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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaista tarkkailusuunnitelmaa koskevassa 
asiassa 

Muutoksenhakija Neova Oy (aikaisemmin Vapo Oy) 

Asian aikaisemmat vaiheet 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomainen on 6.2.2020 tekemällään päätöksellä dnro 
VARELY3232/5723/2019 hyväksynyt Vapo Oy:n Karhunsuon 
turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelmaesityksen seuraavilla 
muutoksilla ja tarkennuksilla: 

- Kalataloudelliseen tarkkailuun sisällytetään sähkökoekalastukset 
Kuoppalanjoessa. Sähkökalastukset toteutetaan vuodesta 2020 alkaen kahden 
vuoden välein kahdella koekalastusalalla, jotka sijaitsevat Karhunsuon 
turvetuotantoalueen kuivatusvesien purkupaikan ylä- ja alapuolella. 
Sähkökoekalastusten saalistiedot kirjataan ympäristöhallinnon ylläpitämään 
koekalastusrekisteriin sähkökoekalastusvuoden loppuun mennessä. 
Sähkökoekalastusten tuloksia tulee tarkastella Karhunsuon 
kalataloustarkkailun raportissa. Sähkökoekalastuksissa sovelletaan 
verkkokoekalastusten tavoin RKTL:n työraporttia 21/2014 "Ohjeet 
standardinmukaisiin koekalastuksiin". 

- Vapo Oy:n Saaransuon kalataloustarkkailuun sisältyvien Sanijärven 
verkkokoekalastusten tuloksia tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää 
Karhunsuon kalataloustarkkailun raportissa vertailuna Enäjärven tuloksia 
tarkasteltaessa. 

- Kalataloustarkkailun raportit tulee toimittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, Kaakkois-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat  
-vastuualueelle sekä Haminan-Virolahden kalatalousalueelle. 
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Päätös, josta valitetaan 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 07.10.2020 nro 356/2020 

Vapo Oy on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut kalatalousviranomaisen 
päätöksen muuttamista siten, että siitä poistetaan velvoite suorittaa 
sähkökoekalastuksia Kuoppalanjoessa. 

Aluehallintovirasto on hylännyt Vapo Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen. 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: 

– –  

Karhunsuon kuivatusvesien purkupaikan yläpuolelle istutettiin vuoden 2019 
keväällä vastakuoriutuneita Mustajokisen meritaimenen poikasia. Vuoden 
2019 lokakuussa Kuoppalanjoella tehdyssä sähkökoekalastuksessa havaittiin 
kaksi taimenenpoikasta. Taimenen poikaset oli istutettu saman vuoden aikana 
keväällä ja sähkökoekalastuksessa myöhemmin lokakuussa niistä oli havaittu 
kaksi. Aluehallintovirasto katsoo, että tämä ei vielä anna tietoa siitä, onko 
taimen kotiutunut vesistöön vai ei. 

Tarkkailuvelvoite ei ole tarpeen meritaimenen takia. Sähkökoekalastukset ovat 
tarpeen, jotta voidaan saada luotettavaa tietoa turvetuotannon kuormituksen 
vaikutuksista Kuoppalanjoen kalastolle. Vaikka sähkökoekalastus sopii 
parhaiten lohen ja taimenen jokipoikasten pyydystämiseen, käytetään sitä 
yleisesti virtavesien kalakantojen, rakenteen ja tiheyden tutkimiseen. 
Virtavesien kalakantojen tutkimiseen ei ole käytössä muitakaan parempia 
tutkimusmenetelmiä. 

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan Karhunsuo on suhteellisen laaja 
tuotantoalue, vaikka tuotantoalue on pienenemässä vuosittain. Erot veden 
laadussa Karhunsuon laskuojan liittymän ylä- ja alapuolisilla havaintopaikoilla 
ovat vähäiset. Siitä huolimatta on mahdollista, että vedenlaatu vaihtelee 
sääolosuhteiden takia nopeastikin Kuoppalanjoessa, jolloin kuormituksesta 
aiheutuvat ongelmat kalastoon eivät tule esiin vedenlaadun tarkkailussa. 
Lisäksi tietoa saadaan Kuoppalanjoen ekologisesta tilasta ja saatu tieto 
kalastosta toimii myös vesistön ekologisen tilan mittarina. 

