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ASIA
Koillis-Suomen Lohi Oy:n ja Varisjoen Lohi Oy:n Tapionniemen kalankasvatuslaitoksen
tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Kemijärvi.

TOIMINNAHARJOITTAJA JA OSOITE
Koillis-Suomen Lohi Oy
Nuottatie 16-18 C 14
93600 Kemijärvi

TARKKAILUSUUNNITELMAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös Nro 132/2020, 28.10.2020, Dnro
PSAVI/5648/2018 koskien Koillis-Suomen Lohi Oy:n ja Varisjoen Lohi Oy:n
Tapionniemen kalankasvatuslaitosta. Päätöksen lupaehdoissa on määrätty
vaikutustarkkailun toteuttamisesta Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Käyttöja päästötarkkailu on toteutettava lupapäätöksen liitteen mukaisesti.

ESITYS TARKKAILUSUUNNITELMAKSI
Eurofins Ahma Oy:n laatima ja 15.2.2021 päivätty “Koillis-Suomen Lohi Oy/Varisjoen
Lohi Oy, Tapionniemen kalankasvatuslaitoksen tarkkailuohjelma” on 22.3.2021
toimitettu Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.
ASIAN KÄSITTELY
Lapin ELY-keskus on pyytänyt asiasta lausuntoa Kemijärven kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Yli-Kemin kalatalousalueelta, lausuntoja ei
annettu. Muita lausuntoja, muistutuksia tai mielipiteitä Lapin ELY-keskus ei pyytänyt eikä
myöskään ilmoittanut asian vireilläolosta, koska on katsonut sen asian luonteen vuoksi
ilmeisen tarpeettomaksi.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi
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LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hyväksyminen
Lapin ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue hyväksyy Eurofins Ahma
Oy:n laatiman ja 15.2.2021 päivätyn Koillis-Suomen Lohi Oy:n/Varisjoen Lohi Oy:n
Tapionniemen kalankasvatuslaitoksen tarkkailusuunnitelman. Vesistövaikutusten
tarkkailu toteutetaan osana Kemijoen yhteistarkkailua. Lapin ELY-keskuksen
kalatalousyksikkö alueellisena kalatalousviranomaisena hyväksyy kalataloustarkkailun,
joka toteutetaan osana Kemijoki Oy:n kalatalousvelvoitteiden tarkkailuja.
Perustelut
Hyväksytyn suunnitelman mukaisella tarkkailulla on mahdollista selvittää
kalankasvatuslaitoksen vesistö- ja kalatalousvaikutukset pätevästi, luotettavasti ja
tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tarkkailusuunnitelma vastaa Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston päätöksessä PSAVI/5648/2020 asetettuja vaatimuksia.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Tarkkailusuunnitelmaa voidaan myöhemmin
muuttaa Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 64, 96, 205 ja 206 §
Hallintolaki (434/2003) 41 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuonna 2021 (1272/2020)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 690 €
Tarkkailusuunnitelman tarkastamiseen ja yleisiin hallinnollisiin tehtäviin (päätös,
kuulutukset) on käytetty työaikaa ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat –
vastuualueella kymmenen (10) tuntia ja ELY-keskuksen elinkeino, työvoima, osaaminen
–vastuualueella kaksi (2) tuntia. Vesistötarkkailuohjelman osalta hyväksymispäätöksestä
peritään valtion maksuperustelain (150/92) ja valtioneuvoston asetuksen (1272/2020)
perusteella 10 h x 55 €/h = 550 €.
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Kalataloustarkkailun osalta hyväksymispäätöksestä peritään vesilain (587/2011) ja
ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiseen lupaan liittyvien kalataloudellisten
tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksymisestä 2 h x 70
€/h = 140 €.
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 elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä. Maksua koskeva oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.
Koodaus: Toiminto 3802301311, Suorite 3800114103, Tyks 3800251402, Nimike 3945

LASKUN LÄHETTÄMINEN
Lasku lähetetään myöhemmin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös ja kuulutus julkaistaan Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa:
www.ely-keskus.fi → ELY-keskukset → Lappi → Ajankohtaista → Kuulutukset ja
ilmoitukset → Ympäristö ja luonnonvarat sekä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla
osoitteessa: www.kemijarvi.fi → Ilmoitustaulu

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.
Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

HYVÄKSYNTÄ
Tämän asian ovat ratkaisseet ylitarkastaja Eira Luokkanen ja kalatalouspäällikkö Mika
Oraluoma. Asian ovat esitelleet ylitarkastaja Sannamari Pehkonen ja
kalatalousasiantuntija Kare Koivisto.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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TIEDOKSI
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ymparistonsuojelu@pelsavu.fi
Kemijoen Vesiensuojeluyhdistys ry info@kemijoenvsy.fi
Yli-Kemin kalatalousalue anna-leena.inkero@proagria.fi
Eurofins Ahma Oy JessicaAsbacka@eurofins.fi

LIITTEET
Tarkkailusuunnitelma, laadittu 15.2.2021
Oikaisuvaatimusosoitus
Maksua koskeva oikaisuvaatimusohje
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LIITE
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 aluehallintovirastoon viimeistään kolmantenakymmenentenä (30)
päivänä päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto määräaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä.
Valittajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7) päivänä sen jälkeen, kun päätös
on postitettu valittajan ilmoittamalla osoitteella, ellei valituksen yhteydessä muuta näytetä.
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.
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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.
Maksu
Muutoksenhakijalta peritään oikaisuvaatimuksen johdosta tehdystä päätöksestä valtioneuvoston
asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021 (1121/2020) mukainen käsittelymaksu 130
euroa.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
postiosoite

Linnankatu 1-3, 90100 Oulu

käyntiosoite

PL 293, 90101 Oulu

puhelin

0295 017 500

Faksi

08 314 0110

Sähköpostiosoite

kirjaamo.pohjois@avi.fi
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