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Lapin Ely-keskus antaa tiistaina 13.3-20 18 päätöksen alla selostetussa asiassa.

Asia

Posion Suolijärvien kalatalousvelvoitteiden hyväksyminen.

Dnro

175/5722-2017

Nähtävänäpito

Päätös oikaisuvaatimusosoituksineen on nähtävänä 12.4-2018 saakka Lapin
Ely-keskuksessa (Hallituskatu 3 B, 96100 Rovaniemi) sekä ELY
keskuksen sählcöisellä ilmoitustaululla (www.ely-keskus.fi/Iappi).
Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 12.4.2018.
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Dnro 175/5722-2017

PVO-Vesivoima Oy
Voimatie 23
9110011
PVO-Vesivoima Oy:n lähettämä kalanhoidon toteullamissuunnitelma ja PSVO:n 30.6.1978,
nro 49/78/1, KHO:n 14.6. 1979 nro 2840/79 ja PSVO:n 18.10.1989 nro 75/89/1 päätökset.
POSION SUOLIJÄRVIEN KALANHOIDON TOTEUHAMISSUUNNITELMAN HYVÄKSY
MINEN VUOSILLE 2017-2021

Hakemus
PVO-Vesivoima Oy on lähettänyt kalatalousviranomaisen hyväksyt
täväksi 27.2-2017 päivätyn Posion Suolijärviä koskevan kalanhoi
don toteuttamissuunnitelman vuosille 201 7-2021. Suunnitelmassa
yhtiö pyytää kalakannan tarkkailutulosten perusteella, että viran
omainen hyväksyy suunnitelmassa esitetyn siian istutusvelvoilleen
vaihtamisen samasta arvostaan vähempiarvoisen kalan pyyntitu
keen, koska Suolijärviä vaivaa haukimatoepidemia liian tiheän siika
kannan vuoksi.
Kuuleminen
PVO-Vesivoima Oy on ennen suunnitelman laadintaa kuullut Suoli
järvien alueen osakaskuntia ja viranomaisen edustajia 27.4.2016 ja
14.12.2016 järjestetyissä tilaisuuksissa.
Lapin Ely-keskus on 28.2.2017 päivätyllä kirjeellään pyytänyt asian
osaisilta vesialueen omistajilta lausuntoa uudesta kalanhoidon to
teuttamissuunnitelmasta. Kirjallisen lausunnon antoivat Aiffaniemen
yhteisen vesialueen osakaskunta, Lehtiniemen kalastuskunta, Ju
miskon osakaskunta ja Hämeenkylän osakaskunta.
Kaikki neljä lausunnon antanuifa osakaskuntaa eivät hyväksyneet
yhtiön esitystä käyttää siikavelvoitteen varoja esteaitojen tarkistuk
sun ja kunnostamisiin.
Muut osakaskuntien lausunnoissaan esiin tuomat asiat on jo pää
osin huomioitu suunnitelmassa. Niiltä osin kun eivät ole, niin ELY
keskus ottaa tässä päätöksessään kantaa niiden ratkaisemiseksi
perustelu ineen.
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Annetut lausunnot toimitetaan tämän päätöksen liitteenä PVO
Vesivoima Oy:lle tarkemmin huomioon otettavaksi velvoitteen toteu
tuksessa ja suunnittelussa.
Välitoimenpiteet
Lapin ELY-keskus ja PVO-vesivoima ovat neuvotelleet siikaistukkai
den arvoifamisesta Rovaniemellä 7.2.2017 ja 21 .12.2017 pidetyissä
kokouksissa ja päässeet sopimukseen istukkaiden arvottamisen
vaihtokertoimista. Siian poikasen vaihtohintaa nostetaan 1 centillä
eli 12 centtiin, joka vastaa paremmin nykyisiä markkinahintoja.
Hyväksyminen
Lapin Ely-keskus hyväksyy esitetyn kalanhoidon toteuttamissuunni
telman vuosille 2017-2021 seuraavilla täsmennyksillä:
Siianpoikasen vaihtohintana käytetään 12 centtiä ja osakaskuntien
esitykset siikavelvoitteiden hoidossa otetaan huomioon.
Esteaitojen tarkastuksiin ja kunnostamisiin ei käytetä siikavaihdoista
saatavia varoja.
Kirjolohi istutukset hyväksytään kokeilumielessä tälle suunnitelma
jaksolle Isojärveen ja Ylä-Suolijärven Ahmaselälle Lehtiniemen osa
kaskunnan esittämällä ja lausunnossaan perustelemillaan tavoilla.
Siikaistutustaseen tasaus uuden suunnitelmakauden aluksi hyväksy
tään suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Yhtiön on kuitenkin käytävä
keskustelua Aittaniemen yhteisen vesialueen osakaskunnan kanssa
siitä, että miten löydetään paras mahdollinen yhteistyö hoitokalas
tuksen järjestämiseksi tai järkevä vaihtoehto sille.
Perustelut
Toteuffamissuunnitelma on lupapäätöksen mukainen ja siinä esite
tyillä toimenpiteillä on ennalta arvioiden saavutettavissa paras mah
dollinen kalastonhoitotulos.
Hoitosuunnitelmassa esitetty muutos siian vaihtamiseksi vähempiar
