusien lajien kotiuttamista ja siirtoja koskevat tiedot kootaan ja tilastoidaan
keskitetysti.
3. Hakumenettely
Luvanvaraisuus kannattaa selvittää alustavasti ELY-keskuksesta jo istutusta
suunniteltaessa. Lupahakemus tehdään kirjallisesti oheisella lomakkeella. Hakemus
kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta mahdollisesti asiantuntijalausunnot ja
lisäselvitykset ehditään pyytää ja hakemus käsitellä ennen suunniteltua istutusta. Jos
hakijana on muu, kuin kalastusoikeuden haltija, hakemukseen tulee liittää
kalastusoikeuden haltijan suostumus istutuksen suorittamiseen.
4. Päätös
ELY-keskus antaa hakemukseen päätöksen, johon voidaan tarpeen mukaan asettaa
ehtoja. Säännönmukaisesti edellytetään istukkaiden taudittomuutta ja istutusta
koskevien tietojen toimittamista ELY-keskukselle istutuspöytäkirjalla, josta tiedot
tallennetaan istutusrekisteriin. Päätöksestä peritään Valtioneuvoston asetuksen
1538/2011 mukaisesti maksu, joka on 50€/tunti. Yleensä päätökseen riittää yhden
tunnin työ.
Lisätiedot: kalastusmestari Jari Pelkonen, puh. 0295 025 085 tai jari.pelkonen@elykeskus.fi