Karhunsuon tarkkailuohjelman verkkokalastuskohteita Enäjärvellä 
tarkkaillaan viiden vuoden välein, jota voidaan pitää harvana, ja 
sähkökoekalastus täydentää tätä vaikutusten arvioimisen luotettavuutta ja 
kohdentaa sen lähemmäs päästölähdettä. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Vapo Oy on vaatinut, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
kalatalousviranomaisen ja aluehallintoviraston päätökset kumotaan siltä osin 
kuin tarkkailusuunnitelmaan on lisätty Kuoppalanjoessa tehtävät 
sähkökoekalastukset. 
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Perusteluinaan muutoksenhakija on esittänyt ensisijaisesti, että Varsinais-
Suomen ELY-keskuksessa on tapahtunut tarkkailuohjelmaesityksen 
käsittelemisen yhteydessä käsittelyvirhe, joka on vaikuttanut hakemukseen 
annetun ratkaisun lopputulokseen. Aluehallintoviraston ratkaisulla on 
hyväksytty käsittelyvirhe. 

Yhtiön tarkkailuohjelmaesitys ei ole sisältänyt esitystä lisätä Karhunsuon 
kalataloudelliseen tarkkailuohjelmaan sähkökoekalastukset Kuoppalanjoessa. 

Hakemuksesta kuulemisen yhteydessä ei ole esitetty vaatimusta sisällyttää 
tarkkailuohjelmaan Kuoppalanjoen sähkökoekalastukset. Kymenlaakson 
kalatalouskeskus ry on muistutuksessaan ilmoittanut, että Kuoppalanjokeen on 
2019 keväällä istutettu taimenenpoikasia ja että saman vuoden syksyllä on 
suoritettu istutukseen liittyvä sähkökoekalastus. 

Ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaan tarkkailuohjelman muutosta koskeva 
päätös voidaan tehdä lupaviranomaisen tai tarkkailuohjelman hyväksyneen 
viranomaisen omasta aloitteesta tai muiden säännöksessä mainittujen 
osapuolten esittämästä vaatimuksesta. 

Karhunsuolla kalataloudellista tarkkailua on suoritettu Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen edeltäjän Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen 
hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Vireillä ei ole ollut toimivaltaisen viranomaisen aloitetta tai muun asianosaisen 
esittämää vaatimusta, jossa olisi vaadittu Karhunsuon kalataloudellista 
tarkkailuohjelmaa muutettavaksi sisällyttämällä siihen Kuoppalanjoen 
sähkökoekalastusvelvoite. 

Ympäristönsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetun oman aloitteen käyttämisen 
mahdollisuus ei tarkoita sitä, että toimivaltainen viranomainen voisi 
tarkkailuvelvollista kuulematta milloin tahansa muuttaa tarkkailuohjelmaa 
eikä sitä, että viranomainen voisi tarkkailuvelvollisen itsensä vireille 
panemassa tarkkailun muuttamista koskevassa asiassa omaehtoisesti asettaa 
kokonaan uusia velvoitteita. Hakemusasiaa ei ole sallittua ratkaista hakijan 
vahingoksi. Ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaan asian käsittelyssä on 
noudatettava, mitä lain 96 §:ssä säädetään, mikä tarkoittaa tarkkailuvelvollisen 
kuulemista aloitteen johdosta. 

Toissijaisesti päätökset on kumottava sen vuoksi, että Kuoppalanjoen 
sähkökoekalastusvelvoitteen asettaminen ei ole perusteltua. Meritaimenen 
kotiuttaminen Kuoppalanjokeen on osa Kaakkois-Suomen laajempaa taimenen 
kotiuttamissuunnitelmaa. Ensimmäiset istutukset Kuoppalanjokeen on tehty 
keväällä 2019. Istutukset on tehty Karhunsuon kuivatusvesien purkukohdan 
yläpuolisille osuuksille, joiden on katsottu soveltuvan muuta jokiosuutta 
paremmin lajin elinympäristöiksi. Istutusten tuloksellisuutta on 
kalataloudellista kunnostusta suorittavan tahon toimesta selvitetty saman 
vuoden syksyn sähkökoekalastuksilla osana kalataloudellista 
kunnostushanketta. 
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Meritaimenen osalta kysymys ei ole Karhunsuon toiminta-aikaa tarkastellen 
Kuoppalanjoessa luontaisesti esiintyvästä kalalajista, vaan nykytilanteessa 
uudesta kalalajista, jonka kantaa ollaan vasta perustamassa. Joen 
soveltuvuudesta lajin elinympäristöksi ja taimenenkantojen tulemisesta 
elinvoimaisiksi ei ole varmuutta. 

