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ASIA Suomussalmen (Kiantajärven ja Vuokkijärven) vesistöalueen kalatalousmaksujen 
käyttösuunnitelman vahvistaminen ja toimeksianto vuosille 2022-2027

VIREILLETULO JA KUULEMINEN

Lapin ELY-keskus sai 31.3.2022 Suomussalmen kalatalousalueen ja Vuokkijärven 
osakaskunnan kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmaesityksen kalatalousmaksujen 
käytöstä Kianta- ja Vuokkijärvien alueella. Kuulemisen perusteella Lapin ELY-keskus 
on tehnyt suunnitelman alueen kalatalousmaksujen käytöstä vuosille 2022-2027.

Asia on ratkaistu ilman laajempaa kuulemista, koska se on tullut vireille asianosaisten 
osakaskuntien ja kalatalousalueen esityksestä. Enempi kuuleminen olisi hallintolain 34 
§ 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla ilmeisen tarpeetonta.

KÄYTTÖSUUNNITELMA

Maksuvelvoitteet

Tällä käyttösuunnitelmalla järjestetään Hyrynsalmen reitin säännöstely- ja voima-
laitosten vuoksi määrättyjen (PSVeO 28/93/2, VYO 188/1994) kalatalousmaksujen 
käyttö Kiantajärveen ja Vuokkijärveen kohdistuvien kalatalousmaksujen osalta.

Vesistöalueelle suunnitelmakaudella mahdollisesti tulevat uudet kalatalousmaksut 
käytetään tämän suunnitelman mukaisesti, ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Käyttösuunnitelma vuosille 2022-2027

Kiantajärvelle kohdistuvat kalatalousmaksut käytetään 2-3 v. järvilohi-istutuksiin sekä 
Kiantajärveen laskevien jokien inventointi- ja kunnostushankkeisiin osarahoituksena 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 Vuokkijärveen kohdistuvilla kalatalousmaksuilla pyritään selvittämään 
kuhanistutusten tuloksellisuutta ja kuhan luontaista lisääntymistä Vuokkijärvessä. 
Sekä korjataan Vuokkijärvellä olevat veneenlaskurampit kalastajien vesille pääsyn 
helpottamiseksi. Varaudutaan osallistumaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
Vuokkijärveen laskevien virtavesien inventointiin- ja kunnostukseen. 

 ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Lapin ELY-keskus vahvistaa Suomussalmen (Kiantajärven ja Vuokkijärven) 
vesistöalueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelman vuodelle 2022-2027 
haitankärsijöiden laatiman esityksen mukaisesti. 



Ratkaisun perustelut 2(2)

Kalatalousmaksujen käyttö suunnitelman mukaisesti parantaa alueen ja sen järvien 
kalataloudellista tilaa ja lisää virtakutuisten kalojen lisääntymis- ja 
elinmahdollisuuksia. Sekä parantaa alueen kalastusmahdollisuuksia ja vesialueiden 
saavutettavuutta.

Suunnitelman toimeenpano

Lapin ELY-keskus antaa tämän suunnitelman mukaisten kalatalousmaksujen 
toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja käytöstä toimeksiannon Suomussalmen 
kalatalousalueelle. Toimeksiannon saajan on tarkastettava ja pyydettävä ELY-
keskukselta tieto käytettävissä olevien kalatalousmaksujen määrästä
vuosittain. Istutusten toteuttaja on velvollinen viemään suoritettujen istutusten tiedot 
sähköiseen SÄHI-järjestelmään.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilaki (587/2011) 3 luku 15 §, 11 luku 22 § ja 15 luku 1 §.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. 
Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi 
päättyy 11.5.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt kalatalousasiantuntija Petteri Kontila ja 
ratkaissut kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma.

LIITTEET Käyttösuunnitelmaesitys Vuokin osakaskunta ja Suomussalmen kalatalousalue
Oikaisuvaatimusosoitus
Laskutusohje

JAKELU Kanervan osakaskunta
Saarijärven osakaskunta
Vuokin osakaskunta
Pesiön osakaskunta
Metsähallitus/Pasi Korhonen
Suomussalmen kalatalousalue
Ylä-Kiannan osakaskunta

TIEDOKSI Fortum Power and Heat Oy E.ON Kainuu Oy
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