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Kalastuslain 57 §:n mukainen alimman pyyntimitan määrääminen alueellisen erityis
tilanteen huomioimiseksi

HAKIJA Ähtärin eteläinen osakaskunta, Alastaipale

HAKEMUS Ähtärin eteläinen osakaskunta on pyytänyt Varsinais-Suomen ELY-kes
kuksen kalatalouspalvelut-yksiköltä 22.02.2017 tulleella hakemuksellaan,
että se alentaisi kuhan alimman pyyntimitan enintään 40 cm:iin Ähtärin
Peränne-ja Vähä-Perännejärvessä. Alennettua pyyntimittaahaetaan vii
den vuoden ajaksi koskien kaikkea kalastusta.

HakUa esittää perusteluinaan, että on tärkeää säilyttää alueen perinteinen
kuhakalastus, joka voi muutoin hNpua jos kuhan alamitta on 42 cm. Tar
koituksena on myös saada järveen elinvoimainen ja kalastusta hyvin kes
tävä kuhakanta. Alamittapoikkeusta haetaan viiden vuoden koeajalle.

VÄLITOIMENPITEET Yllä mainitusta asiasta pyydetty sähköpostilla lausunto Suomen Vapaa
ajankalastajien Keskusjärjestöltä 27.3.2017.

SVK esitti lausunnossaan 29.3.2017 vastustavansa Ähtärin Perännejär
velle 40 cm alamitan asettamista kuhalle. Perusteluinaan he esittivät
seuraavaa:

1. Perännejärven kuhien kasvu hidastuisi entisestään.
2. Suurten kuhien määrä vähenisi merkittävästi.
3. Saalismäärät pienentyisivät.
4. Vesialueomistajien lupatulot vähenisivät.
5. Istutusten merkitys kasvaisi.
6. Lisäksi päätös on kalastuslain 1~ vastainen.

PÄÄTÖS

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikkö mää
rää kalastuslain 57 § nojalla Ahtärin Peränne-ja Vähä-Perännejär
velle kuhan alimmaksi pyyntimitaksi 40 cm.

Päätös on voimassa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta
31.12.2021 saakka.
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PERUSTELUT

Kalastuslain (379/2015) 56 § mukaan kaloille voidaan säätää alin ja ylin
pyyntimitta, jos se on tarpeen kalavarojen kestävän tuoton, heikentynei
den kantojen tai kalalajin luontaisen elinkierron turvaamiseksi.

Kalastusasetuksen (1360/2015)2 § mukaan kuhan alin pyyntimitta on
42 cm, paitsi kalastuslain 88 § määrittämään ryhmään 1 kuuluvien kau
pallisten kalastajien kohdalla, joilla se on 40cm vuoden 2018 loppuun.

Kalastuslain 57 § mukaan ELY-keskus voi alueellisen erityistilanteen
huomioimiseksi kalastusoikeuden haltijan tai kalatalousalueen hakernuk
sesta taikka omasta aloitteestaan määrätä alueelle kalastuslain 56 § no
jalla säädetyistä pyyntimitoista poikkeavat pyyntimitat, jos kalalajin tai
kannan tila alueella poikkeaa olennaisesti sNtä, mikä on ollut perusteena
sitä koskevien pyyntimittojen säätämiselle.

Kalastusasetuksen 3 § mukaan ELY-keskuksen kalastuslain 57 §:n mu
kaan määrittämät alueelliset pyyntimitat voivat olla enintään kaksikym
mentä prosenttia suuremmat tai pienemmät kuin asetuksen 2 §:ssä sää
detyt. Esitetty pyyntimitan nosto on ELY-keskuksen toimivallan rajoissa.

ELY-keskus katsoo, että kalastusoikeuden haltijan/hakijan näkemykset
Ahtärin Perännejärven ja Vähä-Perännejärven kuhakannan hoidosta
ovat sellaisia, että määräaikainen alimman pyyntimitan määrääminen on
mahdollista asettaa. Tätä vahvistaa myös KVVY:n tekemä yhteenveto
Ahtärin Perännejärven kuhavuosiluokkien kasvusta.

SVK:n jättämässä lausunnossa ei tule ilmi sellaisia seikkoja mitkä vaikut
taisivat sNhen, että 40,0 cm määräaikaista alamittapäätöstä ei voitaisi
antaa.

Päätös on voimassa 31.12.2021 saakka. Tuolloin ovat käytössä uusien
kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat, mikä on sopiva ajan
kohta pyyntimitan muutoksen jatkamisen tarkasteluun.

ELY-keskus suosittelee, että kuhaseurantaa jatketaan. Riittävä seuranta
on tämän päätöksen edellytys. Tilanne on sama jatkossakin. Lisäksi ku
hien kasvunopeuteen vaikuttavien syiden selvittäminen tulee olla keskei
sellä sijalla.

ELY-keskus suosittelee, että Perännejärvellä ei tehdä kuhaistutuksia tä
män poikkeusluvan aikana.

SOVELLETUT LAINKOHDAT

Kalastuslaki 56 §, 57 §

Kalastusasetus 2 §, 3 §
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Johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta

Kalastusmestari Kyösti Nousiainen

LIITTEET Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus

JAKELU Ähtärin kalastusalue

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry

MAKSU 2hIa’55€= 110€ (Valtioneuvoston asetus 1554/2016)



LiiteVALITUSQSQITIJS

Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallin
to-oikeuteen kirjaflisella valituksella,

Valitusaika
‘Jahtus on tehtävä 30 päivän kuluessa ehnkeino-. hikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen hedoksi•
saanbpäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Jos rnääräajan vUm&nen päivä on pyhänäivä, lauantai it
senas /~soa’ a vao.noa ia jouuaa ~o ta jibannusaa o v& usa ka ja ~UJ ‘je~a se ~ 8 k Da ia
nä.

Tiedoksisaantrpävan osoittaa bedoks~anto- tai saant~todstus, Mfflon kysymyksessä on sUeistedoksianto
päätös katsotaan tiedoks saaduks. eflei muuta näytetä. kolmantena päivänä tiedok&anto- tai saantito
distuksen osoittamasta päivästä, Virkak~rjeen katsotaan tulleen viranomaiseri tietoon saaoumspäivä•
nään. Mdloin päätös on lähetetty postftse saanttodistusta vaatimatta. päätös katsotaan tedoksi saaduksi.
jollei muuta näytetä. seitsemäntenä päivänä shtä, kun päätös on annettu postin vähtettäväksi.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valituskirjelmä
lhtteineen voidaan myös lähettää postitse. lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti
(telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu nfln, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä
Posthn valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan vflmeisenä päivänä en
nen viraston aukiotoajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimit

taa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toi
miteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus
tajansa tai asiamiehensä täikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitetta
va myös tämän nimi ja kotikunta,

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankoh

dasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran

omaiselle.
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimival

lasta.

Vaasan hallinto-oikeuden osoite

Postiosoite Käyntiosoite Fax Sä hköposti
PL 204 Korsholmanpuistikko 43 0295642760 vaasa.hao@oikeus.fi
65101 VAASA 65101 VAASA

Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. ellei vailttaja tuomiois
tuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.


