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Kalatalousvelvoitteen sisältö
Lupamääräys 21. ”Luvan saajan on maksettava vuosittain tammikuun aikana 500 euroa kalatalousmaksua Pohjois-Karjalan TE-keskukselle (nyk. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) käytettäväksi vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen.”

Toiminnan sijainti ja kohdevesistöt

Kuva: Teyrisuon turvetuotantoalueen sijainti sekä alapuoliset vaikutusvesistöt Sukkulanjoki ja Viinijärvi; Outokumpu ja Polvijärvi (Kartta: Kalataloushallinnon KAVERI-tietojärjestelmä)

Asian vireilletulo, tiedoksianto ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen
Pohjois-Karjalan ELY-keskus pyysi (20.1.2021) jakelussa mainituilta tahoilta esitystä
kalatalousmaksun käytöstä vuodesta 2021 eteenpäin. Lisäksi ELY-keskus varasi hallintolain (434/2003) 41 §:n mukaisesti vaikuttamismahdollisuuden myös muille, kuin

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Järvi-Suomen kalatalouspalvelut
Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme
Kutsunumero 0295 026 500
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asianosaisille hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella 20.1.2021, joka
oli nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivulla 26.2.2021 asti. ELY-keskus piti edellä esitettyä laajempaa, erillistä kuulemista hallintolain mukaisesti ilmeisen tarpeettomana.

Lausunnot, muistutukset ja esitykset
ELY-keskus sai asiasta seuraavan lausunnon; 2.3.2021 Viinijärven kalatalousalueelta: ”Kalatalousmaksu esitetään käytettäväksi osarahoituksena ensisijaisesti Sukkulanjoen kunnostuksiin ja taimenen pienpoikas- tai mätirasiaistutuksiin Sukkulanjokeen. Viinijärven kalatalousalueen ja alueen osakaskuntien esityksestä kalatalousmaksua voi käyttää osarahoituksena myös seuraaviin toimenpiteisiin: mahdollisiin siikaistutuksiin Viinijärveen, vesikasvien niittoon Sukkulanjoen suistossa.”

