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Endomines Oy, Rämepuron kaivoksen kalatalousmaksun käyttö vuodesta
2021 alkaen; Ilomantsi
Luvan haltija ja lupapäätös
Endomines Oy, Ilomantsi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, ISAVI 36/2014/1 (9.5.2014)

Kalatalousvelvoitteen sisältö
Lupamääräys 35. ”Luvan saajan on maksettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä 500 euroa kalatalousmaksua Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle käytettäväksi
vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusalueella Ilajanjoella ja Ilajanjärvellä kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen. Maksun käytöstä päätettäessä on kuultava hankkeen vaikutusalueella toimivia osakaskuntia. Maksun päättymisajankohdasta päätetään lopettamissuunnitelman yhteydessä.”
Indeksitarkastettu kalatalousmaksu vuonna 2021 on 500,00 euroa.
Kalatalousmaksuvelvoite on voimassa siihen asti, kunnes toiminnan lopettamista koskeva uusi ympäristölupa on ratkaistu, päätös lainvoimainen, sekä lopettamisluvassa
vaaditut toimenpiteet (esim. kertaluontoinen kalatalousmaksu) suoritettu loppuun.

Kalatalousmaksun käyttö edellisellä suunnitelma-ajanjaksolla
Vuosina 2016-2020 kalatalousmaksu on käytetty 31.12.2020 päättyneen suunnitelman (POSELY/493/5722-2016, 2.5.2016) mukaisesti osarahoituksena Koitajoen kalastusalueen / Koitajoen kalatalousalueen ja Ilajan osakaskunnan toteuttamassa vesikasvillisuuden niitossa Ilajanjärvellä.
Vuonna 2020 niitto ei toteutunut omarahoituksen puuttuessa, joten käyttämättä jäänyt
maksu siirtyy seuraavana vuonna käytettäväksi. Vuonna 2020 jäi käyttämättä kalatalousmaksua 545,48 euroa (alv 0%).

Lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus haluaa kuulla jakelussa mainittuja tahoja kalatalousmaksun käytöstä vuodesta 2021 eteenpäin. Niiden, joiden oikeutta tai etua asia koskee (asianosainen), sekä myös muiden kuin asianosaisten, on
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiassa. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet
tulee toimittaa kirjallisena viimeistään maanantaina 15.3.2021 klo 16:15 mennessä
mieluiten sähköpostitse kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.
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Nähtävänäpito ja tiedoksisaantipäivä
Tämä kuulutus on julkaistu Ilomantsin kunnassa sekä ELY-keskuksen verkkosivulla
4.2.2021 (www.ely-keskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset >
Alueellista tietoa, valitse: Pohjois-Savo). Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.
Tämä julkinen kuulutus / lausuntopyyntö pidetään yleisesti nähtävänä 15.3.2021 asti.

Kalatalousmaksun käyttösuunnitelman laatiminen
Pohjois-Savon ELY-keskus kuulee hallintolain (434/2003) sekä vesilain (587/2011)
mukaisesti jakelussa mainittuja tahoja edellä mainitussa ympäristöluvassa määrätyn
kalatalousmaksun käytöstä. ELY-keskus laatii kalatalousmaksulle käyttösuunnitelman
maa- ja metsätalousministeriön antaman ohjeen (81/15/2012, 29.5.2012) mukaisesti.
Kalatalousmaksun käyttösuunnitelmasta ilmenee ne toimenpiteet, mitä maksulla aiotaan rahoittaa. Kalatalousmaksuja voidaan käyttää vaikutusalueen kalastolle, kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemistoimenpiteisiin sekä vaikutusalueen kalaston ja kalatalouden tilan parantamiseen, sekä myös hoitotoimien suunnitteluun ja tuloksellisuuden seurantaan (esim. kalamerkinnät). Maksuja voidaan käyttää
siis esim. kalateihin, kalataloudellisiin kunnostustoimenpiteisiin, istutuksiin tai muihin
hoitotoimenpiteisiin taikka näiden yhdistelmiin. Kalatalousmaksuvaroja saa käyttää
vain hankkeesta kalakannoille tai kalastukselle aiheutuvan vahingon välttämiseksi
sillä alueella, mihin hankkeen vahingollinen vaikutus ulottuu. Esimerkiksi kalastajia
palvelevia rakenteita ei pääsääntöisesti voida rahoittaa, ellei hankkeesta selvästi aiheudu tällaista tarvetta.
Kalatalousmaksuilla tehtävissä istukas- ja muissa hankinnoissa noudatetaan julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) säännöksiä, ja
kynnysarvot alittavissa hankinnoissa ELY-keskusten hankintaohjetta. Kalatalousalueelle ja/tai vesialueen omistajan edustajalle ilmoitetaan aina hyvissä ajoin etukäteen
kalatalousmaksuvaroilla tehtävistä istutuksista tai muista toimenpiteistä.

Allekirjoitus
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian esittelijä on kalatalousasiantuntija Heli Peura.

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