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Jussila Power Oy:n Haukkasuon turvetuotantoalueen kalataloustark-
kailun hyväksyminen.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry tarkkailuvelvollisen puolesta.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on 28.5.2019 toimittanut Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle hy-
väksyttäväksi Jussila Power Oy:n Haukkasuon turvetuotantoalueen ka-
lataloustarkkailuohjelman.

Tuotantoalue sijaitsee Kouvolan kaupungissa Haukkasuon pohjoisosassa
Summanjoen vesistöalueella. Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan
laskeutuksen ja kasvillisuuskentän jälkeen laskuojaa pitkin Kiikunjokeen.

Jussila Power Oy, Haukkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa
ja toiminnanaloittamislupa
ESAVI/5804/2017, 27.11.2018

Voimassa olevan lupamääräyksen nro 14 mukaan kalataloustarkkailu on
tehtävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ka-
latalousviranomaisen hyväksymällä tavalla ja tarkkailusuunnitelma on toi-
mitettava viranomaisen hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa pää-
töksen lainvoimaiseksi tulosta.

Kalataloudelliseksi tarkkailuksi ehdotetaan osallistumista Kiikunjoki-Save-
ronjoki-Silmunjoki kalataloudelliseen yhteistarkkailuohjelmaan (Raunio
2016) vuodesta 2019 lähtien.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n esittämä tarkkailuohjelma on kuulutettu
Kouvolan kaupungin ilmoitustauluilla sekä Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen internet-sivuilla. Lisäksi ohjelma on toimi-
tettu lausunnolle Haminan-Vironlahden kalatalousalueelle sekä Kouvolan
kaupungin ympäristöpalvelulle.

Lausuntoja tarkkailuohjelmasta ei tullut määräaikaan mennessä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kala-
talousviranomainen hyväksyy Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n esit-
tämän tarkkailuehdotuksen.
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Tarkkailuohjelma antaa riittävät tiedot turvetuotantoalueen vaikutuksista
Kiikunjoen kalakantoihin ja kalastukseen.

Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa Varsinais-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten kalatalousviranomaisen hyväksymällä ta-
valla. Pieniä muutoksia tarkkailun suorittamistapaan tai tarkkailututkimus-
ten aikatauluun voidaan tehdä ilman tarkkailupäätöksen muutosta Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tai ELY-keskuksen
aloitteesta.

Tämä päätös on voimassa kunnes uusi päätös asiasta on annettu.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 62 §, 64 §, 65 §
Hallintolaki (434/2003)

2 h á 70 €, yhteensä 140 €, arvonlisävero 0 %. Käsittelymaksun perimi-
nen perustuu valtioneuvoston asetukseen 1372/2018. Lasku lähetetään
erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Tähän päätökseen sekä maksuun voidaan hakea oikaisua Etelä-Suo-
men aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

Miia Muhonen
Kalastusbiologi

Lisätietoja päätöksestä antaa kalastusbiologi Miia Muhonen, 050 397
7812 / etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset
Tarkkailuohjelma

Jussila Power Oy
Kouvolan kaupunki, ympäristöpalvelut

Haminan-Vironlahden kalatalousalue
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskuksen internet-sivustolla sekä Kouvolan kaupungin ilmoi-
tustauluilla.



OIKAISUVAATIMUSOSOITUS PÄÄTÖKSESTÄ

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta haetaan oikaisua samassa järjestyksessä kuin pääasiassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen yhteystiedot:

Käyntiosoite: Birger Jaarlin katu 15
Postiosoite: PL150, 13101 Hämeenlinna
Puhelin: 0295 016 000
Sähköposti: kirjaamo.etela@avi.fi
Aukioloaika: kello 8.00 – 16.15

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Etelä-Suomen aluehallin-
tovirastoon kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.  Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavan arki-
päivän.

Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä.
Postiin oikaisuvaatimuskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se on perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä.  Postittaminen tai toimittaminen lähe-
tin välityksellä tapahtuu lähettäjän vastuulla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun oikai-
suvaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestel-
mässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
-Päätös, johon oikaisua haetaan
-miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
-oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
-postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
  tekijälle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikai-
suvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-
kirjelmä.

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
-päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee
kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos aluehallintovirasto niin määrää.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto perii asian käsittelystä oikaisuvaatimuksen tekijältä käsittelymaksun.


