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Asia

Kemijoki Oy on 15.3.2021 toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi esityksen vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n tarkoittamasta kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelmasta, joka koskee Lieksankosken voimalaitokselle em. vesitalousluvassa määrättyä istutusvelvoitetta. Suunnitelmaesitys on tämän lausuntopyynnön liitteenä.
Suunnitelmaesityksen mukaan lupamääräyksen kohdan D. 2) mukainen suunnitelma
kalakantojen hoitotoimien vaikutusten tarkkailusta laaditaan omana asiakirjana ja esitetään myöhemmin kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi. Lisäksi luvanhaltija
osallistuu kalataloudelliseen Lieksanjoki-Mönninselkä yhteistarkkailuun useiden eri
toimijoiden kanssa. Tarkkailua toteuttaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aiemmin, päätöksellään
(POSELY/ 1167/5722-2015, 12.4.2016), hyväksynyt vuosia 2016-2020 koskevan Kemijoki Oy:n Lieksankosken voimalaitoksen kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman, jota noudatetaan kunnes nyt vireillä oleva uusi velvoiteistutusten toteuttamissuunnitelma vuodesta 2021 eteenpäin on hyväksytty ja lainvoimainen.

Lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus haluaa kuulla jakelussa mainittuja tahoja
1. ´Lieksankosken voimalaitoksen velvoiteistutusten toteuttaminen vuodesta 2021
alkaen´ -suunnitelmaesityksestä sekä
2. lupamääräyksen kohdan D. 2) tarkoittamasta kalakantojen hoitotoimien vaikutusten tarkkailusta jatkossa.
Niiden, joiden oikeutta tai etua asia koskee (asianosainen), sekä myös muiden kuin
asianosaisten, on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiassa.
Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään perjantaina 28.4.2021 klo 16:15 mennessä mieluiten sähköpostitse kirjaamo.pohjoissavo@ely-keskus.fi.
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Nähtävänäpito ja tiedoksisaantipäivä
Tämä kuulutus on julkaistu Lieksan kaupungin sekä ELY-keskuksen verkkosivulla
22.3.2021 (www.ely-keskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset >
Alueellista tietoa, valitse: Pohjois-Savo). Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.
Tämä julkinen kuulutus / lausuntopyyntö pidetään yleisesti nähtävänä 28.4.2021 asti.

Allekirjoitus
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian esittelijä on kalatalousasiantuntija Heli Peura.
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1 JOHDANTO
Lieksankosken voimalaitoksen rakentamisluvan lupaehtojen mukaiset kalatalousvelvoitteet perustuvat Itä-Suomen vesioikeuden päätökseen (ISVEO 12/Ym III/82, annettu
10.2.1983). Päätöksessä kalakannan turvaamista koskevat lupamääräykset kuuluvat seuraavasti:
D. Kalakannan turvaamista koskevat määräykset
1)

Luvan saajan on istutettava Pieliseen vuosittain, ensimmäisen kerran vuoden
1983 osalta 5.000 kpl vaelluskuntoisia yli 15 cm:n pituisia järvilohen poikasia,
5.000 kpl vaelluskuntoisia yli 20 cm:n pituisia järvitaimenen poikasia ja 30.000
kpl yksikesäisiä yli 10 cm:n pituisia planktonsiian (Coregonus muksun) poikasia.
Ensimmäisen kerran on istutukset suoritettava sen vuoden aikana, jona tämä
päätös saa lainvoiman, tai seuraavan vuoden aikana. Tuolloin on samalla tehtävä sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavaksi määrätyt istutukset.

2)

Istutukset tulee suorittaa maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän istutussuunnitelman mukaisesti. Istutussuunnitelma ja suunnitelma kalakantojen hoitotoimien vaikutusten tarkkailusta sekä näistä pyydetty Pielisen kalastushoitoyhtymän lausunto on esitettävä maa- ja metsätalousministeriön hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen istutusten aloittamista. Mikäli suunnitelmien sisällöstä ei päästä luvan saajan ja ministeriön kesken yksimielisyyteen, voidaan asia
saattaa vesioikeuden ratkaistavaksi. Toimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä
edellä määrätyssä ajassa ja niitä jatkettava luvan saajan laatimien suunnitelmien mukaisesti, kunnes vesioikeus on ratkaissut asian.

3)

Mikäli tarkkailun tulokset antavat siihen aihetta, voidaan kalakannan hoitosuunnitelmaa muuttaa istutettavien kalalajien, -määrän ja koon suhteen kuitenkin siten, ettei se pienennä velvoitteen rahallista arvoa. Samoin voidaan
tarkkailusuunnitelmaa myöhemmin muuttaa, mikäli se toimenpiteiden jatkuessa osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. Mikäli muutoksista ei ministeriön ja luvan saajan kesken päästä yksimielisyyteen, voidaan asia myös tältä osin saattaa erikseen vesioikeuden ratkaistavaksi.

