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ASIA - Enontekiön kalatalousalueen kalastusrajoitukset vuodelle 2020 

HAKIJA Enontekiön kalatalousalue 

HAKEMUS Enontekiön kalatalousalue esittää, että Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 
asettaisi voimaan alueen tekemän esityksen (3.5.2019) mukaiset liitteessä mainitut 
kalastusrajoituspäätökset vuodelle 2020 Enontekiön kunnan alueella oleviin 
seuraaviin vesistöihin {liite 1). 

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE-JA YMPÅRISTÖKESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT 

Kalastuslain 10.4.2015/379 53 §:n, 56 §:n ja 57 §:n nojalla Lapin elinkeino-, liikenne
ja ympäristökeskus on päättänyt asettaa voimaan liitteessä 1 olevat Enontekiön 
kalatalousalueen esittämät kalastuksen rajoitukset, määräykset ja pyyntimitat 
Enontekiön kunnan alueelle. 

Perusteena päätöksen mukaisille rajoituksille, määräyksille ja asetettaville 
pyyntimitoille on kalastuksen järjestäminen kalastuslain 1 §:n mukaisesti siten, että 
kalavarojen käytössä ja hoidossa otetaan huomioon kalakantojen luontainen 
elinkierto ja että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto. 

Päätös on voimassa 31.12.2020 saakka. ELY-keskus määrää kalastuslain 124 §:n 
nojalla, että päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

Kalastuslaki (379/2015) 53§, 56 §, 57 §ja 124 § 

MAKSU 55 € alv 0 % (1 h a· 55 €/h) 
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 

Käsittelymaksun määräämiseen saa hakea oikaisua Lapin elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimus on liitteenä. 
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Liite 1 

KALASTUSRAJOITUKSET ENONTEKIÖN KUNNAN VESIALUEILLE VUODELLE 
2020 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt kalastuslain (10.4.2015/379) 53 §:n, 56 
§:n, 57 §:nja 124 §:n nojalla 9.1.2020 tehdyllä päätöksellä (clnro 1488-5713-2019) asettaa 
voimaan seuraavat Enontekiön kalatalousalueen esittämät kalastuksen rajoitukset, määräykset ja 
pyyntimitat Enontekiön kunnan alueelle vuodelle 2020 

Ounasjlrvi: 
- Ounasjärvessä pitkäsiimakalastus on kiellettyä 15.9.-31.12. välisenä aikana. 
- Lisäksi verkkokalastus on kielletty Vajemuotkan alueella. 

Lltiseno: 
Lohen ja taimenen kalastus vavalla ja vieheellä on sallittu toukokuun 1 päivän alusta elokuun 
31 päivän loppuun. Muina aikoina lohen ja taimenen kalastus on kielletty. 

Litis- ja Poroeno: 
Lätäs- ja Poroenossa lohen verkkokalastus on kielletty ympäri vuoden. Muun kalan pyyntiin 
saadaan käyttää seisovaa verkkoa, jonka pituus on enintään 30 metriä ja korkeus enintään kaksi 
metriä. Muun kalan pyyntiin tarkoitetun verkon solmuvälin tulee olla vähintään 50 millimetriä 
ja tällaisissa verkoissa tulee käyttää vain yksinkertaista lankaa jonka paksuus saa olla enintään 
0,18 millimetriä. Useampisäikeisten havasten käyttö on kielletty. 
lsokurkkion ylipuolisella alueella verkkokalastus on kiellettyä 15.8.-31.12. välisenä aikana. 

Verkko, nuotta ja pitkisiimakalastus on kiellettyä koko vuoden seuraavilla vesialueilla: 
Skibottenjokeen laskevat vesistöt: Salmijärvi 
Könklmienoon laskevat vesistöt: Tsaddamasjoessa, Namahjoessa (Namakka-joki), Suppijoki 
välillä Suppijoki - Kivijärvi, Ropijoessa sekä neljässä Ailakkajärven lounaissivulla olevassa 
lammessa. 
Ounasjokeen laskevat vesistöt: Hollo-ojassa, Haukijoessa ja Maaderjoessa välillä 
Maaderlompolo - Pöyrisjärvi sekä Saphanoaivista Pöyrisjärveen laskevassa joessa 
(Tammukkajoki). Läntinen Maattojärvi, Suukisjoki. 

- Tenojokeen laskevat vesistöt: Rautujärvi (Valkamapää) 
Poro- ja Lätisenoon laskevat vesistöt: Luohttojärvessä, Toskaljärvessä, Urttasjärvessäja 
Ingajärvessä (Muoddajärvi), Harrijärvessä (Taabma) sekä Poroenon puro- jajokivesissä 
Harrijoen suusta ylöspäin mukaan lukien Harrijoki, Tsuolbmasjärvessä, ylemmässä ja 
alemmassa Saitsijärvessä ja Cohkkajavri. 

- Palojokeen laskevat vesistöt: Rautujärvi (Spalloaivi). 
- Hietajoessa pois lukien lsovuopio ja Kalkki. 

Nieriän alin pyyntimitta Kilpisjlrvessä on 60 cm. 





Liite EL Y -keskuksen päätökseen 

VALITUSOSOITUS 

Valitusaika 

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

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tledokslsaantlpälvästä, sitä päivää lukuun 
ottamatta. 

Tiedoksfsaantipäivä lasketaan seuraavasti: 
Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä 
ilmenee päätöksessä olevasta lelmasta. 
Jos päätös on lähetetty postitse saantitodlstusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee 
saantitodlstuksesta. 
Jos päätös on annettu tiedoksi todisteellisesti sähköisenä, tiedoksisaantipäivä on se, jolloin päätös 
on noudettu asianosalsen 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 tiedokslsaannln tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä 
päivästä, jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle. 

Valituskirjelmän sisältö ja allekfrjoittaminen 

Valltusklrjelmässä, 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 asiamlehensä 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 

Valitusklrjelmään 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 

Käsittelymaksu 

Valituskirjelmän voi toimittaa Oulun hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin 
välityksellä, postitse maksettuna postiiähetyksenä, 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 
pyhäpäfvä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusalka jatkuu 
kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen. 

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa tuomloistuinmaksulain (1455/2015) mukainen 
olkeudenkäyntimaksu 250 euroa. Tuomloistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa 
maksua er peritä. 

Pohjois-Suoman hallinto-oikeus 
Postiosoite käynti osoite 
PL 189 lsokatu 4 3 krs. 
90101 Oulu 90100 Oulu 

puhelin: 029 56 42 800 
faksi: 029 56 42 841 
sähköposti: pohjois-suomi. hao@oikeus.fi 