Joen nykytilaan vaikuttavat monet eri ympäristötekijät. Yhtiön olisi 
suoritettava sähkökoekalastuksia sekä purkukohdan ylä- että alapuolella. 
Tällaisessa tilanteessa ei ole mahdollista sähkökoekalastuksin selvittää 
Karhunsuon kuivatusvesien, joilla on jokseenkin vähäinen merkitys joen 
kokonaiskuormitukseen, vaikutusta meritaimenkannan palauttamiseen. 
Kannan palauttamismahdollisuudet ovat kiinni lähinnä joen ja sen pohjan 
yleistilanteesta osuuksilla, joilla taimenkannan luontaista lisääntymistä on 
aikoinaan tapahtunut. 

Asetettu velvoite on tutkimusluonteinen ja kunnostushankkeen seurantoihin 
liittyvä. On kyseenalaista, että purkupaikan alapuolinen koeala edustaisi 
Karhunsuon vaikutusaluetta ja yläpuolinen koeala vertailualuetta eli että 
näiden väliset erot selittäisivät Karhunsuon vaikutusta istutusten 
onnistumiselle. Mahdolliset erot koekalastuksen tuloksissa selittäisivät 
jokiosuuksien yleisiä soveltuvuuseroja, mikä ei kuulu 
ympäristölupapäätöksessä tarkkailtaviksi määrättyihin asioihin. Tätä käsitystä 
tukevat vedenlaadulliset erot. Vedenlaatua on mitattu Karhunsuon 
purkukohdan ylä- ja alapuolella sijaitsevilla pisteillä. Vedenlaatu on ollut 
ajoittain heikompaa purkukohdan yläpuolisella pisteellä kuin alapuolisella 
pisteellä, ja ajoittain tilanne on ollut päinvastainen. Erot vedenlaadussa 
purkupaikan ylä- ja alapuolella ovat olleet pieniä. 

Karhunsuon ympärivuotinen vesistövaikutustarkkailu on yksin riittävä 
osoittamaan, muuttuuko kuormitus ja sen myötä muunlainen tilanne 
Karhunsuon kuivatusvesien purkupaikan alapuolella merkitsevässä määrin 
yläpuoliseen nähden. Joen vedenlaatu ei ole merkittävästi heikentynyt eikä 
tule vastaisuudessakaan heikkenemään Karhunsuon purkupaikassa. Tähän 
nähden koekalastuksilla ei saavutettaisi sellaista uutta tietoa, jota tarkkailuilla 
on tarkoitus hankkia. 

Sillä, että sähkökoekalastus on kustannustehokas tarkkailumenetelmä ja että 
järvialtaisiin liittyvää kalataloudellista tarkkailua pidettäisiin alimitoitettuna ja 
sähkökoekalastuksilla paikattaisiin edellä mainittua vajetta, ei ole asian 
ratkaisemisen kannalta merkitystä. Tuon suuntaisia kannanottoja on esitetty 
vasta asian käsittelyn loppuvaiheessa, mikä tekee ne epäuskottaviksi. 

Asian käsittelyn edetessä sähkökoekalastuksille on esitetty kokonaan uusiin 
lajeihin kohdistuvien vaikutusten selvitystarpeita. Meritaimeneen liittynyt 
seurannan tarve on poistettu tarkkailun asettamisen perusteista, ja sen sijaan on 
tullut Kuoppalanjoen koko kalasto ja siihen Karhunsuolta kohdistuvat 
vaikutukset. Tämä osaltaan vie pohjan velvoitteen asettamiselta. 
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on pyytänyt lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueelle ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
kalatalousviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut, 
ettei se anna vastinetta asiassa. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan todennut muun ohella, 
että aluehallintoviraston ratkaisun perustelujen mukaan tarkkailuohjelman 
päivityksen hyväksyvällä viranomaisella on oikeus muuttaa esitystä lisäämällä 
velvoitteita. 

