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Lupa kalastaa kalastuslaista poiketen (KL 379/2015 47§ , 57§) 

HAKIJA  Ala-Kemijoen ja Perämeren kalatalousalue 
  Keski-Kemijoen kalatalousalue 
  Sodankylän kalatalousalue 
ASIA 
 Lupa kalastaa kalastuslaista poiketen Ala-Kemijoen ja Perämeren, Keski-

Kemijoen ja Sodankylän kalatalousalueilla sijaitsevien Kemijoen ja Kitisen 
pääuoman patoaltailla välillä Isohaaran pato - Porttipahdan pato. 
  

HAKEMUS  Hakija on Lapin ELY-keskuksen 31.3.2021 saapuneessa hakemuksessaan 

  esittänyt, että kalatalousviranomainen jatkaisi aikaisemman poikkeusluvan 
  voimassa oloa vuoden 2021 loppuun ja poistaisi kalastusta koskevia 
  rajoituksia Ala-Kemijoen ja Perämeren, Keski-Kemijoen ja Sodankylän 
  kalastusalueilla sijaitsevien Kemijoen ja Kitisen pääuoman  
  patoaltailla väliltä Isohaaran pato- Porttipahdan pato. Perusteluna  
  mainitaan  kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelun 
  olevan vielä kesken. Käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen  
  alueet  päättävät uusista kalastuksen säätelyesityksistä.   

 
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA   YMPÄRISTÖKESKUKSEN   RATKAISU JA PERUSTELUT 

 
Kalastuslain 10.4.2015/379 47 §:n ja 57 §:n nojalla Lapin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus on päättänyt jatkaa aikaisemmin voimassa ol-
lutta poikkeuslupaa ja asettaa voimaan seuraavat kalastusta, rauhoitusai-
koja ja pyyntimittoja koskevat säätelypäätökset.   

  
 ELY-keskus on kalastuslain 47 §:n nojalla päättänyt myöntää luvan onkia ja 

pilkkiä koski- ja virta-alueilla kalastuslain 46 §:stä poiketen Kemijoen ja Kiti-
sen pääuoman patoaltailla välillä Isohaaran pato- Porttipahdan patoon 
saakka, vesialueen omistajan luvalla. 

  
ELY-keskus on kalastuslain 47 §:n nojalla päättänyt sallia 
verkkokalastuksen Kemijoen ja Kitisen pääuoman patoaltailla  
poiketen kalastusasetuksen (26.11.2015/1360) 12 §:ssä määrätystä 
verkkokalastuskiellosta. 

  



 Päätös   
2 (3) 

    

   

 7.4.2021   

    

    

    

 
 ELY-keskus on kalastuslain 47 §:n nojalla päättänyt poistaa kalastusasetuk-

sen 1 §:ssä määrätyn taimenen syysrauhoituksen Kemijoen ja Kitisen pää-
uomasta Valajaskosken voimalaitospadon ja Porttipahdan voimalaitoksen 
välisiltä patoaltailta. 

 
 ELY-keskus on kalastuslain 57 §:n nojalla päättänyt muuttaa kalastusase-

tuksen 2 §:ssä säädetystä poiketen taimenen alamitan rasvaevällisten tai-
menten osalta  50 cm välillä Isohaaran pato- Seitakorva. 

 
 ELY-keskus on kalastuslain 57 §:n nojalla päättänyt muuttaa kalastusase-

tuksen 2 §:ssä säädetystä poiketen rasvaeväleikatun taimenen alamitan 40 
cm:iin  Kitisen patoaltaille välille Kokkosnivan pato-Porttipahdan pato. 

  
 Kalastuslain 1 §:n mukaisesti tarkoituksena on järjestää parhaaseen käytet-

tävissä olevaan tietoon perustuen kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä 
ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen 
ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. 

 
Kemijoen patoaltaat eivät sovellu vaelluskalojen syönnös- ja kasvualueiksi 
suhteellisen pienen pinta-alan, virtausolosuhteidensa ja ravintovarojen niuk-
kuuden takia. Rakennetun vesistön vaelluskalakantoja ylläpidetäänkin tois-
taiseksi istuttamalla taimenta kalanhoitovelvoitteena. Hitaan kasvun takia tai-
menistutuksista saatavaa saalista on pyritty kasvattamaan lisäämällä istu-
tuskalojen kokoa. Taimenen lisääntymiseen soveltuvia vesistöjä ovat lähinnä 
Ounasjoki sekä muutamat pienemmät luonnontilaiset sivujoet.  
 
Kalastuslain tavoitteen mukainen taimenen kasvupotentiaalin hyödyntämi-
nen ja luonnon lisääntyminen eivät laajassa mitassa ole mahdollisia Kemi-
joen vesistön rakennetulla osuudella. Taimenen alamittarajoja alentamalla 
ja verkkokalastuskielloista luopumalla voidaan kuitenkin parantaa istutus-
ten taloudellista tuottoa. Perustetta onkimis- ja pilkkimiskiellolle ei ole, 
koska pääuomassa ei ole merkittäviä vaelluskalojen poikastuotantoalueita 
tai luontaisia vaelluskalakantoja. Kalavarojen käytössä ja hoidossa otetaan 
huomioon kalakantojen luontainen elinkierto ja että turvataan kalavarojen 
kestävä ja monipuolinen tuotto.  

  
 Päätös on voimassa 31.12.2021 saakka.  

 
Lapin ELY-keskus määrää kalastuslain 124 §:n 2 momentin nojalla päätök-
sen täytäntöön pantavaksi heti mahdollisesta valituksesta huolimatta. 
 
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on  pantava täytäntöön heti, lain-
voimaa vailla olevana. 

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  
 Kalastuslaki (379/2015) 47§, 57 § ja 124 §  
 
MAKSU 55 € alv 0 % (1 h a´ 55 €/h 
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MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hal-

linto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 
 
 Käsittelymaksun määräämiseen saa hakea oikaisua Lapin elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimus on liitteenä. 
  

 
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallin-
tajärjestelmässä. Asian on ratkaissut kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma. 
 
   

 
 
LIITTEET  

Valitusosoitus  
Ohjeet maksun oikaisuvaatimuksesta 
 
 

TIEDOKSI  Kemin poliisilaitos 
  Rovaniemen poliisilaitos 
  Kemijärven poliisilaitos 
  Sodankylän poliisilaitos 
 
NÄHTÄVILLE 
 Keminmaan kunnan sähköinen ilmoitustaulu 
 Tervolan kunnan sähköinen ilmoitustaulu 
 Rovaniemen kaupungin  sähköinen ilmoitustaulu 
 Pelkosenniemen kunnan sähköinen ilmoitustaulu 
 Kemijärven kaupungin  sähköinen ilmoitustaulu 
 Sodankylän kunnan  sähköinen ilmoitustaulu 

Lapin ELY-keskuksen   sähköinen ilmoitustaulu  
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