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Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalue

HAKEMUS

Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalue on 28.4.2022 ELY-keskuksiin
saapuneessa hakemuksessaan esittänyt, että ELY-keskukset myöntäisivät
poikkeusluvan täpläravun ympärivuotiseen pyytämiseen Savitaipaleen ja
Mikkelin alueella sijaitevassa Kuolimojärvessä. Vesialueiden omistajien
on tarkoitus vastata pyynnin järjestelyistä ja lupien myöntämisestä ELYkeskusten antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. KorpijärviKuolimo kalatalousalue tukee vesialueiden omistajien toimintaa mm.
järjestämällä ravustuksen valvontaa. Lupaa haetaaan vuosiksi 2022 –
2026.
Täplärapu on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi ja se muodostaa vakavan
uhan nieriän mädille ja liikuntakyvyttömille ruskuaispussipoikasille.
Täplärapu ja nieriä eivät ole koskaan aikaisemmin historiansa aikana
kohdanneet toisiansa, joten mahdollista luontaista sopeutumista ja
tasapainoa ei ole voinut muodostua. Täplärapukanta on runsastunut ja sen
esiintymisalue laajenee kaiken aikaa Kuolimojärvessä. Tällä hetkellä
täplärapu on saavuttanut jo nieriän tärkeimmät lisääntymisalueet.
Varovaisuusperiaate nieriän suojelussa velvoittaa vesialueen omistajia ja
kalatalousaluetta ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin
äärimmäisen uhanalaisen nieriän suojelemiseksi haitalliselta vieraslajilta.
Yksi tehokas keino estää haitallisen vieraslajin leviäminen lisääntyminen
ja leviäminen on sallia täpläravun ympärivuotinen pyynti Kuolimossa.

RATKAISU

Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset myöntävät kalastusasetuksen 1 §:stä poiketen
kalastuslain 47 §:n nojalla luvan:
Pyytää täplärapuja ympärivuotisesti koko Kuolimojärvessä. Lupa on
voimassa 31.12.2026 saakka.
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.
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EHDOT
1. Tämän luvan nojalla saa ottaa saaliiksi vain täplärapuja.
2. Tämän luvan mukaisen pyynnin järjestämisestä vastaa
kalastusoikeuden haltija.
3. Kalastusasetuksen 1 §:ssä määrättynä rauhoitusaikana pyydettyjä
rapuja ei saa myydä eikä luovuttaa eteenpäin. Pyydetyt ravut voidaan
käyttää pyytäjän omassa taloudessa.
4. Mikäli lupaehtoja olennaisesti rikotaan tai ravustuksen havaitaan
aiheuttavan olennaista haittaa, voidaan päätös peruuttaa.
PERUSTELUT
Kalastusasetuksen 1 §:n perusteella jokirapu, kapeasaksirapu ja täplärapu
ovat rauhoitettuja 1.11. – 21.7 kello 12 välisenä aikana. Tällöin niiden
pyydystäminen, myynti ja sellaisten pyydysten käyttö, jotka erityisesti
soveltuvat niiden pyydystämiseen, on kielletty. Kalastuslain 47 §:n
mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi siirtoistutusta,
kalanviljelytoimintaa, tutkimustyötä, kalastusperinteen ylläpitämistä,
kalataloudellisten velvoitteiden toimeenpanemista tai hyödyntämistä
taikka muuta kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvää tarkoitusta varten
perustellusta syystä myöntää poikkeusluvan mm. kiellettynä ajankohtana
ravustamiseen.
Täplärapu on Suomessa vieraslaji, jonka istuttaminen on ollut kiellettyä
vuodesta 2016 lähtien. Täplärapuja ei käytännössä yleensä kuitenkaan
voida hävittää vesistä, joten nykyisten täplärapukantojen hallinta perustuu
Suomessa pitkälti rapujen pyyntiin. Vaikka täpläravun kielteisistä
vaikutuksista nieriäkantoihin ei ole juurikaan raportoitu, on mahdollista,
että nieriäkanta voi kärsiä tiheästä täplärapukannasta. ELY-keskukset
katsovat, että ravustuksen salliminen päätöksessä määrätyillä lupaehdoilla
on perusteltua, koska kyse on haitallisesta vieraslajista ja koska
tehokkaalla rapujen pyynnillä saattaa olla positiivisia vaikutuksia
äärimmäisen uhanalaiseen nieriäkantaan Kuolimossa.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti,
lainvoimaa vailla olevana. ELY-keskukset katsovat, että muutoin voi olla
mahdollista, että äärimmäisen uhanalainen nieriäkanta vaarantuu
kohtuuttomasti.

3/3

SOVELLETUT
OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 47 §, 124 §
Kalastusasetus (1360/2015) 1 §
Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallintooikeuteen, ja maksuun oikaisua ELY-keskukselta. Valitusosoitus ja
oikaisuvaatimusosoitus ovat liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Vesa Vanninen
(puh.040-7171298, sähköposti vesa.vanninen(at)ely-keskus.fi)

TIEDOKSI

Korpijärven-Kuolimon kalatalousalue
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Etelä-Savon poliisilaitos
Kuolimon nieriäkannan seurantaryhmä

LIITTEET

Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

Maksu (Vna 1259/2021) 70 € (1 h)
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