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Viite Hakemus 30.8.2021

Asia LUPA KALASTAA KALASTUSLAISTA POIKETEN (KL 72 §) NAHKIAISTA 
MERROILLA

Hakija Pyhäjoen kalastajainseura ry 

HAKEMUS

Pyhäjoen kalatajainseura ry hakee Lapin ELY-keskukselta Kalastulain 72 § mukaista 
lupaa pyytää nahkiaista kalatien välittömässä läheisyydessä Pyhäjoen pohjoishaaran 
Hourunkosken alemman kalaportaan alapuolisella alueella. Hakemusta perustellaan 
sillä, ettei nahkiaismertaan ui vaelluskaloja eikä kalaportaan läheisyydessä tapahtuva 
mertapyynti tuki tai häiritse kalatien toimintaa. Alue on ollut perinteinen nahkiaisten 
pyyntipaikka ja osa saaliiksi saaduista nahkiaista on tarkoitus pyytää siirtoistutuksia 
varten. Saaliiksi saadaan vain pieni osa jokeen nousevista nahkiaisista, joten pyynti ei 
muodosta uhkaa nahkiaiskannoille. Alueella on ollut aikaisemmin vastaavanlainen 
nahkiaisenpyynnin mahdollistava poikkeuslupa voimassa. Poikkeuslupaa haetaan 
viideksi vuodeksi.

PÄÄTÖS JA VOIMASSAOLO

Lapin ELY-keskus on kalastuslain 72 §:n nojalla päättänyt myöntää luvan kalastaa 
nahkiaisia merralla kalastuslain 71 §:stä poiketen Pyhäjoen pohjoishaaran 
Hourukosken padon alemman kalaportaan alapuolisella alueella. Päätös on voimassa 
vuoteen 2026 asti vuosittain 15.8.–15.11.
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PERUSTELUT

Kalastuslain 72 § mukaan ELY-keskus voi myöntää luvan 71 § vastaiseen 
kalastukseen, mikäli toimenpide on välttämätön yleisen kalatalousedun turvaamiseksi 
tai muusta erityisestä syystä, eikä vaaranna kalan kulkua vesistössä tai käyttö- ja 
hoitosuunnitelman toteuttamista. Nahkiaisen pyynnillä on Pyhäjoen alueella pitkät 
perinteet ja nahkiaisia pyydetään niin kaupalliseen tarkoitukseen kuin 
siirtoistutuksiakin varten. Lapin ELY-keskus katsoo, ettei nykymuotoinen nahkiaisen 
mertapyynti muodosta uhkaa nahkiaiskannoille tai muille vaeltaville kalakannoille 
Pyhäjoessa. Nahkiaismertaan ei käytännössä ui vaelluskaloja. 

EHDOT

1) Nahkiaismerralla kalastavan on hankittava asianomaisen kalastusoikeuden haltijan 
kalastuslupa tämän poikkeusluvan tarkoittamaan kalastukseen.

2) Nahkiaisten mertapyynti ei saa estää kalojen kulkua kalatiehen, vaan kalojen vapaa 
kulku kalatiehen on pidettävä vapaana. 

2) Lupa koskee vain nahkiaisen pyyntiä ja sivusaaliina saadut muut kalat on 
vapautettava välittömästi pyyntipaikalla mereen.

3) Lapin ELY-keskus voi antaa tarkempia määräyksiä tämän luvan käytöstä.

4) Lapin ELY-keskus voi peruuttaa luvan, jos luvansaaja ei noudata edellä olevia 
lupaehtoja tai jos olosuhteet olennaisesti vesistössä muuttuvat.

VOIMAANTULO

Päätös astuu voimaan sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 71 §, 72 §

MAKSU

Päätöksestä peritään 70 € (70 € * 1 h), Valtioneuvoston asetus 1372/2018 Kalastuslain 
72 §:ssä tarkoitettu päätös. Lasku toimitetaan myöhemmin eri lähetyksenä hakijalle.
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 

Käsittelymaksun määräämiseen saa hakea oikaisua Lapin ELY-keskukselta. 
Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä

Kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma

Kalatalousasiantuntija Janne Narkiniemi

LIITTEET
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

TIEDOKSI

Oulun poliisilaitos

NÄHTÄVILLE

Pyhäjoen kunnan sähköinen ilmoitustaulu
Lapin ELY-keskuksen sähköinen ilmoitustaulu
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     Liite ELY -keskuksen päätökseen 
 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
kirjallisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.  
 

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun 
ottamatta. 
 
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti: 
- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä 

ilmenee päätöksessä olevasta leimasta. 
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

saantitodistuksesta. 
- Jos päätös on annettu tiedoksi todisteellisesti sähköisenä, tiedoksisaantipäivä on se, jolloin päätös 

on noudettu asianosaisen tai tämän edustajan toimesta viranomaisen osoittamalta palvelimelta, 
tietokannasta tai muusta tiedostosta.  

- Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä 
päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene. 

- Tavallisena sähköisenä tiedoksiantona annettu päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena 
päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle 
(sijaistiedoksianto) katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä 
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. 

- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu virallisessa lehdessä tai julkisella 
kuulutuksella ilmoitustaululla, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä 
päivästä, jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle. 
 

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 
 
 Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Oulun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä 

perusteella muutoksia vaaditaan. 
 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen 
laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti, 
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen.  

 
Valituskirjelmän liitteet 
 

Valituskirjelmään on liitettävä: 
- Valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 
- Tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.  
- Asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.  
- Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 
 
Valituskirjelmän toimittaminen 
 

Valituskirjelmän voi toimittaa Oulun hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin 
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituskirjelmän 
lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana 
ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu 
kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen. 
 

Käsittelymaksu 
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen 
oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa 
maksua ei peritä. 

 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite  käyntiosoite  puhelin: 029 56 42 800 
PL 189  Isokatu 4 3 krs.  faksi: 029 56 42 841 
90101 Oulu  90100 Oulu  sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 



 

 
 
OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 
 
 
Oikaisuvaatimuksen ratkaisija 
 

Lapin ELY-keskuksen päätökseen ja siitä määrättyyn suoritemaksuun saa hakea oikaisua Pohjois-
Suomen aluehallintovirastolta, jolle kirjallinen oikaisuvaatimus toimitetaan. 

 
Määräaika oikaisun vaatimiseksi 
 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja liitteet 
 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 
 oikaisun vaatijan nimi ja kotikunta 
 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa 
 päätös, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin ja miten oikaisu vaaditaan tehtäväksi ja millä 

perusteilla oikaisua vaaditaan. 
 oikaisun vaatijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei oikaisuvaatimusta toimiteta 

sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) 
 
 Oikaisuvaatimukseen on liitettävä  

 ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle  
 mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa oikaisuvaatimus sähköisesti selvitys 

asiamiehen toimivallasta 
 
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon, ja sen on oltava perillä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuskirjelmä voidaan myös 
lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun 
oikaisuvaatimuksen on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 
Päätöksestä perittävä maksu 
 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä peritään 
maksu. 

 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot 

 
käyntiosoite: Linnankatu 1-3 
postiosoite: PL 293, 90101 OULU 
puhelinvaihde: 029 501 7500 
telekopio:  (08) 3140 110 
sähköposti: kirjaamo.pohjois@avi.fi 
virka-aika: klo 8.00 - 16.15 
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