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Levi- ja Sirkkajärven kunnostuksen jälkeisen
vesistötarkkailuohjelman hyväksyminen, Kittilä

HAKIJA

Tekninen toimi / Kittilän kunta
Valtatie 15
99100 Kittilä

ANNETUT PÄÄTÖKSET
Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on 23.1.2008 päätöksellään Psy2006-y-101 myöntänyt Kittilän kunnalle luvan Levi- ja Sirkkajärven
kunnostukseen vedenpintaa nostamalla ja vesikasvillisuutta niittämällä.
Lupa on saanut lainvoiman 20.1.2012 Pohjois-Suomen Aluehallinnon
päätöksellä PSAVI/25/04.09/2011.
Luvan mukaan Kittilän kunnan on Lapin ELY-keskuksen hyväksymän
ohjelman mukaisesti tarkkailtava Levi- ja Sirkkajärven vedenlaatua
vedenkorkeuden nostosta lähtien kolmen vuoden ajan. Kunnostuksen
jälkeisen vesistötarkkailun tarkoituksena on selvittää Levi- ja Sirkkajärven
kunnostuksen, etenkin vedenpinnan noston vaikutuksia järvien veden
laatuun.
ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
Kittilän kunta on 21.2.2019 toimittanut Levi- ja Sirkkajärven kunnostuksen
jälkeisen vesistötarkkailuohjelman Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja
luonnonvarat –vastuualueen hyväksyttäväksi.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hyväksyminen

Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue on
tarkastanut ja hyväksynyt esitetyn Levi- ja Sirkkajärven kunnostuksen
jälkeisen vesistötarkkailuohjelman. Lapin ELY-keskus muistuttaa, että
esitettyyn ohjelmaan liittyvistä poikkeamista tulee viivytyksettä ilmoittaa
Lapin ELY-keskukselle. Ohjelmaa on noudatettava kolmen vuoden ajan
vedenpinnan nostosta lähtien ja näytteenotto tulee aloittaa keväällä
2019. Ohjelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa Lapin ELY-keskuksen
hyväksymällä tavalla.

PERUSTELU

Esitetty tarkkailuohjelma on Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston
lupapäätöksen mukainen. Tarkkailusuunnitelmassa on riittävästi esitetty
kunnostushankkeen vaikutusten tarkkailu Levi- ja Sirkkajärven veden
laatuun liittyen.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 020 636 0010
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki (587/2011)
Valtion maksuperustelaki (150/1992) ja
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä
työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja
2020 (1372/2018) 2 ja 3 §.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 275 €.
Tarkkailuohjelman hyväksymispäätöksestä peritään valtion maksuperustelain (150/1992) ja valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskusten sekä elinkeinotoimistojen maksullisista
suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) mukainen maksu. Vesilain
mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä
peritään maksu, jonka suuruus on 55 €/h. Tarkkailusuunnitelman
hyväksymiseen on käytetty työaikaa viisi (5) tuntia, joten maksu on 275
€.
Koodaus: Toiminta 3802301319,
3800251402, Nimike 3965

Suorite

3800114114,

Tyks

Laskun lähettäminen
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta.
ILMOITTAMINEN
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen sekä Kittilän kunnan
ilmoitustauluilla. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa. www.elykeskus.fi>Lappi>ajankohtaista>kuulutukset>Ympäristö ja luonnonvarat.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen julkipanosta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.
Valtion maksuperustelain 11 b §:n mukaan maksua koskevaan
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Maksuvelvollinen, joka
katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi sen sijaan
vaatia siihen kirjallisesti oikaisua Lapin ELY-keskukselta kuuden (6)
kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Maksua koskeva
oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja
Maria Pikkupirtti ja ratkaissut ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira
Luokkanen.

LIITTEET

Kunnostuksen jälkeinen vesistötarkkailuohjelma
Oikaisuvaatimusosoitus (LAP YS 02 PSAVI YSL)
Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) 64 §:n
NOJALLA TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Asianosainen, joka on tyytymätön tähän päätökseen, saa hakea siihen oikaisua kirjallisesti PohjoisSuomen aluehallintovirastolta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 30 päivän kuluessa
julkipanosta. Määräaika päättyy 10.5.2018.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:
 oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
 päätös, johon haetaan oikaisua ja miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua
 mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan
 postiosoite puhelinnumeroineen tai muu vastaava, johon asiaa koskevat ratkaisut
voidaan oikaisua vaativalle toimittaa.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen tekijänä on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä ellei sitä toimiteta sähköisesti telekopiona tai sähköpostilla.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:




päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
valtakirja, jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää asiamies.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimuksen voi viedä oikaisija itse tai hänen valtuuttamansa asiamies aluehallintoviraston
kirjaamoon. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona
tai sähköpostilla. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä.
Telekopiona tai sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen on oltava toimitettuna niin, että se on
käytettävissä aluehallintoviraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON OIKAISUA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
SAA HAKEA MUUTOSTA VAASAN HALLINTO-OIKEUDELTA.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelin:
Faksi:
Sähköpostiosoite:

Linnankatu 1-3, 90100 Oulu
PL 293, 90101 Oulu
0295 017 500
08 314 0110
kirjaamo.pohjois@avi.fi
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