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Päätös Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellisesta velvoitetarkkai-
luohjelmasta 

Hakija Kymijoen vesi ja ympäristö ry tarkkailuvelvollisen puolesta. 

Asian vireille tulo 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on 1.10.2020 toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi Mankalan voimalaitoksen ja 
Arrajärven säännöstelyn kalataloudellisen velvoitetarkkailuohjelman. 

Toiminta Mankalan voimalaitos ja Arrajärvi sijaitsevat Iitin kunnassa Kymijoen vesistöalueella.  

Toimintaa koskevat luvat ja tarkkailuvelvoite 

Velvoite kalataloudellisesta tarkkailusta perustuu Oy Mankala Ab:n Mankalan voimalaitoksen 
rakentamista (25.7.1975, ISVEO n:o 65/ym/75) ja Arrajärven säännöstelyä (26.10.1984, ISVEO 
92/Va II/84) koskeviin lupapäätöksiin. Asiaa käsittelevät myös Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätös 15.10.1985 nro 4407 ja Vesiylioikeiden päätös 12.9.1986 nro 58/1986. Vuoden 1975 lu-
vassa edellytetään kalaistutuksia ja näiden istutusten vaikutusten tarkkailua voimalaitoksen vai-
kutusalueella. Vuoden 1984 luvassa edellytetään kalaistutuksia Arra- ja Sylvöjärveen. Molem-
missa luvissa annetaan mahdollisuus istutusohjelman muuttamiseen tarkkailutulosten siihen 
antaessa aihetta. Lisäksi säännöstelyluvassa velvoitetaan luvan saajaa tarkkailemaan säännös-
telyn vaikutuksia kalakantoihin ja kalastukseen sekä suoritettujen hoitotoimien tuloksellisuu-
desta. Oy Mankala Ab haki 26.11.1998 vesioikeudelta muutosta lupaehtoihin siten, että Man-
kalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn lupapäätöksissä määrätyt kalaistutusvelvoit-
teet muutettaisiin kalatalousmaksuiksi. Vesioikeus (31.3.1999) ja Vesiylioikeus (4.10.1999) piti-
vät kuitenkin päätöksillään vanhojen lupien mukaiset velvoitteet voimassa.  

Esitetty tarkkailusuunnitelma 

Kalataloudellisiksi tarkkailumenetelmiksi on esitetty istutuskalojen merkintäkokeita, kuhanpoi-
kasten tiheysarviointeja ja verkkokoekalastuksia. Merkintäkokeilla seurataan toiminnanharjoit-
tajan velvoiteistutuskalojen kasvua ja levittäytymistä tarkkailualueelle sekä istutusten onnistu-
mista. Kuhanpoikasten tiheysarvioinnin avulla arvioidaan kuhan luonnonkudun onnistumista ja 
Oy Mankala Ab:n velvoitemaksuilla tehtävien kuhaistutusten tarpeellisuutta. Arrajärven verk-
kokoekalastuksilla arvioidaan kalayhteisöjen koostumusta ja lajien välisiä runsaussuhteita sekä 
vesistön rehevyyttä ja ekologista tilaa. 

Asianosaisten kuuleminen 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n esittämä tarkkailuohjelma on kuulutettu Iitin kunnan ilmoitus-
tauluilla sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen internet-sivuilla. Li-
säksi ohjelma on toimitettu lausunnolle Salpausselän kalatalousalueelle ja Päijät-Hämeen kala-
talouskeskukseen.  
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Määräaikaan mennessä ei tullut lausuntoja tai muistutuksia asianosaisilta, mutta mielipiteensä 
tarkkailuohjelmasta ilmaisi 12.11.2020 Janne Arponen Ruisranne Oy:stä. Hänen ehdotuksensa 
mukaan tarkkailuohjelmaan tulisi lisätä taimenen radiolähetinseuranta ja sähkökoekalastuksia. 

Ratkaisu 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen hyväk-
syy Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n esittämän tarkkailuehdotuksen. 

Ratkaisun perustelut ja lausuntojen huomioiminen 

Tarkkailuohjelma antaa riittävät tiedot Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn 
vaikutuksista Kymijoen ja Pyhäjärven yläpuolisten järvialtaiden kalakantoihin ja kalastukseen. 
 
Janne Arposen esittämä taimenten radiolähetinseuranta ei anna sen korkeisiin kustannuksiin 
nähden lisätietoa merkintäkokeista saatuun tietoon verrattuna. Lisäksi sähkökoekalastuksiin 
soveltuvia alueita ei löydy Kymijoen päähaarasta ja sivuhaarojen ei voida katsoa kuuluvan tä-
män velvoitetarkkailun piiriin. 

Tarkkailuohjelman muuttaminen ja voimassaolo 

Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Pieniä muutoksia tarkkailun suorittamis-
tapaan tai aikatauluun voidaan tehdä ilman tarkkailupäätöksen muutosta Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tai ELY-keskuksen aloitteesta. 
 
Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi päätös asiasta on annettu.  

Oikeusohjeet 

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

Hallintolaki (434/2003) 

Valtioneuvoston asetus (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elin-
keinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 
ja 2020 

Käsittelymaksu 

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

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen sekä maksuun voidaan hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. 
Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä. 
 
 
 
 
Kalastusbiologi  Miia Muhonen 

 
Lisätiedot Lisätietoja päätöksestä antaa kalastusbiologi Miia Muhonen, puh. 0295 029 065 tai 
 miia.muhonen@ely-keskus.fi 

  



3 
 

 

 
 

Liitteet Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset 
Tarkkailuohjelma 

 

Päätös Oy Mankala Ab 
 Iitin kunta 

Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut 
 

 
Tiedoksi Salpausselän kalatalousalue 

Päijät-Hämeen kalatalouskeskus 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry 
 
 
 
Ilmoittaminen päätöksestä: 
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen 
internet-sivustolla sekä Iitin kunnan ja Kouvolan kaupungin ilmoitustauluilla. 
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 
 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Asian kä-
sittelystä perittävästä maksusta haetaan oikaisua samassa järjestyksessä kuin pääasiassa. 
 
Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen yhteystiedot: 
 
Käyntiosoite:   Birger Jaarlin katu 15 
Postiosoite:  PL 150, 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 aluehal-
lintovirastoon 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 
arkipäivän. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, sähköisesti tai lähetin välityk-
sellä. Postiin oikaisuvaatimuskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se on perillä viimeistään oikaisuvaati-
musajan viimeisenä päivänä ennen aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä. Postittaminen tai toi-
mittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän vastuulla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) 
toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolait-
teessa tai tietojärjestelmässä 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 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tä-
män nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
oikaisuvaatimuskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä 
-päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
-asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tu-
lee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos aluehallintovirasto niin määrää.   
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto perii asian käsittelystä oikaisuvaatimuksen tekijältä käsittelymaksun.  
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