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Jakelun mukaan

LUVANHALTIJAT JA PÄÄTÖKSET
Oy Essity Finland Ab, Nokian tehtaan jätevedet
Päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 79/2011/1, 11.7.2011

Velvoite

Luvan saajan on maksettava Hämeen ELY-keskukselle
kalatalousmaksua 12 100 euroa vuodessa käytettäväksi purkuvesistön
kalataloudellisten haittojen vähentämiseen. Maksua voidaan käyttää
velvoitehoidon suunnitteluun, kalojen ja rapujen istuttamiseen,
istutusten tuloksellisuuden selvittämiseen sekä muihin tarpeellisiin kalaja rapukannan hoitotoimiin jätevesien vaikutusalueella. Maksu on
maksettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

Nokian Vesi Oy, Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamo
Päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 45/2020, 4.3.2020

Velvoite

Luvanhaltijan on maksettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
5 000 euroa kalatalousmaksua Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle käytettäväksi vesistöön
johdettavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle
aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Ensimmäinen maksu on
suoritettava luvan lainvoimaisuudesta alkaen, ellei sinä vuonna ole jo
maksettu kalatalousmaksua.

Nokian kaupunki (nykyisin Nokian Vesi Oy), Siuron jätevedenpuhdistamo
Päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 57/2015/1, 8.4.2015

Velvoite

Luvan haltijan on maksettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle kalatalousmaksua 1 500 euroa vuodessa
käytettäväksi jätevesistä kalataloudelle aiheutuvien haittojen
vähentämiseen. Maksu on maksettava vuosittain ja kaksi vuotta
toiminnan päättymisen jälkeen maaliskuun loppuun mennessä.

Järvi-Suomen (Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja
Pohjois-Karjala) kalataloustehtävät hoidetaan 1.1.2015 alkaen Pohjois-Savon ELY-keskuksessa
POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS/Kalatalousyksikkö
Puh. 0295 026 500
Hämeenlinnan toimipaikka
Tampereen toimipaikka
Sähköposti
www.ely-keskus.fi
Vanainkatu 1
Yliopistonkatu 38
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
13200 HÄMEENLINNA
PL 297, 33101 TAMPERE
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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KUULEMINEN

Kalatalousmaksujen käytöstä on kuultu Kokemäenjoen yläosan
kalatalousaluetta ja haitta-alueen osakaskuntia 9.12.2020 lähetetyllä
kirjeellä.
Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue ehdotti sähköpostillaan
15.1.2021, että varoilla suoritettaisiin hauen lisääntymisalueiden
kartoittamista ja lisääntymisalueiden kunnostus. Kokemäenjoen yläosan
kalatalousalue esittää myös, että Kuloveden alueen
lisääntymispaikkojen selvityshankkeeseen ohjattaisiin kahtena
ensimmäisenä vuotena esimerkiksi 4000 €, hauki-istutuksiin jätevesien
vaikutusalueelle 2000 € ja loput varattaisiin edelleen kirjolohi-istutuksiin.
Mikäli järvitaimenta (kohtuullisen kokoisena) on saatavilla, voi osan
kirjolohi-istukkaista korvata sillä.
Siian osalta tulisi ensin ehkä tehdä kohdennettuja koekalastuksia
kannan nykytilan varmistamiseksi. Mikäli tulokset olisivat myönteisiä,
voisi kalatalousmaksuvarat kohdentaa esim. kolmen peräkkäisen
vuoden osalta siikaan. Kalatalousalueen ensisijainen esitys on kuitenkin
tässä vaiheessa hauen lisääntymisen selvittäminen ja haukikannan
vahvistaminen kirjolohi-istutusten ohessa.
Koska velvoitetarkkailujen perusteella alueen kuhakanta on erittäin
vahva, ei kalatalousalue pidä kuhan istuttamista tässä vaiheessa
tarpeellisena näillä varoilla.
Kuljun ja Penttilän osakaskunnat ovat yhteisellä sähköpostillaan
15.12.2020 esittäneet seuraavaa: Kirjolohi-istutukset ovat olleet kaikille
kalastustavoille sopivia ja kalat ovat olleet haitta-alueella kalastettavia
sekä pyyntikokoisina istukkaina heti hyödynnettäviä. Kirjolohelle ei ole
taipumusta myöskään lähteä kauas istutusalueelta. Näin ollen
pyydämme ystävällisesti, että kirjolohi olisi vuodesta 2021 alkaen
istukaslaji emmekä halua muutoksia hyvään käytäntöön.

