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HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO
Pentti Kurvinen on 21.4.2006 ympäristölupavirastoon toimitetulla hakemuksella pyytänyt lupaa kalaesteverkon asentamiseen Suininkijärven Niskalahden suulle.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Kalastuslaki 27 §

HANKKEEN KUVAUS
Hankkeen tarkoitus
Tarkoitus on asentaa esteverkko vesistöön sulan veden ajaksi kalojen istuttamista varten turistien ongittavaksi. Lisäksi on tarkoitus kiinnittää laituriin pienimuotoinen kalojen kasvatuskassi. Hakijalla on majoitustoimintaa
sekä kahvila/kioski. Tarkoituksena on edelleen kehittää kioskin ympäristöä.
Tämä hanke tukisi tätä toimintaa.
Suunnitellut työt
Esteverkko sijoitetaan Suininkijärven Niskalahden suulle. Sen pituus on
noin 130 metriä ja korkeus 200 + 60 cm vedenkorkeudesta riippuen. Painoina käytetään väli- ja pohjakettinkejä. Kohoina käytetään läpimitaltaan
200 mm:n styroxpalloja. Verkko on nailonhavasta, jonka solmuväli on
20 mm. Verkko kiinnitetään kummastakin päästään rautaisilla kiinnityslenkeillä rantakallioon. Este poistetaan talviajaksi.

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA KAAVOITUSTILANNE
Suiningin osakaskunta on kokouksessaan 5.4.2003 hyväksynyt Niskalahden vuokrattavaksi Pentti Kurvisen käyttöön.

YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA
Alue ja kohteet, joihin hanke voi vaikuttaa
Kalastusolot ja kalasto
Oulun kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Mikko Torssonen on lausunnossaan 15.1.2004 lausunut, että Suininkijärvi (1 937 ha) on kalataloudellisesti Kuusinkijoen reitin merkittävin järvi. Sen kalalajisto on normaali kuusamolaisen keskisuuren järven lajisto. Arvostetuimmat lajit ovat muikku,
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siika, taimen, hauki, ahven ja made. Lisäksi esiintyy tavallisia vähäarvoisia
lajeja.
Muikun ja siian kannat ovat hyvät, ja järvellä harjoitetaan säännöllisesti
ammattimaista kalastusta. Taimenkanta on pääosin istutusten varassa.
Alueen omistus- ja asutusolot
Vesialueen omistaa Suiningin osakaskunta. Rannat molemmin puolin kuuluvat luvan hakijan omistamaan Kuusamon kaupungin Suiningin kylässä
sijaitsevaan tilaan Lehtelä RN:o 119.

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN
Vaikutus kalastukseen ja kalastoon
Oulun kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Mikko Torssonen on
15.1.2004 antanut lausunnon, jonka mukaan hankkeesta ei ole haittaa
Suininkijärven kalataloudelle. Lausunto on hakemuksen liitteenä.
Vaikutus vesiliikenteeseen ja sen rakenteisiin
Verkko estää vesiliikenteen.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Hakemusta on täydennetty 4.5.2006 rakenteita koskevilla tiedoilla.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Ympäristölupavirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa ja Kuusamon kaupungissa 19.5.–19.6.2006 sekä erityistiedoksiantona Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, Kainuun
työvoima- ja elinkeinokeskukselle, Kuusamon kaupungille, kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, Kuusamon kalastusalueelle ja Lea Pasolle.
Kuulutuksen julkaisemisesta on lisäksi ilmoitettu Koillissanomat -lehdessä.
Muistutukset
1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Ympäristökeskus on katsonut, ettei hanke sanottavasti loukkaa yleistä tai
yksityistä etua. Lisäksi se on tarpeen kiinteistöllä harjoitettavaa matkailutoimintaa varten. Kalojen kasvatuksessa on otettava huomioon, että kalojen lisäkasvun ja kuivarehun käytön on oltava alle 2 000 kg vuodessa, jotta
kasvatus olisi pienimuotoista. Lupa hankkeeseen on myönnettävissä hakemuksen mukaisena.
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2. Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus
Työvoima- ja elinkeinokeskus on katsonut, että lupa Niskalahden patoamiseen voidaan myöntää yleisen kalatalousedun estämättä. Suunniteltua kirjolohen kasvatusmäärää ei hakemuksessa ilmoiteta, mutta työvoima- ja
elinkeinokeskuksella ei ole asiasta huomautettavaa, mikäli se on ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 11c-kohdassa sanottua vähäisempi.
Työvoima- ja elinkeinokeskus on huomauttanut, että hakijan on haettava
siltä tarvittavia kalojen siirtolupia hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

3. Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lupa- ja valvontajaosto
Yhdyskuntatekniikan lupa- ja valvontajaosto on katsonut, että lupa voidaan
myöntää, jos lupapäätöksessä annetaan riittävät määräykset esteverkon
kesäaikaisesta puhtaanapidosta.
Lupa- ja valvontajaosto suhtautuu kriittisesti lupahakemuksessa esitettyyn
vähäiseen kalan kotitarvekasvatukseen. Ympäristönsuojelulain 1 § rajaa
ehdottoman ympäristöluvan tarpeen ulkopuolelle sellaiset kalankasvatustai kalanviljelylaitokset, joissa käytetään alle 2 000 kiloa vuodessa kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä muuta rehua taikka, jossa kalan lisäkasvu on alle 2 000 kg vuodessa. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan
lupa- ja valvontajaoston käsityksen mukaan ympäristönsuojeluasetuksen
1 §:n luparaja on liian suuri sovellettavaksi Kuusamon kirkkaissa ja karuissa vesistöissä.
Hakijan selitys
Hakija on muistutuksiin antamissaan vastineissa ilmoittanut, että verkkokassi on mitoiltaan 2 x 3 metriä. Siihen sopii enintään 100 kalaa, jotka kesän aikana kasvavat 1,5–2 kilon painoisiksi. Enimmäismäärä olisi siten 200
kiloa. Tarkoitus on laittaa lapsille nähtäväksi kaloja, joita ruokitaan.
Esteverkkona on nailonhavas, solmuväli 20 mm, joka on puhdistamisen
helpottamiseksi kyllästetty kalatalouskäyttöön hyväksytyllä kyllästysaineella. Verkko puhdistetaan suurtehopesurilla.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU
Ympäristölupavirasto myöntää Pentti Kurviselle luvan kalaesteen rakentamiseen Suininkijärven Niskalahden suulle Suiningin osakaskunnan vesialueelle hakemuksen liitteenä olevan kartan osoittamaan paikkaan Kuusamon kaupungissa.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa.
Luvan saajan on noudatettava jäljempänä olevia lupamääräyksiä.
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LUPAMÄÄRÄYKSET
Rakennetta koskevat määräykset
1. Kalaeste on rakennettava hakemuksen liitteinä olevan piirroksen "Asemapiirros" 1:500 ja hakemuksen täydennyksenä olevan piirroksen "Täydennys esteverkosta" mukaisesti.
2. Kalaeste on merkittävä siten, että se on myös pimeään aikaan helposti
havaittavissa.
Rakentamistöiden suorittaminen sekä kunnossapito
3. Kalaeste on rakennettava niin, ettei siitä aiheudu vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin olisi estettävissä. Verkkohavas on pidettävä puhtaana siten, ettei se merkittävästi vaikuta veden vaihtumiseen Niskalahdessa.
Viimeistelytyöt
4. Työn valmistuttua on rakennuspaikka ja sen ympäristö työn jäljiltä siistittävä.
Rakentamisaika
5. Rakennustyöhön on ryhdyttävä viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa
päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi. Rakennustyö on suoritettava kahden vuoden kuluessa
siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.
Kalaesteen käytön lopettaminen
6. Kun kalaesteen käyttö lopetetaan, luvan saajan on viipymättä poistettava sen rakenteet vesistöstä.
Aloittamis- ja valmistumisilmoitus sekä ilmoitus kalaesteen käytön lopettamisesta
7. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskukselle sekä Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
8. Työn valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle
ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa työn päättymisestä lukien.
9. Käytön lopettamisesta ja sen johdosta tehdyistä toimenpiteistä on viipymättä ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Kuusamon
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE
Vahingon kärsijä voi vaatia luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta
vahingosta tai toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Hakemus tulee tehdä
ympäristölupavirastolle 10 vuodessa valmistumisilmoituksen saapumisesta
tai sitä jäljemmästä rakennustöiden valmistumisesta.
Myös viranomainen voi edellyttämättömien, yleiseen etuun kohdistuvien
vahingollisten vaikutusten vuoksi hakea luvan haltijan velvoittamista vahinkojen vähentämistoimenpiteisiin samassa ajassa.

RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen perustelut
Koska Suininkijärveä ei ole pidettävä kalastuslain 5 luvun 27 §:n tarkoittamana pienehkönä järvenä, sovelletaan nyt käsiteltävään hakemusasiaan
vesilain säännöksiä.
Kalaesteen rakentaminen on tarpeen hakijan harjoittamaa matkailutoimintaa varten. Esteen rakentaminen ja käyttäminen eivät sanottavasti loukkaa
yleistä tai yksityistä etua.
Lupamääräysten perustelut
Lupamääräykset on annettu yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi
sekä valvonnallisista syistä.

LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA
Ympäristölupavirasto ottaa vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Kalojen vähäisestä määrästä johtuen ympäristölupavirasto
on arvioinut ettei kasvatuksesta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa
eikä se tarvitse ympäristölupaa.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki 2 luku 3 §, 6 § 1 momentti
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN PERUSTELUT
Ratkaisu
Asian käsittelymaksu on 318,50 euroa.
Perustelu
Kysymyksessä on ympäristölupaviraston maksullisia suoritteita koskevassa asetuksessa mainittu "muu vesilain 2 luvun mukainen hanke". Maksu
määrätään 35 %:lla alennettuna, koska asian vaatima työmäärä on ollut
maksutaulukossa olevaa vähäisempi.
Oikeusohje
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1238/2003)
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Ulla Hantunen

Urpo Myllymaa

Simo Perkkiö

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana ympäristöneuvos Ulla Hantunen sekä ympäristöneuvokset Urpo Myllymaa (esittelijä) ja
Simo Perkkiö.
UM/lk

Liite
Valitusosoitus

Liite

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika

Valitusaika päättyy 23.8.2006, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä
Pohjois-Suomen ympäristölupavirastossa.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- ympäristölupaviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL
204, 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@om.fi)
- miltä kohdin ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia ympäristölupaviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti
selvitys asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon
Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai
sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se
on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Isokatu 14, 6. kerros
PL 113, 90101 Oulu
vaihde 020 490 122; telekopio 020 490 6499
kirjaamo.psy@ymparisto.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

