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Päätös Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailuohjelma 2021–2025
Hakija

Kymijoen vesi ja ympäristö ry tarkkailuvelvollisten puolesta.

Asian vireille tulo
Kymijoen vesi ja ympäristö ry on 17.12.2020 toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologisen yhteistarkkailuohjelman vuosille 2021–2025.
Toiminta

Kiikunjoen ja Saveronjoen valuma-alueilla on 5 turvetuotantoaluetta, joiden kuivatusvedet
johdetaan em. jokiin.

Toimintaa koskevat luvat ja tarkkailuvelvoite
Yhteistarkkailuun osallistuvien nykyiset luvat ovat:
1) Vapo Oy, Haukkasuo. Dnro. ESAVI /28/04.08/2011 ja VHO 13/0253/1 (ESAVI/21365/2018, ei vielä
lainvoimainen).
2) PJ-Turve Oy/Jussila Power Oy, Sikasalonsuo: Dnro. ISY-2008-Y-247 ja Haukkasuo: ESAVI/5804/2017
ja ESAVI/34632/2019.
3) Raussin Energia Oy, Kiikunsuo. Dnro. ESAVI/177/04.08/2011 ja VHO 13/0258/1 Dnro
02048/12/5115.
4) Petri LIljander, Haukkasuon luoteisosa: ESAVI/4483/2015
Ympäristölupapäätösten mukaan toiminnanharjoittajien on tarkkailtava turvetuotannon vaikutuksia
alapuolisten vesistöjen kalastoon ja kalastukseen sekä rapukantoihin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Luvissa on lisäksi maininta, että tarkkailu voidaan toteuttaa osana vesistöalueen yhteistarkkailua.
Esitetty tarkkailusuunnitelma
Kyseessä on aiemman yhteistarkkailuohjelman (2016–2020) päivitys. Kalataloustarkkailuksi ehdotetaan
aikaisemman ohjelman tavoin vuosittaista sähkökoekalastusta ja koeravustusta kolmella koskialueella
sekä kalojen käyttökelpoisuustutkimusta ahvenilla vuosina 2021 ja 2024.
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Asianosaisten kuuleminen
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n esittämä tarkkailuohjelma on kuulutettu Kouvolan kunnan ilmoitustauluilla sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen internet-sivuilla. Lisäksi ohjelma on toimitettu lausunnolle Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluun sekä Hamina-Virolahden kalatalousalueelle.
Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelu ilmoitti, ettei anna lausuntoa asiassa. Määräaikaan mennessä ei
tullut muita lausuntoja tai muistutuksia asianosaisilta eikä mielipiteitä.
Ratkaisu
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen hyväksyy Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n esittämän tarkkailuehdotuksen.
Ratkaisun perustelut ja lausuntojen huomioiminen
Tarkkailuohjelma antaa riittävät tiedot turvetuotantoalueiden vaikutuksista Kiikunjoen, Saveronjoen ja
Silmunjoen kala- ja rapukantoihin.
Tarkkailuohjelman muuttaminen ja voimassaolo
Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Pieniä muutoksia tarkkailun suorittamistapaan tai aikatauluun voidaan tehdä ilman tarkkailupäätöksen muutosta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tai ELY-keskuksen aloitteesta.
Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi päätös asiasta on annettu.
Oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 62 §, 64 §, 65 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus (1272/2020) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021
Käsittelymaksu
2 h á 70 €, yhteensä 140 €, arvonlisävero 0 %. Käsittelymaksun periminen perustuu valtioneuvoston
asetukseen 1272/2020. Lasku lähetetään erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voidaan hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta sekä maksuun VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Oikaisuvaatimusosoitukset liitteenä.

Kalastusbiologi
Lisätiedot

Miia Muhonen

Lisätietoja päätöksestä antaa kalastusbiologi Miia Muhonen, puh. 0295 029 065 tai
miia.muhonen@ely-keskus.fi

3

Liitteet

Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset
Tarkkailuohjelma

Päätös

Vapo Oy
PJ Turve Oy/Jussila Power Oy
Raussin Energia Oy
Petri Liljander
Kouvolan kaupunki
Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut

Tiedoksi

Hamina-Virolahden kalatalousalue
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen internetsivustolla sekä Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla.
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen kalataloustarkkailusuunnitelman, kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman ja kalatalousmaksun käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaan päätökseen ja näiden käsittelystä perittäviin suoritemaksuihin saa hakea oikaisua Etelä-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 12.3.2021
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Kirjallinen oikaisuvaatimus on osoitettava Etelä-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 Etelä-Suomen aluehallintoviraston Hämeenlinnan
päätoimipaikan kirjaamoon. 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.)
Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelinvaihde
Virka-aika

PL 1, 13035 AVI
Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
kirjaamo.etela@avi.fi (Sähköpostin liitetiedostot enintään 10 Mt)
0295 016 000
8.00 – 16.15
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (1272/2020) perusteella määrätyn maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.
Aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun määräämisestä (päätöksen tai
laskun tekopäivästä). Oikaisuvaatimuksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen kuuden kuukauden määräajan päättymistä, jotta vaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin
vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen
Kirjallinen oikaisuvaatimus on osoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ja siinä on ilmoitettava:
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- päätös/lasku, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin päätökseen/laskuun haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä, ellei oikaisuvaatimuskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla).
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka
jos vaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
- päätös, lasku tai muu asiakirja, johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon henkilökohtaisesti, tai lähettäjän vastuulla postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona
tai sähköpostilla taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.
Yhteystiedot
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Käyntiosoite
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Postiosoite
Kirjaamo, PL 236, 20101 Turku
Sähköposti
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Puhelinvaihde
0295 022 500
Virka-aika
8.00 – 16.15