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODESTA 2021 ALKAEN TOISTAISEKSI
Varoja on käytössä yhteensä 18 600,00 €/vuosi.
Varat käytetään vuosittain Kulovedellä seuraavasti:
Vuonna 2021 ja 2022 haukien lisääntymispaikkojen
selvityshankkeeseen 4 000 € / vuosi ja hauki-istutuksiin 2 000 € / vuosi.
Loput varat, 12 600 € / vuosi käytetään yli kilogrammaisten kirjolohien
istutuksiin, ja mahdollisesti suurikokoisten järvitaimenten istutuksiin
sekä siian koekalastuksiin / 1-kesäisten yli 10 cm mittaisten Koitajoen
kantaa olevien siikojen istutuksiin.
Mahdollisesti käyttämättä jääneet varat käytetään seuraavana vuonna
suoritettaviin kirjolohi-istutuksiin tai muihin em. toimiin. Suunnitelman
muutoksista voidaan tarvittaessa sopia kalatalousalueen, vesialueen
omistajien ja ELY-keskuksen sopimalla tavalla.

PERUSTELUT

Suunnitelma on Vammalan seudun kalastusalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelman mukainen. Suunnitelmassa on tarpeellisin osin otettu
huomioon kalatalousmaksun käytön kuulemisessa esiintuodut
mielipiteet.
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TOTEUTUS

Käyttösuunnitelman toteutus voidaan sopimuksella siirtää muun toimijan
tehtäväksi. Tällöin enintään 10 % maksusta voidaan käyttää toteutuskuluihin.

ISTUTUSTEN VASTAANOTTAJAT
Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue ja haitta-alueen osakaskunnat.
RAPORTOINTI

Käyttösuunnitelman toteutuksesta raportoidaan maa- ja metsätalousministeriölle, asianosaiselle kalatalousalueelle ja osakaskunnille, sekä
luvan haltijalle.

TULOKSELLISUUDEN SEURANTA
Tuloksellisuutta tarkkaillaan Kulo - Rautaveden kalataloudellisen
yhteistarkkailun ja haukiselvitysten perustella.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Vesilaki (587/2011) 3 luku 15 §, 11 luku 22 §, 15 luku 1 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hakemalla oikaisua Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.
Tämä päätös on saatavissa Pohjois-Savon ELY-keskuksen
Hämeenlinnan toimipaikasta, Vanainkatu 1, 13200 HÄMEENLINNA.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalatalousasiantuntija Jari Pelkonen, puh.
0295 025 085, jari.pelkonen@ely-keskus.fi
Jorma Kirjavainen
Jorma Kirjavainen
Johtava kalatalousasiantuntija

LIITE

Jari Pelkonen
Jari Pelkonen
Kalatalousasiantuntija

Oikaisuvaatimusosoitus

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
PÄÄTÖS

Nokian Vesi Oy
Oy Essity Finland Ab, Nokian tehtaat

JÄLJENNÖS PÄÄTÖKSESTÄ
Pirkanmaan ELY-keskus, Y-vastuualue
Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue
Penttilän osakaskunta
Kuljun osakaskunta
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (ilman
oikaisuvaatimusosoitusta)
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ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA JULKISELLA KUULUTUKSELLA
Kuulutus on nähtävänä Nokian kaupungissa sekä ELY-keskuksen
verkkosivulla (www.ely-keskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista >
Kuulutukset ja ilmoitukset > Alueellista tietoa, valitse: Pohjois-Savo)
14.4.2021 asti.
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen
kalataloustarkkailusuunnitelman, kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman ja
kalatalousmaksun käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaan päätökseen ja näiden käsittelystä
perittäviin suoritemaksuihin saa hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-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 14.4.2021
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Kirjallinen oikaisuvaatimus on osoitettava Länsi- ja Sisä-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
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Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Vaatimuskirjelmä on toimitettava määräajassa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
Vaasan 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.)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasan päätoimipaikan yhteystiedot

Postiosoite

PL 200, 65101 VAASA

Käyntiosoite

Wolffintie 35, VAASA

Sähköposti
kirjaamo.lansi@avi.fi
liitetiedostot enintään 10 Mt)
Puhelinvaihde

0295 018 450

Virka-aika

8.00 – 16.15

(Sähköpostin

