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Viite: Hakemuksenne, päivätty 7.5.2021
KALASTUSLAIN (2015/379) 53 §:N MUKAINEN KALASTUKSEN RAJOITTAMISTA KOSKEVA
PÄÄTÖS POHJOIS-PÄIJÄNTEELLÄ JA JYVÄSJÄRVESSÄ VUOSINA 2021 - 2025,
JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JOUTSA, TOIVAKKA, JÄMSÄ JA LUHANKA

Hakemus ja hakemuksen perustelut
Pohjois-Päijänteen kalatalousalue on 7.5.2021 päivätyssä hakemuksessaan esittänyt,
että Pohjois-Savon ELY-keskus asettaisi kalastusrajoituksia Pohjois-Päijänteelle ja
Jyväsjärvelle vuosina 2021 - 2025 seuraavasti:
Solmuväliltään 41 – 54 mm verkkojen käyttö olisi kielletty vuosina 2021 - 2025 PohjoisPäijänteen kalastusalueella osassa Päijännettä ja Jyväsjärvessä.
Hakemuksessa esitetyt kalastusrajoitukset ovat saman sisältöiset, jotka Pohjois-Savon
ELY-keskus oli päätöksellään asettanut vuoden 2020 loppuun asti.
Kyseinen rajoitus on ollut Päijänteellä ja Jyväsjärvessä voimassa pitkään ja se on
tehty, rajoituksen alkamisen aikaisen tiedon valossa, alamittaisten lohikalojen ja
kuhien saaliiksi joutumisen estämiseksi. Kalatalousalue esittää kyseisen rajoituksen
jatkamista siihen asti, kunnes tekeillä oleva käyttö- ja hoitosuunnitelma on ELYkeskuksen hyväksymä ja siihen tulevat, saman sisältöiset kalastusrajoitukset PohjoisPäijänteellä astuvat voimaan.

Päätös

Pohjois-Savon ELY-keskus asettaa kalastuslain (10.4.2015/379) 53 §:n nojalla
Pohjois-Päijänteelle ja Jyväsjärvelle seuraavat kalastusrajoitukset:
Solmuväliltään 41 – 54 mm verkkojen käyttö on kielletty 31.12.2025 asti PohjoisPäijänteen kalatalousalueella osassa Päijännettä ja Jyväsjärvessä.
Tämä päätös voidaan kumota ELY-keskuksen päätöksellä, mikäli kalastusrajoitusten
asettamisen perusteena olleet tiedot tai olosuhteet kalakantojen tilassa muuttuvat tai
jos muut erityiset syyt niin vaativat.

.
MAKSU 55,00 euroa
1,0 h á 55,00 €/h, alv 0%
VNa 1372/2018
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Järvi-Suomen kalatalouspalvelut
Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme
Kutsunumero 0295 026 500
Kallanranta11
Jyväskylän toimipaikka:
Cygnaeuksenkatu 1
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
PL 2000
PL 250
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo
70101 Kuopio
40101 Jyväskylä
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Tämä päätös on voimassa 31.12.2025 asti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
määrää kalastuslain 124 §:n nojalla, että tätä päätöstä on mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta noudatettava.
Vesialueet, joita rajoitukset koskevat, on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevalle
kartalle sekä maa- ja metsätalousministeriön karttapalveluun
(www.kalastusrajoitus.fi).
Kalastuksessa on noudatettava tämän päätöksen ohella myös muita
kalatalousalueen ja/tai vesialueen omistajien sekä kalatalousviranomaisen asettamia
päätöksiä ja lupaehtoja sekä kalastuslain ja -asetuksen mukaisia säädöksiä.
Tämä päätös voidaan ELY-keskuksen päätöksellä kumota tai sitä voidaan muuttaa,
mikäli kalastusrajoitusten asettamisen perusteena olleet tiedot tai olosuhteet
kalakantojen tilassa muuttuvat tai jos muut erityiset syyt niin vaativat.

Päätöksen perustelut
Kalastuslain (379/2015) 53 §:n mukaan ELY-keskus 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,
kieltää mm. kalastamisen tietyllä pyydyksellä tai kalastustavalla taikka rajoittaa sitä.
Rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä enempää
kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi.
Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa 53 §:n 1 momentin 1 ja 2
kohdassa tarkoitetun rajoituksen tai kiellon, jos se vesiliikenteelle aiheutuvan vaaran
estämiseksi on välttämätöntä.
Kyseinen rajoitus on ollut Päijänteellä ja Jyväsjärvellä voimassa pitkään ja se on
tehty, rajoituksen alkamisen aikaisen tiedon valossa, alamittaisten lohikalojen ja
kuhien saaliiksi joutumisen estämiseksi. Verkkojen solmuvälirajoitusta on
tarkoituksenmukaista jatkaa siihen asti, kunnes tekeillä oleva käyttö- ja
hoitosuunnitelma on ELY-keskuksen hyväksymä ja siihen tulevat, saman sisältöiset
kalastusrajoitukset astuvat voimaan.
Tilannetta alueella voidaan pitää siis vakiintuneena. Edellä esitettyyn viitaten ELYkeskus piti julkisen kuulutuksen lisäksi erillistä kuulemista hakemusasian vireillä
ollessa hallintolain (434/2003) 41 §:n 3 momentin mukaisesti ilmeisen tarpeettomana.

Sovelletut oikeusohjeet
Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 53 § ja 124 §
Hallintolaki (434/2003) 41 § ja 62 a §
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 6 §
Valtioneuvoston asetus ELY-keskusten maksullisista suoritteista (1272/2020) 2 §
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea kalastuslain 124 §:n nojalla valittamalla muutosta ItäSuomen hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Valitusosoitus on liitteenä.
Valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun ELY-keskusten maksullisista
suoritteista annetun VN:n asetuksen (1372/2018) mukaisesti kalastuslain 53 §:ssä
tarkoitettu pyyntimitoista poikkeamista koskeva päätös on maksullinen
julkisoikeudellinen suorite. Tämän päätöksen käsittelymaksun suuruudesta voi hakea
oikaisua Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.

Allekirjoitukset
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt kalatalousasiantuntija Veli-Matti
Paananen ja ratkaissut kalatalouspäällikkö Timo Takkunen.

Liitteet

Kartta Päijänteen ja Jyväsjärven kalastusrajoitusalueista
Valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen
Oikaisuvaatimusosoitus päätöksen maksusta

Jakelu ja tiedoksianto
Päätös hakijalle sähköpostitse, lasku toimitetaan erillisenä myöhemmin
Päätöksessä tarkoitetut vesialueet on merkitty MMM:n kalastuskielto- ja
rajoitusalueiden karttapalveluun www.kalastusrajoitus.fi ´ELY:n
kalastusrajoituspäätös´-merkinnällä.
Julkinen kuulutus päätöksen antamisesta päätösliitteineen on nähtävänä ELYkeskuksen verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi - > Pohjois-Savo -> Ajankohtaista ->
Kuulutukset) 7.7.2021 asti.

Lisätiedot
Lisätietoja tästä päätöksestä saatte tarvittaessa allekirjoittaneilta, puh. 0295 026 500,
tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Liite

Kuva 1. Kartta Päijänteen ja Jyväsjärven verkon solmuvälirajoitusalueista.
Kartta: Kalataloushallinnon KAVERI-tietojärjestelmä
Taustakartta/paikkatieto: Maanmittauslaitos, Karttakeskus, Suomen ympäristökeskus
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