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Asia

Kuusamon Juusto Oy:n ja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan Torangin
jätevedenpuhdistamon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma ja toimeksianto
vuosille 2021-2024
VIREILLETULO JA KUULEMINEN
Kuusamon Kirkonkylän osakaskunta esitti 8.4.2021 Lapin ELY-keskuksen
kirjaamoon saapuneella kirjeellä käyttösuunnitelman Kuusamon Juusto
Oy:n PSAVI/16104.08/2011 (11-860) ja Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunnan Torangin jätevedenpuhdistamon PSAVI/302/04.08/2010
(11-677) kalatalousmaksujen käytöstä 2021-2024.
Kuusamon Kirkonkylän osakaskunta esittää, että Kuusamon
kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmaa jatkettaisiin pääosin saman
sisältöisenä edellisen vuosille 2015-2019 kalatalousmaksujen
käyttösuunnitelma päätöksen Dnro 778/5722-2015 mukaisesti.
Kuusamon Kirkonkylän osakaskunta esittää Kuusamon Juusto Oy:n ja
Kuusamon energia- ja vesiosuukunnan Torangin jätevedenpuhdistamon
kalatalousmaksujen yhdistämistä siten, että kertyneitä varoja voidaan
käyttää kokonaisvaltaisesti haitankärsijäalueelle.
Kalatalousmaksuja käytettäisiin järvitaimen, siika ja harjus istutuksiin
Matka- ja Nilojoessa, Leskelän- ja Oivanginjärvissä, sekä Kuusamonjärven
Kirkkolahdella.
Kalatalousmaksuja käytettäisiin vähempiarvoisen kalan poistoon
Leskelänjärven, Torankijärven ja Kuusamojärven Kirkkolahden alueilla,
sekä vesikasvien poistamiseen haitankärsijäalueella.
Lisäksi Kuusamon Kirkonkylän osakaskunta esittää, että
haitankärsijäalueelle tehtyjen kalanpoikasten istutuksista koituneet kulut
korvataan toteutuneita kustannuksia vastaavalla tavalla.
Oulun kalatalouskeskus toteuttaa ja koordinoi kalatalousmaksujen käytön
Lapin ELY-keskuksen antamalla toimeksiannolla.
Asia on ratkaistu ilman kuulemista, koska asia on tullut vireille
haitankärsijän hakemuksesta, joten kuuleminen on hallintolain 34 § 5
kohdassa tarkoitetulla tavalla ilmeisen tarpeetonta.

Päätös

2 (3)
LAPELY/1536/2021

28.4.2021

LAPIN ELY-KESKUKSEN RATKAISU
Lapin ELY-keskus hyväksyy esityksen Kuusamon kalatalousmaksujen
käyttösuunnitelmaksi vuosille 2021-2024. Vuosittain tulevia maksuja
voidaan kerryttää ja käyttää suunnitelmakauden aikana paremman
vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Käyttösuunnitelma on haitankärsijän
esityksen mukainen. Käyttösuunnitelmaa voidaan muuttaa
suunnitelmakauden aikana, mikäli perusteltua tarvetta ilmenee.
TOIMEKSIANTO
Lapin ELY-keskus osoittaa Kuusamon kalatalousmaksujen
käyttösuunnitelman 2021-2024 toteutuksen Oulun kalatalouskeskuksen
tehtäväksi. Oulun kalatalouskeskus voi laskuttaa suunnitelmakauden
aikana vuosittain toteutuksen vaatimat kustannukset työtuntien mukaan
a 45 €/h, mutta kuitenkin korkeintaan 720 € vuodessa.
Vuodelle 2021 kalatalousmaksua on Torangin puhdistamon osalta
käytettävissä enintään 4 225,34 euroa (alv 0 %) ja Kuusamon Juusto Oy:n
maksuja 6 195,16 euroa (alv 0 %). Vuotuinen maksukertymä on tällä
hetkellä yhteensä 2 347,00 euroa.
Maksatus tapahtuu laskuja vastaan Lapin ELY-keskuksessa. ELY-keskus
ottaa vastaan ainoastaan verkkolaskuja, tiedote nykyisestä
verkkolaskutusosoitteesta on liitteenä. Istutustiedot on ennen laskutusta
tallennettava kalataloushallinnon istutusrekisteriin (Sähi-sovellus,
https://kala.asiointi.mmm.fi). Laskuihin on maksajaksi merkittävä Lapin
ELY-keskus, ja niissä on mainittava tämän kirjeen numero ja päivämäärä
sekä istutuksista istutuspöytäkirjan numero.
Käytettävissä olevien maksujen määrä on tarkistettava vuosittain Lapin
Ely-keskuksesta.
Kalatalouskeskus vastaa kalojen istuttamista koskevien säädösten ja
määräysten noudattamisesta.
Kalalajien- ja kantojen istutuksia suunniteltaessa ja toteuttaessa tulee
käyttää voimassa olevaa kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, tai
Lapin ELY-keskuksen hyväksymää istutuslupaa.
Istutuksista on ilmoitettava ennakkoon kalastusoikeuden haltijoille ja ELYkeskukselle valvontaa varten.
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PERUSTELU
Toimenpiteillä vähennetään kalatalousmaksujen perusteena olevan
kuormituksen kalataloudelle aiheuttamaa haittaa. Käyttösuunnitelma on
haitankärsijän esityksen mukainen.
Asia on ratkaistu ilman kuulemista, koska asia on tullut vireille
haitankärsijän hakemuksesta, joten kuuleminen on hallintolain 34 §:n 5
kohdassa tarkoitetulla tavalla ilmeisen tarpeetonta.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä. Määräaika
oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 4.6.2021.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki (587/2011) 3 luku 15 §, 11 luku 22 § ja 15 luku 1 §.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Kalatalousasiantuntija Jouko
Moilanen ja ratkaissut Kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma.
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