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Neova Oy:n Kangasjärveen kohdistuvien kalatalousmaksujen 
käyttösuunnitelma vuodesta 2022 eteenpäin, Juva, Mikkeli ja 
Pieksämäki

Luvanhaltijat, lupapäätökset ja kalatalousmaksut
1) Neova Oy, Ropolansuon turvetuotantoalue, 06-088 (38020495); Itä-Suomen 

aluehallintovirasto, ISAVI 120/09/2 (30.9.2009). Kalatalousmaksu vuonna 2022 on 
634,8 € (alv 0 %)

2) Neova Oy, Viransuon turvetuotantoalue, 06-090 (38020496); Itä-Suomen 
aluehallintovirasto, ISAVI 119/09/2 (30.9.2009). Kalatalousmaksu vuonna 2022 on 
462,0 € (alv 0 %)

3) Neova Oy, Rajasuon turvetuotantoalue, 06-091 (38020498); Itä-Suomen 
aluehallintovirasto, ISAVI 118/09/2 (30.9.2009). Kalatalousmaksu vuonna 2022 on 
348,0 € (alv 0 %)

Kalatalousmaksut Kangas- ja Haapajärven kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan 
haitan ehkäisemiseksi ovat yhteensä 1 444,8 € vuodessa.

Asian vireilletulo, käsittely ja tiedoksianto
Haukivuori 45 osakaskunta esitti 5.10.2021 Kangasjärven kuhaistutusten vaihtamista 
siikaistutuksiin.

Pohjois-Savon ELY-keskus toimitti lausuntopyynnön käyttösuunnitelman muutoksesta 
kuulutuksena 5.11.2021 Mikkelin, Pieksämäen ja Juvan ilmoitustauluille sekä ELY-
keskuksen kuulutus-sivulle. Lisäksi lausuntopyyntö lähetettiin postitse Haukivuori 45, 
Hovi 8, Hurskaalan, Hällinmäki 6,7, Naakkima-Naarajärvi, Savonlahden ja Väisälän 
osakaskunnille ja Kangasjärven kalastusseuralle sekä sähköpostitse Virtasalmi-Joroinen 
kalatalousalueelle ja Neova Oy:lle.

Lausuntopyyntöön ei tullut yhtään lausuntoa.

Päätös kalatalousmaksujen käytöstä
Pohjois-Savon ELY-keskus vahvistaa seuraavan Neova Oy:n Ropolansuon (06-088), 
Viransuon (06-090) ja Rajasuon (06-091) turvetuotantoalueiden Kangasjärveen 
kohdistuvan kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vuodesta 2022 eteenpäin:
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1. 1-kesäisen planktonsiian (pituus 10 cm tai enemmän) ja/tai kuhan 
(pituus 7 cm tai enemmän) istutuksiin Kangas- ja Haapajärveen. 
Maksuvarat jaetaan järvien kesken arvioidun haitan suhteessa 
(Kangasjärvi 70 % ja Haapajärvi 30 %). Planktonsiikaistutuksesta on 
sovittava ELY-keskuksen kanssa hyvissä ajoin ennen istutustapahtumaa, 
mm. poikastoimitussopimuksen varmistamiseksi.

2. Kalatalousmaksua voidaan käyttää myös muihin tarkoituksenmukaisiin 
hoitotoimiin Kangas- tai Haapajärvessä, niiden seurantoihin sekä 
koekalastuksiin, tai edellä mainittujen hankkeiden omarahoituksena. 
Osakaskunnan ja/tai kalatalousalueen tulee tehdä esitys ELY-keskukselle.

Tarkemmasta istutuspaikasta sovitaan vastaanottajan kanssa samalla kun ilmoitetaan 
tulevasta istutusajankohdasta. Vastaanottajana toimii osakaskunnan edustaja. Kalat 
istutetaan yleisten istutuksia koskevien ohjeiden ja menettelytapojen mukaisesti. ELY-
keskus hankkii istukkaat julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016) säädösten mukaisesti ja noudattaa Valtion hankintakäsikirjan (VM 48/2010) 
periaatteita.

Mahdollisesti käyttämättä jäävä kalatalousmaksu tai sen osa siirtyy seuraavana vuonna 
käytettäväksi. Velvoitehoito toteutetaan MMM:n ohjeiden (81/15/2012, 29.5.2012) 
mukaisesti.

Päätöksen perustelut
Kalatalousmaksuja voidaan käyttää mm. kalojen istutuksiin ja muihin kalataloudellisiin 
hoito- ja kunnostustoimenpiteisiin sekä hoitotoimien suunnittelu- ja tulosten 
seurantakuluihin. Käyttösuunnitelman mukaisilla hoitotoimilla voidaan kompensoida 
vesistöön johdettavien päästöjen Kangas- ja Haapajärven kalastolle ja kalastukselle 
aiheutuvan haitan ehkäisemistä.

Siikaistutuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat muikkukannan vahvuus sekä haukimadon 
esiintyminen. Siian menestymiseen vaikuttavat pH-arvo sekä humus, joka vaikeuttaa 
ravinnon havaitsemista.

Vahvistettu kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma laajentaa aikaisempaa 
käyttösuunnitelmaa sekä noudattaa Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa. 

Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään dnro 2643/717/2007 (27.9.2007) siirtänyt 
vesilain (264/1961) 2 luvun 14a § ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 44 § ja 
46 §:n perusteella määrättyjen kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden 
toteuttamissuunnitelmien, kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmien ja käytön sekä em. 
voimassaolevien suunnitelmien muutosten hyväksymisen ELY-keskuksille.

Tuloksellisuuden seuranta ja raportointi
Velvoitehoidon tuloksellisuutta seurataan mm. Kangasjärveen kohdistuvien 
kalataloudellisten tarkkailujen (mm. kalastustiedustelut) avulla. 

ELY-keskus raportoi kalatalousmaksujen käytöstä vuosittain Virtasalmi-Joroinen 
kalatalousalueelle ja luvan haltijoille (ns. toteutumisraportti).
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Jatkotoimenpiteet

Ropolan-, Viran- ja Rajasuon turvetuotantoalueiden ympäristöluvat ovat voimassa 
toistaiseksi. Ympäristölupapäätösten mukaiset kalatalousmaksuvelvoitteet sekä 
kalatalousmaksun käyttösuunnitelma on voimassa, kunnes lupaehtojen tarkistamista 
koskeva hakemusasia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Kalatalousmaksun tarkistaminen
Vuosittain maksettavaksi määrättyjä kalatalousmaksuja peritään tarkistettuna 
kustannustason nousua vastaavaksi vesilain (587/2011) 3 luvun 22 §:n nojalla. 

Sovelletut oikeusohjeet
Vesilaki (587/2011) 3 luku 15 § ja 22 §, 11 luku 22 §, 15 luku 1 §
Kalatalousvelvoitteisiin liittyvien tehtävien siirto maa- ja metsätalousministeriöltä 
työvoima- ja elinkeinokeskuksille (MMM:n päätös dnro 2643/717/2007, 27.9.2007)
Hallintolaki (434/2003)
Laki julkisista kuulutuksista (34/1925)  

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta hakemalla oikaisua Itä-Suomen 
aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot
Lisätietoja antaa Tero Nieminen, puh. 0295 026 035, tai sähköpostitse 
tero.nieminen@ely-keskus.fi

Kalatalouspäällikkö Timo Takkunen

Kalatalousasiantuntija Tero Nieminen

Liitteet Oikaisuvaatimusosoitus

Päätöksestä tiedottaminen
ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Juvan, Mikkelin ja Pieksämäen 
kuntien ilmoitustaululla sekä ELY-keskuksen Internet-sivuilla (www.ely-keskus.fi - > 
Etelä-Savo tai Pohjois-Savo -> Ajankohtaista -> Kuulutukset) 1.1.-7.2.2022 välisen ajan. 

Jakelu (Jäljennös päätöksestä) 

Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue
Naakkima-Naarajärvi osakaskunta
Hovi 8 osakaskunta
Hällinmäki 6, 7 osakaskunta
Hurskaalan osakaskunta
Savonlahden osakaskunta

mailto:tero.nieminen@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/


4/5
Väisälän osakaskunta
Haukivuori 45 kk osakaskunta
Kangasjärven kalastusseura
Mikkelin kaupunki / ympäristönsuojeluviranomainen
Juvan kunta / ympäristönsuojeluviranomainen
Pieksämäen kaupunki / ympäristönsuojeluviranomainen

Tiedoksi Neova Oy

Tämä päätös on allekirjoitettu ja arkistoitu vain sähköisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS            LIITE 

Elinkeino-, liikenne- ja  ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen 
kalataloustarkkailusuunnitelman, kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman ja kalatalousmaksun 
käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaan päätökseen ja näiden käsittelystä perittäviin 
suoritemaksuihin saa hakea oikaisua Itä-Suomen aluehallintovirastolta. 

Oikaisuvaatimusaika
Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen 
antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan 
arkipäivään.

Oikaisuvaatimusaika päättyy 2.6.2017 

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Kirjallinen oikaisuvaatimus on osoitettava Itä-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 Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin pää-
toimipaikan 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 120 €. (Valtioneuvoston 
asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017, 30.12.2016/1353.)

Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikan yhteystiedot
Postiosoite PL 50, 50101 MIKKELI
Käyntiosoite Maaherrankatu 16, MIKKELI 
Sähköposti kirjaamo.ita@avi.fi 
Puhelinvaihde 0295 016 800
Telekopio 015 760 0150
Virka-aika 8.00 – 16.15 
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