Kohdan 2) mukainen suunnitelma kalakantojen hoitotoimien vaikutusten tarkkailusta laaditaan omana asiakirjanaan ja esitetään erikseen kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi.
Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään 27.9.2007 (Dnro 2643/717/2007) siirtänyt
kaikki kalatalousvelvoitteiden hyväksymiseen liittyvät tehtävät alueelliselle kalatalousviranomaiselle.
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2 ISTUTUSSUUNNITELMA
Seuraavassa esitettävässä istutussuunnitelmassa on huomioitu Pohjois-Savon ELYkeskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelujen päätös Lieksanjoen – Pielisen alueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmasta vuosille 2019-2022.
Tätä istutussuunnitelmaa noudatetaan toistaiseksi vuodesta 2021 alkaen.
Järvilohi- ja järvitaimenistukkaat ovat pääsääntöisesti kannanhoidollisia eli rasvaevällisiä.
2.1 JÄRVITAIMEN
Istutukset toteutetaan 3-vuotiailla järvitaimenilla määrällä, jonka rahallinen arvo vastaa
perusvelvoitteen mukaista 5 000 kpl kaksivuotiasta, yli 20 cm:n pituista järvitaimenta. Istutukset tehdään Lieksanjokeen tai Lieksanjokisuulle Pieliseen. Poikaset ovat Vuoksen kantaa. Istukkaat hankitaan paikalliselta kasvattajalta.
2.2 JÄRVILOHI
Istutukset toteutetaan mahdollisimman kookkailla 2-vuotiailla järvilohilla määrällä, jonka
rahallinen arvo vastaa perusvelvoitteen mukaista 5 000 kpl kaksivuotiasta, yli 15 cm:n pituista järvilohta. Istutukset tehdään Lieksanjokeen tai Lieksanjokisuulle Pieliseen. Poikaset
ovat Vuoksen kantaa. Istukkaat hankitaan paikalliselta kasvattajalta.
2.3 PLANKTONSIIKA
Koitajoen kantaa olevat yksikesäiset yli 10 cm:n pituiset poikaset istutetaan Lieksanjokisuulle ns. kaupungin niemeen syksyllä. Ne hankitaan luonnonravintoviljelijältä. Mikäli siikaistukkaat jäävät luonnonravintolammikossa poikkeuksellisista tuotannollisista olosuhteista johtuen lupapäätöksessä määrättyä 10 cm:n kokoa pienemmäksi, istutusmenettelystä ja esimerkiksi ns. alamittahyvityksestä neuvotellaan viranomaisen kanssa.

3 ISTUTUSMENETTELY
Istukkaiden laatu ja määrä todetaan lähtölaitoksella tai istutuspaikalla. Istutusten yhteydessä laaditaan istutuspöytäkirjat, jossa esitetään viljely-, kuormaus-, ja istutustiedot sekä
mahdolliset kuljetustappiot. Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluille ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen istutusten aloittamista poikasten istutusajat ja -tavat.
Vastaavasti sovitaan istutusten tarkemmasta ajankohdasta hyvissä ajoin paikallisen kalaveden osakaskunnan kanssa. Asianosaisten kalatalousyhteisöjen nimeämät edustajat valvovat istutukset paikallisesti ja vahvistivat allekirjoituksin istutuspöytäkirjat. Istutuspöytäkirjat toimitetaan istutusten jälkeen valvovalle viranomaiselle. Istukkaiden toimittaja huolehtii Kalastuslain (379/2015) 74 §:n mukaisesti istutustietojen tallentamisesta kolmen kuukauden kuluessa kalastuslain 94 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun istutusrekisteriin
(SÄHI-ilmoitus).
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4 MENETTELY SUUNNITELMASTA POIKETTAESSA
Mikäli edellä esitettyä istutussuunnitelmaa ei voida toteuttaa tai siitä on tarpeellista poiketa minkä tahansa odottamattoman syyn seurauksena, asiankäsittelyssä esitetään noudatettavaksi seuraavia menettelytapoja:
•
•
•

•
•

Poikkeamisen edellyttämistä toimista neuvotellaan luvanhaltijan aloitteesta viranomaisen kanssa niin pian kuin se syntyneen tilanteen kannalta on tarpeellista tai
mahdollista.
Mikäli tarkkailun tuloksena syntyy esim. tarve istuttaa kalat eri-ikäisinä ja/tai kokoisina kuin mitä tässä suunnitelmassa on esitetty, varataan muutoksiin kalanviljelyssä
tarvittavien käytännön järjestelyjen kannalta riittävän pitkä siirtymäaika.
Nopeaa päätöstä edellyttävissä poikkeuksellisissa tilanteissa alueellinen viranomainen ilmaisee mahdollisimman nopeasti käsityksensä siitä, onko kyseessä olevan erän istuttamiseen estettä. Kannanotolla ei ratkaista lopullista hyväksymistä
velvoitteeseen.
Toimivaltainen viranomainen päättää erikseen istutussuunnitelmasta poikkeavien
istukkaiden hyväksymisestä velvoitteeksi sekä päätöksen edellyttämistä hallinnollisista toimista.
Mikäli velvoitteen hoidossa on merkittäviä tai velvoitteen toteutuksessa muilta osin
olennaisia muutostarpeita, laaditaan uusi kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelma (velvoiteistutussuunnitelma) ELY-keskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Rovaniemellä 15.3.2021

KEMIJOKI OY

Erkki Huttula
ympäristöpäällikkö
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