
PÄÄTÖS 
Annettu julkipanon jälkeen 
 

 

  

4.2.2021  POSELY/1770/5723-2015 

 

 
 

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 025 000 Hämeenlinnan toimipaikka Lahden toimipaikka Sähköposti 
www.ely-keskus.fi Vanainkatu 1  Kirkkokatu 12 kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi 
 13200  HÄMEENLINNA PL 29, 15141  LAHTI etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

ELY-Kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi 
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ASIA Rinnansuon (Tammela) turvetuotantoalueen kalataloudellinen 

velvoitetarkkailu vuodesta 2021 alkaen 

OHJELMAESITYS Tammelan kunnassa sijaitsevan Rinnansuon turvetuotantoalueen 
kalataloudellinen tarkkailuvelvoite perustuu Länsi-Suomen 
ympäristölupaviraston 28.10.2009 (Dnro LSY-2008-Y-369) myöntämään 
ympäristölupaan, jossa on määrätty, että luvan saajan on tarkkailtava 
toiminnasta aiheutuvia kalataloudellisia vaikutuksia Hämeen TE-
keskuksen hyväksymällä tavalla (nyk. ELY-keskus). 

 
 Tarkkailun tavoitteena on selvittää Rinnansuon turvetuotantoalueen 

kuormituksen vaikutuksia purkuvesistön kalakantoihin ja kalastukseen. 
Tarkkailussa käytettäviä menetelmiä ovat verkkokoekalastus, 
sähkökoekalastus, koeravustus ja kalastustiedustelu. Eurofins Ahma 
Oy:n laatima ohjelma on jatkoa Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) vuosina 2011–2020 tekemään 
tarkkailuun. Toimenpiteet ja raportointi tapahtuvat kolmen vuoden välein. 
Vuoden 2020 kalastustiedustelu, sekä KVVY:n suorittamien 
koekalastusten tulokset raportoidaan vuonna 2021. 

 
VÄLITOIMENPITEET Tarkkailuohjelma on ollut nähtävänä Tammelan kunnan 

http://tammela.fi/kuulutukset, sekä ELY-keskuksen Internet-sivulla 

(www.ely-keskus.fi -> Pohjois-Savo ja Häme -> Ajankohtaista -> 

Kuulutukset) 27.11.–29.12.2020 välisen ajan. 

LAUSUNNOT Ei lausuntoja. 

RATKAISU Pohjois-Savon ELY-keskus hyväksyy esityksen tarkkailuohjelman.  
 
PERUSTELUT Esitetty tarkkailuohjelma on alueen kalataloudellinen merkitys huomioon 

ottaen tarkoituksenmukainen. Tutkimusmenetelminä tulee käyttää 

Luonnonvarakeskuksen ja viranomaisten hyväksymiä luotettavia 

menetelmiä. Saatu aineisto tulee käsitellä tilastollisin menetelmin niiltä 

osin, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, sekä raportoida 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja tallentaa ko. rekistereihin.  

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 62 §, 64 §, 65 § 

  Hallintolaki (434/2003) 

http://tammela.fi/kuulutukset
http://www.ely-keskus.fi/


 

 

KÄSITTELYMAKSU  280 € (alv 0 %)  

 Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1372/2018 elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 

kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 

ja 2020. Käsittelyyn on kulunut 4 tuntia (á 70 €/h) 

 Maksua koskeva erillinen lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja 

henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.  

MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen ja suoritteesta perittävään maksuun saa 

hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. 

Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä. 

LISÄTIEDOT Lisätietoja antaa kalastusbiologi Ilkka Vesikko puh. 02950 

25184. s-posti: ilkka.vesikko@ely-keskus.fi 

 

 

  Jorma Kirjavainen  Ilkka Vesikko 

  Johtava kalatalousasiantuntija Kalastusbiologi 

 

LIITTEET  Oikaisuvaatimusosoitus 

 

TIEDOKSI Vapo Oy, Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalueelle 
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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 15.3.2021  

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 Hämeenlinnan päätoimipaikan yhteystiedot 

Postiosoite PL 1, 13035 HÄMEENLINNA 
Käyntiosoite Wähäjärvenkatu 6, HÄMEENLINNA  
Sähköposti kirjaamo.etela@avi.fi   (Sähköpostin liitetiedostot enintään 10 Mt) 
Puhelinvaihde 0295 016 000 
Virka-aika 8.00 – 16.15  
  


