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Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikkö on antanut 

12.4.2019 päätöksen kalastuskieltoalueista Loviisan saariston kalatalousalueella. 

Dnro: 3047/5716-2018 
Hakija: Loviisan saariston kalatalousalue 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus kieltää kaiken kalastuksen paitsi onkimisen seuraavilla alueilla 

ja seuraavina aikoina hakemuksen mukaisesti: 

 Kullanlahti   1.6.2019-30.6.2019 och 1.6.2020-30.6.2020 

 Hormnäsfjärden 1.6.2019-30.6.2019 och 1.6.2020-30.6.2020 

 Pernajanlahti  1.6.2019-30.6.2019 och 1.6.2020-30.6.2020 

 Fasarbyviken  1.6.2019-30.6.2019 och 1.6.2020-30.6.2020 

ELY-keskus muuttaa päätöstään 16.1.2018 (Dnro 7/5716/2018) koskien Loviisanlahden 

kalastuskieltoa (annettu Itäisen Uudenmaan kalastusalueelle) siten, että kaikki kalastus 

paitsi onkiminen on kielletty ajalla 1.4.2019-30.6.2019 och 1.4.2020-30.6.2020 linjan 

Monäsudden – satama-alueen pohjoisreuna - pohjoispuolella. 

ELY-keskus hylkää hakemuksen seuraavien alueiden osalta: 

Ahvenkoskenlahti, Klobbfjärden, Hästholmsfjärden. 

Jäljennös päätöksestä on yleisesti nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla 

(-> kuulutukset) ja Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamossa (Opastinsilta 12 5 krs, 00521 

Helsinki) niin kauan kuin siihen voi hakea muutosta. 

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakua 

koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta. 

 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto 
Opastinsilta 12, 00250 Helsinki 
sähköposti: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi  
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MAKSU                                    220 €, 4h á 55 € (Vna 1372/2018)



     Liite ELY -keskuksen päätökseen 
 
 

VALITUSOSOITUS 
 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla kirjallisesti Helsingin 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 Helsingin 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 Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin 
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituksen voi tehdä 
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 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. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä 
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. 
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 
Helsingin hallinto-oikeus 
Postiosoite  käyntiosoite  puhelin: 029 56 42000 
Radanrakentajantie 5 Radanrakentajantie 5 faksi: 029 56 42079 
00520 Helsinki  00520 Helsinki  sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi 



 
OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 
 

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuosina 
2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1372/2018) perusteella määrätyn maksun 
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kir-
jallisesti. 

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen 
 

Oikaisuvaatimus, joka osoitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
seen, on ilmoitettava seuraavat asiat: 
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 
- päätös/lasku, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin päätökseen/laskuun haetaan muutosta, mi-
tä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan 
toimittaa. 
 
Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaati-
muskirjelmä. 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet 
 

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä 
- oikaisunalainen päätös, lasku tai muu asiakirja, johon maksun periminen perustuu, alkuperäi-
senä tai jäljennöksenä 
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja 

 
Aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä (päätöksen 
tai laskun tekopäivästä).  

 
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukseen henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lä-
hettiä käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava 
viranomaiselle virka-aikana enne kuuden kuukauden määräajan päättymistä, jotta vaatimus 
voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-
ajan päättymiseen. 

 
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.  

 
 

Yhteystiedot 
 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

postiosoite: PL 236, 20101 Turku    
käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku  
puhelinvaihde 0295 022 500  
aukioloaika klo 8.00 -16.15  



Liite 3. Kartbilaga till NTM_centralens fiskeförbudsbeslut Dnro 3047/5716-2018 -   

Karttaliike ELY-keskuksen kalastuskieltopäätökseen Dnro 3047/5716-2018 

Kullafjärden - Kullanlahti 

 

Lovisa viken - Loviisanlahti 

 



Hormnäsfjärden 

 

 

Pernå viken - Pernajanlahti 

 



Fasarbyviken 

 

 



Bilaga till beslut av NTM-central 3047/5716/2018 
 
Lähettäjä: Gabi L <gabi.lindholm@outlook.com>  
Lähetetty: maanantai 11. maaliskuuta 2019 12.41 
Kopio: Magnus Lindholm (lindholm.ml@gmail.com) <lindholm.ml@gmail.com> 
Aihe: Lovisa skärgårds fiskeriområde ang. fiskeförbudsområden 
 

Styrelsen för Lovisa skärgårds fiskeriområde kommenterar här Naturresursinstitutets utlåtande angående Östra 

Nylands fiskeområdes ansökan om fiskeförbud. Ärendet behandlades också på fiskeriområdets konstituerande 

stämma. 

