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Kalatalousvelvoitteen sisältö
Lupamääräys 26. ”Luvan saajan on maksettava Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle
(nyk. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) vuosittain 1320 euroa
kalatalousmaksua käytettäväksi jätevesistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi
hankkeen vaikutusalueella. Kalatalousmaksu on suoritettava kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä. Maksun käytöstä päätettäessä on kuultava hankkeen vaikutusalueella toimivia osakaskuntia.”

Toiminnan sijainti ja kohdevesistöt

Kuva: Vuonoksen rikastamon ja talkkitehtaan sijainti sekä alapuoliset vaikutusvesistöt; Outokumpu ja Liperi (Kartta: Kalataloushallinnon KAVERI-tietojärjestelmä)

Asian vireilletulo, tiedoksianto ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen
Pohjois-Savon ELY-keskus pyysi (20.1.2021) jakelussa mainituilta tahoilta esitystä
kalatalousmaksun käytöstä vuodesta 2021 eteenpäin. Lisäksi ELY-keskus varasi
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
Kallanranta11
Joensuun toimipaikka:
Kauppakatu 40 B, 3. krs
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
PL 2000
PL 69
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo
70101 Kuopio
80101 Joensuu
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hallintolain (434/2003) 41 §:n mukaisesti vaikuttamismahdollisuuden myös muille,
kuin 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 kaksi (2) lausuntoa; 28.1.2021 Sysmän kalaveden osakaskunnalta ja 10.2.2021 Liperin kunnalta.
Sysmän kalaveden osakaskunta / sihteeri toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa:
”Kalatalousmaksua on käytetty kuhan istutuksiin Sysmäjärvelle. Siikaa kyseiseen vesistöön ei kannata istuttaa. Me kalastuskuntana yritämme hoitaa vesistöä ja vesistöjämme parhaamme mukaan. Siihen juuri tarvitsemme tätä Vuonoksen rikastamon
maksamaa kalatalousmaksua, jotta voimme jatkossakin hoitaa parhaamme mukaan
vesistöä. En usko, että näistä Vuonoksen tehtaan laskemista vesistä on haittaa enää
Sysmäjärvestä alaspäin. On kuitenkin aikamoinen suodatin välissä ennen kuin vesi
jatkaa matkaansa jokea pitkin Heposelälle. Näillä perusteilla pyydämme kalatalousmaksua Sysmän kalaveden osakaskunnalle kokonaisuudessaan, jotta voimme jatkaa
Sysmäjärven hoitamista edelleen.”
Liperin kunnan elinympäristölautakunnan lupajaoksen pöytäkirjanotteen 9.2.2021 §
8:n mukainen lausunto: ”Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole erityisiä mielipiteitä kalatalousmaksun käytöstä. Pohjois-Savon ELY-keskus voi arvioida
tietojensa perusteella, mihin kalatalousmaksut kohdistetaan. Kalatalousmaksun käyttösuunnitelma pyydetään toimittamaan Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sitten kun se on laadittu.”

Päätös kalatalousmaksun käytöstä
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa seuraavan
Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike / Vuonoksen talkkitehtaan ja rikastamon
kalatalousmaksun käyttösuunnitel-man vuodesta 2021 eteenpäin:
1. Kalatalousmaksulla istutetaan vuosittain 1-kesäisiä kuhan poikasia, joiden
keskipituus on 7 cm tai enemmän, ensisijaisesti Sysmäjärveen, sekä toissijaisesti muihin Sysmän kalaveden osakaskunnan kanssa sovittaviin vesistöihin.
2. Vaihtoehtoisesti voidaan istuttaa myös 1-kesäisiä Koitajoen kantaa olevia
planktonsiikoja, joiden keskipituus on 10 cm tai enemmän. Istukaslajin vaihdosta on sovittava ELY-keskuksen kanssa hyvissä ajoin ennen istutustapahtumaa, mm. poikastoimitussopimuksen varmistamiseksi.
3. Istutukset toteutetaan syyskaudella yleisten istutuksia koskevien ohjeiden ja
menettelytapojen mukaisesti. Tarkempi istutusajankohta ilmoitetaan mahdollisimman hyvissä ajoin ennen istutustapahtumaa.
4. Kalatalousmaksua voidaan käyttää myös muihin kalastolle, kalakannoille ja
kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemistoimenpiteisiin sekä vaikutusalueen kalaston ja kalatalouden tilan parantamiseen, Sysmäjärveen kohdistuviin
hoitotoimenpiteisiin sekä hoitotoimien tuloksellisuuden seurantaan esim.
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Viinijärven kalatalousalueen tai Sysmän kalaveden osakaskunnan esityksestä. Myös istutettavaa kalalajia tai ikä-/ kokoluokkaa on mahdollista vaihtaa
perustelluista syistä. Mikäli maksun käyttö oleellisesti muuttuu, voidaan kalatalousmaksulle laatia kokonaan uusi käyttösuunnitelma.
5. 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.