voisen kalan pyyntitueksi tai muiksi istukkaiksi on perusteltua, koska
Suolijärvien alueen siikakanta on heikkokasvuista ja sitä vaivaa tark
kailusta saatujen tulosten perusteella haukimatoepidemia. Noin puo
let mm. Ala-Suolijärvien siioista on loisittunut. Nykyisellään Suolijär
vien alueen kalakantoihin kohdistuu liian vähän nuotta- ja rysäka
lastusta, jotta se riittäisi pitämään kalakannat hyväkuntoisina.
Siian istuifamisen lopettamisella ja vähempiarvoisen kalan pyynti
tuella pyritään lisäämään kalastusta ja parantamaan siikojen kuntoa
sekä vähentämään haukimadon esiintymistä. Vesistöstä on tarkoitus
poistaa erityisesti särkeä ja haukea, jonka osuus kalastossa on voi
makkaasti lisääntynyt.
Esteaitojen kunnostusta ei ole tarkoituksen mukaista tehdä siianpoi
kasista saaduilla hoitovaroilla, koska hoitokalastuksilla ja muiden la
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jien istutuksilla on saatavissa parempi kalanhoidollinen tulos. Esteai
tojen ylläpitoon ja kunnostamisiin pitää pyrkiä löytämään rahoitus
muilla keinoilla.
Kirjolohi istutukset rajatulle alueelle todennäköisesti lisäävät kalas
tusta ja osakaskunnan kalastuslupatuloja. Istutuksista saadaan ko
kemuksia kirjolohen takaisin saannista isoilta järvialueilta. Taimenis
tutusten tulokset ovat myös heikkoja ja kirjolohella voidaan saada
alueittain parempaa hoitotulosta. Kirjolohi istutuksilla ei ole tarkoitus
korvata taimenistutuksia. Kirjolohien hankkimiseen käytetään siika
vaihdoista saatuja varoja.
Edellisen suunnitelmakauden siikaistukas tase on perusteltua tasata
siten, että vähempiarvoisen kalan pyyntiä voidaan jatkaa kaikilla veI
voitehoitoalueilla, vaikka tase onkin joidenkin osakaskuntien alueella
ylijäämäinen. On kuitenkin huomioitava, että hoitokalastuksen hyö
dyt tulevat laajemmalle alueelle, kuin vain yhden osakaskunnan alu
eelle. Lisäksi toteutukseen vaikuttaa myös se, että miten hoitokalas
tusta voidaan suorittaa ja löytyykö siihen tekijöitä.
Siian istuttamisen lopeifamisella ja vähempiarvoisen kalan pyynti
tuella pyritään lisäämään kalastusta ja parantamaan siikojen kuntoa
sekä vähentämään haukimadon esiintymistä. Vesistöstä on tarkoitus
poistaa erityisesti särkeä ja haukea, jonka osuus kalastossa on voi
makkaasti lisääntynyt.
Istutussuunnitelma ei ole ristiriidassa Posion Suolijärvien käyttö- ja
hoitosuunnitelman kanssa.
Voimassaolo ja muuttaminen
Päätös on voimassa vuosina 2017-2021. Suunnitelmaa voidaan
tarkastaa vuoden 2019 lopulla, jos se on tarpeen. Suunnitelmaa
voidaan muuttaa kesken sen voimassaolon Lapin ELY-keskuksen ja
PVO-esivoima Oy:n sopimalla tavalla ja osakaskuntia kuullen kui
tenkin niin, ettei velvoilleen rahallinen arvo muutu.
Päätöksen käsittelymaksu
990 €
Määräytymisperuste:
Valtion maksuperustelaki (1 50/1 992) ja valtioneuvoston asetus
(1554/2016) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista
suoriifeista vuonna 2017(1 h * 55€)
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Sovelletut oikeusohjeet
Vesilaki (587/2011) 3 luku 15 §, 11 luku 22, 15 luku 1 -3.
Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitus
taululla 12.3-2018. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Lisäksi tämä päätös on lähetetty hakijalle maksua vastaan ja tiedok
si Posion Suolijärvien alueiden osakaskunnille ja Metsähallitukselle
sekä Suolijärvien kalastusalueelle.
Lisätietoja
Tästä päätöksestä saa lisätietoja kalatalousasiantuntija Kare Koivis
tolta, puhelin 0400-211898 tai sähköpostitse kare.koivisto(ely
keskus.fi

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ja siitä määtättyyn suoritemaksuun tyytymätön
voi hakea siihen oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Ci
kaisuvaatimusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. Oikaisuvaati
muksen johdosta annetusta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
päätöksestä peritään maksu.
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