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VIREILLETULO JA SUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Stora Enso Oulu Oy on toimittanut 22.3.2020 kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi 
esityksen Oulun merialueen kalatalousvelvoitteen toteuttamiseksi vuonna 2020. Oulun 
tehtaan toimintaa ollaan muuttamassa ja nykyinen toiminta, jolle voimassa oleva 
istutusvelvoite on määrätty, loppuu syksyllä 2020. Tämän vuoksi esitys on tehty 1-
vuotisena.

Kalatalousvelvoitteen toimeenpano vuonna 2020 on suunniteltu toteutettavaksi muilta 
osin lupapäätöksen mukaisesti, mutta meritaimenta istutetaan kaksinkertainen määrä, 
jolla paikataan vuonna 2019 syntynyttä vajetta. 

Meritaimenistutus (2-vuotias): 12 130 vähintään 18 cm taimenen poikasta.
Vaellussiikaistutus: 31 000 kesänvanhaa, vähintään 9 cm siianpoikasta. 

Meritaimenen istutusaika on touko-kesäkuu. Istutuspaikka on Oulujokisuistossa 
sijaitseva Toppilansalmi. Vaellussiian istutusaika on syys-lokakuu. Istutuspaikka on 
Oulujokisuistossa sijaitseva Vaakunakylän venesatama. Raportointi tapahtuu osana 
Oulun edustan merialueen kalatalousvelvoitteiden yhteisraportointia.

KUULEMINEN

Lapin ELY-keskus on 2.4.2020 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt 
kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelmasta lausuntoa Oulun kaupungilta sekä 
Oulujoen ja merialueen kalatalousalueelta. Lausuntoa ei annettu määräajassa.



ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Kalatalousviranomainen hyväksyy esityksen Stora Enso Oulu Oy:n Oulun merialueen 
kalatalousvelvoitteen toteuttamiseksi vuonna 2020. Istutusten raportointi suoritetaan 
osana Oulun edustan merialueen kalatalousvelvoitteiden yhteisraportointia. Raportti 
kalatalousvelvoitteen toteutuksesta tulee toimittaa kalatalousviranomaisen lisäksi 
myös Oulujoen ja merialueen kalatalousalueelle sekä Oulun kaupungille.

RATKAISUN PERUSTELUT

Stora Enso Oulu Oy:n toiminnalle on asetettu kalataloudelliset velvoitteet Pohjois-
Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 70/07/2. Kalatalousviranomainen 
toteaa, että toteuttamissuunnitelma on kyseisen päätöksen lupamääräyksen 54 
mukainen. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antamilla päätöksillä (130/2018/1, 
28.12.2018 ja 30/2020, 23.4.2020) kalatalousvelvoitteena istutettavien kalojen määrää 
on nostettu, mutta päätökset eivät kuitenkaan vielä ole lainvoimaisia. Näin ollen 
vuoden 2020 istutus voidaan toteuttaa esityksen mukaisesti. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 luku 57 §; Vesilaki (587/2011) 3 luku 14 § ja 15 
§, 11 luku 22 § ja 15 luku 1 §. 

SUORITEMAKSU

Päätöksestä peritään suoritemaksuna 70 euroa (Valtioneuvoston asetus 1372/2018, 1 h 
* 70 €, ALV 0 %). Lasku toimitetaan myöhemmin eri lähetyksenä Stora Enso Oulu 
Oy:lle.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös kuulutetaan ELY-keskuksen internet-sivustolla, jossa myös päätös on 
luettavana (www.ely-keskus.fi -> Lappi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset). 
Päätöksestä kuulutetaan myös Oulun kaupungissa sekä Kempeleen, Limingan, Hai-
luodon, Lumijoen ja Siikajoen kunnissa.
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä. Määräaika 
oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 22.6.2020.

Kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma

Kalastusbiologi Maare Marttila
Lisätiedot: p. 0295 037 108

LIITTEET Oikaisuvaatimusosoitus

JAKELU Stora Enso Oulu Oy/Mervi Partanen
Oulujoen ja merialueen kalatalousalue
Oulun kaupunki



OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

Oikaisuvaatimuksen ratkaisija

Lapin ELY-keskuksen päätökseen ja siitä määrättyyn suoritemaksuun saa hakea oikaisua Pohjois-
Suomen aluehallintovirastolta, jolle kirjallinen oikaisuvaatimus toimitetaan.

Määräaika oikaisun vaatimiseksi

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon kolmenkymmenen (30) 
päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa 
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
oikaisun vaatijan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
päätös, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin ja miten oikaisu vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla 

oikaisua vaaditaan.
oikaisun vaatijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei oikaisuvaatimusta toimiteta 

sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla)

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä 
 ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle 
 mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa oikaisuvaatimus sähköisesti selvitys 

asiamiehen toimivallasta

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon, ja sen on oltava perillä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuskirjelmä voidaan myös 
lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun 
oikaisuvaatimuksen on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Päätöksestä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä peritään 
maksu.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

käyntiosoite: Linnankatu 1-3
postiosoite: PL 293, 90101 OULU
puhelinvaihde: 029 501 7500
telekopio: (08) 3140 110
sähköposti: kirjaamo.pohjois@avi.fi
virka-aika: klo 8.00 - 16.15
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