Päätös kalatalousmaksun käytöstä
Pohjois-Savon ELY-keskus vahvistaa seuraavan Vapo Oy:n Teyrisuon turvetuotantoalueen kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vuodesta 2021 eteenpäin:
1. Kalatalousmaksua käytetään osarahoituksena Sukkulanjoen kunnostuksissa.
2. Kalatalousmaksua voidaan käyttää osarahoituksena Viinijärven kalatalousalueen, Sotkuman tai Taipaleen kalaveden osakaskuntien toteuttamissa taimenen pienpoikas- tai mätirasiaistutuksissa Sukkulanjokeen.
3. Kalatalousmaksua voidaan käyttää osarahoituksena Viinijärven kalatalousalueen, Sotkuman tai Taipaleen kalaveden osakaskuntien toteuttamassa Sukkulanjoen suiston niitoissa.
4. Kalatalousmaksulla voidaan istuttaa myös Koitajoen kantaa olevia 1-kesäisiä
planktonsiikoja, joiden keskipituus on 10 cm tai enemmän, Viinijärveen. Istutuspaikkana esimerkiksi aiemman menettelyn mukaisesti Haninniemi. Planktonsiikaistutuksesta on sovittava ELY-keskuksen kanssa hyvissä ajoin ennen
istutustapahtumaa, mm. poikastoimitussopimuksen varmistamiseksi.
5. Kalatalousmaksua voidaan käyttää myös muihin kalastolle, kalakannoille ja
kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemistoimenpiteisiin sekä vaikutusalueen kalaston ja kalatalouden tilan parantamiseen, Sukkulanjokeen ja Viinijärveen kohdistuviin hoitotoimenpiteisiin sekä hoitotoimien tuloksellisuuden seurantaan esim. Viinijärven kalatalousalueen, Sotkuman tai Taipaleen kalaveden osakaskuntien esityksestä. Myös istutettavaa kalalajia tai ikä-/ kokoluokkaa on mahdollista vaihtaa perustelluista syistä. Mikäli maksun käyttö oleellisesti muuttuu, voidaan kalatalousmaksulle laatia kokonaan uusi käyttösuunnitelma.
6. ELY-keskus hankkii istukkaat Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) säädösten ja ELY-keskusten hankintaohjeen
mukaisesti. Velvoitehoito kokonaisuudessaan toteutetaan MMM:n ohjeen
(81/15/2012, 29.5.2012) mukaisesti.
Mikäli kalatalousmaksun käyttösuunnitelman mukainen toimenpide ei olisi jostain
syystä lainkaan mahdollinen, käyttämättä jäävä kalatalousmaksu tai sen osa siirtyy
seuraavana vuonna käytettäväksi.
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Päätöksen perustelut
Vahvistettu kalatalousmaksun käyttösuunnitelma on lupapäätöksen sekä annetun
lausunnon mukainen. Teyrisuon turvetuotantoalueen voimakkaimman haitan alueena
voidaan pitää Sukkulanjokea. Sukkulanjoen kalataloudellisen kunnostuksen toimenpiteillä on tarkoitus parantaa virtakutuisten kalalajien, lähinnä taimenen, luontaisen elinkierron edellytyksiä Sukkulanjoki-Viinijärvi alueella. Kunnostustöiden on tarkoitus alkaa vuonna 2021.
Velvoiteistutusten lähtökohtana on suosia istukaslajeja, joilla on mahdollisuus luontaiseen lisääntymiseen ja/tai lisäkasvun tuottamiseen istutusvesistössä. Taimenen leimaantumista Sukkulanjokeen voidaan edistää esimerkiksi mäti- tai vastakuoriutuneiden poikasten istutuksilla. Näiden istutusten toteuttaminen edellyttää paikallisten tahojen osallistumista. Lisäksi Sukkulanjoen suiston niitto vähentää umpeenkasvua, ja
voi osaltaan edesauttaa Sukkulanjokeen nousevia taimenia. Kalatalousmaksua voidaan käyttää myös aiemman menettelyn mukaisesti Viinijärveen kohdistuviin planktonsiikaistutuksiin.
Päätös kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamisesta on tehtävä noudattaen, mitä hallintolaissa ja vesilaissa säädetään. Päätös annetaan tiedoksi ja siitä tiedotetaan vesilain 11 luvun 22 § säädetyllä tavalla. Tämä on otettu huomioon kohdissa ´Päätöksen tiedoksianto´ ja ´Päätöksestä tiedottaminen´ – esitetyllä tavalla.

Tuloksellisuuden seuranta
Velvoitehoidon tuloksellisuutta ja kalakantojen tilaa seurataan mm. kalatalousalueelta, osakaskunnilta ja suoraan alueella kalastavilta henkilöiltä saatavan palautteen
sekä alueella toteutettavan kalataloudellisen velvoitetarkkailun avulla. Tarkkailuohjelma sisältää mm. sähkökoekalastuksia Sukkulanjoessa. Tarkkailusta toimitetaan
ELY-keskukselle yhteenveto toteuttamisvuosilta, ja kattavampi kooste hyväksytyn ohjelman mukaisina määräaikoina.

Raportointi
Kalastuslain (379/2015) 74 §:n mukaisesti kaikista istutuksista tallennetaan tiedot kolmen kuukauden kuluessa kalastuslain 94 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun
istutusrekisteriin.
ELY-keskus raportoi kalatalousmaksun käytöstä vuosittain Viinijärven kalatalousalueelle ja luvan haltijalle. ELY-keskus voi toimittaa kalatalousmaksun toteutumisraportin
yhteydessä myös mahdollisesti ko. vuonna valmistuneita kalataloustarkkailun raportteja aiemman menettelyn mukaisesti.