Päätöksen perustelut
Vahvistettu kalatalousmaksun käyttösuunnitelma on lupapäätöksen sekä annettujen
lausuntojen mukainen. Kokemukset aikaisemmilta suunnitelma-ajanjaksoilta sekä
saatu palaute istutusten suhteen on otettu huomioon suunnitelman sisällöstä ja perusteluista ilmenevällä tavalla.
Velvoiteistutusten lähtökohtana on suosia istukaslajeja, joilla on mahdollisuus luontaiseen lisääntymiseen ja/tai lisäkasvun tuottamiseen istutusvesistössä. Kaivostoiminnan jätevesien aiheuttamaa haittaa kompensoivat kuhaistutukset toteutetaan ensisijaisesti voimakkaimmalle vaikutusalueelle Sysmäjärveen. Taipaleenjokeen ja Heposelkään kohdistuvat kaivostoiminnan vesistövaikutukset ovat vähäisempiä. Eikä
ELY-keskus saanut yhtään esitystä kalatalousmaksun käytöstä Sysmäjärven alapuolisille vesialueille. Edellä esitetyn perusteella ELY-keskus katsoo, että kalatalousmaksu voidaan käyttää kokonaisuudessaan voimakkaimman haitan alueelle, Sysmän
kalaveden osakaskunnan esityksen mukaisesti. Suunnitelmassa säilytettiin edelleen
mahdollisuus istuttaa myös muihin Sysmän kalaveden osakaskunnan vesistöihin,
vaikka on varsin kyseenalaista käyttää velvoitevaroja muiden kuin vaikutusalueen vesistöjen hyväksi tehtäviin toimenpiteisiin.
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 yhteistarkkailuohjelman avulla. Voimassaolevaan yhteistarkkailuun kuuluu useampi luvan haltija/toimija. Yhteistarkkailun toimenpiteet kohdistuvat Sysmäjärveen, Taipaleenjokeen ja Heposelkään. Tarkkailusta
toimitetaan ELY-keskukselle yhteenveto toteuttamisvuosilta, ja kattavampi kooste hyväksytyn ohjelman mukaisina määräaikoina.
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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.

Kalatalousmaksun tarkistaminen
Vuosittain maksettavaksi määrättyä kalatalousmaksua peritään tarkistettuna kustannustason nousua vastaavaksi vesilain (587/2011) 3 luvun 22 §:n nojalla. Kalatalousmaksu vuonna 2021 on 1 320,00 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
Sysmän kalaveden osakaskunta (kiinteistötunnus: 309-406-876-2)
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Taipaleen osakaskunta (kiinteistötunnus: 309-876-3-1, 426-876-4-1)
Oriveden kalatalousalue
Komperon osakaskunta (kiinteistötunnus: 426-402-876-2)
Outokummun ja Liperin ympäristönsuojeluviranomaiset
Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike

Päätöksestä tiedottaminen
Julkinen kuulutus päätöksen antamisesta päätösliitteineen on nähtävänä Outokummun kaupungin ja Liperin kunnan sekä ELY-keskuksen verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset > Alueellista tietoa, valitse: Pohjois-Savo) 9.4.2021 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 9.4.2021
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
07-111 Kalatalousmaksun käyttösuunnitelma vuodesta 2021 eteenpäin.docx
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