Utgångsläget måste vara att åtgärder grundar sig på lokala iakttagelser samt på forskningsmaterial då det finns 

tillgängligt. Velmu är ett bra hjälpmedel. Men faktum är att göslekområdena som där finns inritade grundar sig på 

modellering och inte flera års yngel-/lekplatsundersökningar på just de områdena. Varken Östra Nylands 

fiskeområde eller Lovisa skärgårds fiskeriområde hade/har resurser att låta forska i olika fiskstammars tillstånd. 

Alternativet till att vidta åtgärder som i första hand bygger på lokalkännedom och försiktighetsprincipen är att inte 

vidta några som helst åtgärder, för att bibehålla eller helst förbättra fiskstammarna. Åtgärder som vidtas måste ha 

allmän acceptans bland lokalbefolkningen och de personer som fiskar på området för att ha någon betydelse. Då 

efterföljs bestämmelserna och då fungerar den sociala övervakningen. Fiskeriområdets och myndigheternas resurser 

att sköta övervakning är begränsade.  

Fiskeområdet har under många år ansett att det finns behov av att skydda gösen under lektid och diskuterat ärendet 

inom styrelsen och också på stämman. Tidvis har det funnits rekommendationer om att inte fiska gös på 

våren/försommaren. Fredningen/fiskeförbudet som nu är aktuell togs upp på stämman år 2017. Stämman 

diskuterade om gösfredningsområden och gav styrelsen i uppdrag att komma med fredningsförslag till stämman år 

2018. Styrelsen föreslog för stämman år 2018 att fiske skulle vara förbjudet, undantaget mete, under tiden 15.5-15.7 

på fem olika områden. Hästholmsfjärden/Klobbfjärden fanns inte med i styrelsens förslag. En del vattenägare som 

berördes av förslaget motsatte sig fredningstiden. Istället för att rösta och få rättelseyrkanden på nacken gjordes en 

kompromiss, stämman kunde enhälligt komma överens om att fredningstiden skulle vara juni månad på de nya 

fiskeförbudsområdena. Stämman föreslog och omfattade också enhälligt att Hästholmsfjärden/Klobbfjärden skulle 

tas med, eftersom det är lokalt allmänt känt att gösen leker på området. Lovisaviken, från Monäs norrut, har haft 

begränsningar i fisket under juni månad åren 2000-2007 och under tiden 1.4-30.6 från år 2008. På stämmorna år 

2017 och 2018 deltog vattenägare, yrkesfiskare och fritidsfiskare.   

Uppföljningen är något som behövs. Fiskeriområdet tar gärna emot idéer och goda råd av Naturresursinstitutet och 

NTM-centralen hur det skall skötas på ett vettigt sätt med en begränsad ekonomi. 

Fiskeområdet anser att åtminstone mete med mask skall vara tillåtet. Mete är inkörsporten till annat fiske för barn. 

Fiskeriområdet vill i förstahand försöka med att införa fiskeförbud under lektid, för en bättre gösstam. Om det visar 

sig att det inte är en tillräcklig åtgärd kan andra åtgärder komma i fråga. Motivering: Gösens minsta fångsmått har 

helt nyligen enligt förordning höjts från 37 cm till 42 cm. Bestämmelser om knutavstånd är besvärliga att förverkliga 

utan att begränsa fisket på andra arter, ett lämpligt knutavstånd för gös är för stort för fiske av abborre och sik. Att 

införa göskvoter för fritidsfiske skulle kräva att också de allmänna fiskerättigheterna skulle beröras. 

Om NTM-centralen väljer att inte fastställa ansökan som sådan, önskar fiskeriområdet att åtminstone fiskeförbudet 

som gäller Lovisa viken skulle fastställas.  

Fiskeriområdet är helt införstådd med att beslutet kan gälla endast 2019-2020.  

Lovisa skärgårds fiskeriområde 

Enligt uppdrag 

Gabi Lindholm, sekreterare 

 

 