Jatkotoimenpiteet
Tämä kalatalousmaksun käyttösuunnitelma on voimassa toistaiseksi. Tarvittaessa
kalatalousmaksulle laaditaan uusi käyttösuunnitelma. Suunnitelmien laadinnassa otetaan huomioon saadut tuloksellisuuden seurantatulokset sekä kuullaan asianosaisia
tahoja uudelleen.
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Kalatalousmaksun tarkistaminen
Vuosittain maksettavaksi määrättyä kalatalousmaksua peritään tarkistettuna kustannustason nousua vastaavaksi vesilain (587/2011) 3 luvun 22 §:n nojalla. Kalatalousmaksu vuonna 2021 on 600,00 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet
Vesilaki (587/2011) 3 luku 15 § ja 22 §, 11 luku 22 §, 15 luku 1 §
Kalastuslaki (379/2015) 74 § ja 94 §
Hallintolaki (434/2003) 41 § ja 62 a §

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta hakemalla oikaisua Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.

Allekirjoitukset
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt kalatalousasiantuntija Heli Peura ja ratkaissut johtava kalatalousasiantuntija Timo Turunen.

Lisätiedot
Heli Peura puh. 0295 026 088, sähköposti heli.peura@ely-keskus.fi

Liitteet

Oikaisuvaatimusosoitus Itä-Suomen aluehallintovirastolle

Päätöksen tiedoksianto, jakelu (sähköpostitse, mikäli mahdollista)
Viinijärven kalatalousalue
Taipaleen osakaskunta (kiinteistötunnus: 309-876-3-1, 426-876-4-1)
Sotkuman osakaskunta (kiinteistötunnus: 607-414-876-5)
Polvijärven ja Outokummun ympäristönsuojeluviranomaiset
Vapo Oy

Päätöksestä tiedottaminen
Julkinen kuulutus päätöksen antamisesta päätösliitteineen on nähtävänä Outokummun kaupungin ja Polvijärven kunnan sekä ELY-keskuksen verkkosivuilla (www.elykeskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset > Alueellista tietoa,
valitse: Pohjois-Savo) 14.4.2021 asti.
Päätöksestä tiedottamista sanomalehdessä pidetään ilmeisen tarpeettomana, koska
päätös saatetaan suoraan tiedoksi asianomaiselle kalatalousalueelle ja kalaveden
omistajille sekä ao. ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Liite

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen kalataloustarkkailusuunnitelman, kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman ja kalatalousmaksun käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaan päätökseen ja näiden käsittelystä perittäviin suoritemaksuihin saa hakea
oikaisua Itä-Suomen aluehallintovirastolta.
Oikaisuvaatimusaika
Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen
tiedoksisaantipäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan
arkipäivään.
Oikaisuvaatimusaika päättyy 14.4.2021
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Kirjallinen oikaisuvaatimus on osoitettava Itä-Suomen aluehallintovirastolle ja siinä on ilmoitettava
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan toimittaa;
- päätös, johon muutosta haetaan;
- miltä kohdin ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi;
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.
Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Vaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä,
ellei kirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). Asioitaessa sähköisesti allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä perustaa vaatimuksensa, jollei niitä jo aiemmin ole
toimitettu viranomaiselle;
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai selvitys asiamiehen toimivallasta
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Vaatimuskirjelmä on toimitettava määräajassa Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi toimittaa henkilökohtaisesti, tai lähettäjän vastuulla myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun vaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se
on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu
Oikaisun hakijalta peritään aluehallintovirastossa asian käsittelystä maksu 130 €. (Valtioneuvoston
asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021, 28.12.2020/1121.)
Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikan yhteystiedot
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelinvaihde
Faksi
Avoinna (virka-aika)

PL 2, 13035 AVI
Raatihuoneenkatu 5, 6. krs, Mikkeli
kirjaamo.ita@avi.fi
(Sähköpostin liitetiedostojen maksimikoko 20 Mt)
0295 016 800
015 760 0150
ma-pe klo 8.00 – 16.15
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