Vapo Oy on itsekin oikaisuvaatimuksessaan todennut, että päätäntävalta 
tarkkailujen sisällöstä on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja 
tarkkailujen sisältö on määrättävä siten, että se on riittävä hankkeen 
vaikutusten selvittämiseksi. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksessä on ollut kyse koko 
tarkkailuohjelman päivittämisestä vuodesta 2020 alkaen eikä yksittäisten 
asiakohtien ratkaisemisesta. 

Vesistö- ja kalataloustarkkailuihin liittyy usein päivitystarpeita. Esitetyt 
muutostarpeet voivat vaikuttaa laajemminkin ohjelman sisältöön. 
Tarkkailuohjelmien hyväksymispäätöksissä on voitu tarvittaessa muuttaa 
tarkkailuohjelmaa siitä, mitä hakija on esittänyt. Päivitettävän 
tarkkailuohjelman hyväksymispäätöksessä tulee huomioida kaikki 
muutostarpeet. 

Vapo Oy:n aluehallintovirastolle toimitetussa oikaisuvaatimuksessa 
kalataloudellisen tarkkailuohjelman päivittämiseksi ei ole mainittu 
käsittelyvirhettä. Aluehallintovirasto ei ole ratkaisussaan käsitellyt 
käsittelyvirhettä. 

Oikaisuvaatimuksen johdosta asia on käsitelty aluehallintovirastossa ja Vapo 
Oy on saanut esittää näkemyksensä sähkökoekalastuksesta. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on vastineessaan 
esittänyt muun ohella, että tarkkailuohjelman käsittelyssä ei ole tapahtunut 
muutoksenhakijan mainitsemaa käsittelyvirhettä. 

Vapo Oy on 30.12.2019 toimittanut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
hyväksyttäväksi esityksen Karhunsuon turvetuotannon kalataloudelliseksi 
tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2020 alkaen. 

ELY-keskus on pyytänyt lausunnot ja kuuluttanut tarkkailuohjelmaesityksen 
ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaisesti. Määräaikaan mennessä tuli 
ainoastaan Kymenlaakson kalatalouskeskukselta lausunto, jossa ehdotettiin 
Kuoppalanjoen sähkökoekalastuksen lisäämistä ohjelmaan. ELY-keskus on 
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kuuluttanut valituskelpoisen tarkkailuohjelmapäätöksen ympäristönsuojelulain 
96 §:n mukaisesti. 

Kalatalousviranomaisen tarkkailuohjelmaan vaatima lisäys 
sähkökoekalastuksesta on useaan kertaan perusteltu ja tarpeellinen. 

Muutoksenhakijan väite siitä, että vedenlaadun ympärivuotinen tarkkailu olisi 
tässä tapauksessa yksin riittävä tarkkailu ilmentämään Kuoppalanjoen 
vedenlaadun muutoksia, ei pidä paikkaansa. Ensinnäkään vedenlaadun 
tarkkailu ei anna mitään tietoa vesistön kalakantojen tilasta tai tiheyksistä. 
Toisekseen vedenlaadun seuranta joitain kertoja vuodessa ei kerro todellisista 
vesistössä tapahtuvista muutoksista. 

Esimerkkitapauksessa turvetuotantoalueen alapuolisen Kiikunjoen pH-luvun 
merkittävä aleneminen ei näy vesinäytteenotoissa, vaan jatkuvatoimisen pH-
mittauksen avulla vasta päästään kiinni vesistössä oikeasti tapahtuvaan pH-
muutokseen. Alhaisen pH:n vaikutukset olivat näkyvissä paljon aikaisemmin 
jo kalastossa (sähkökoekalastukset) sen katoamisen myötä, kuin mitä 
turvetuotantoalueen vedenlaatumittauksilla pystyttiin todentamaan. Nämä asiat 
huomioon ottaen on erittäin tärkeää, että turvetuotannon alapuolisesta 
vesistöstä saadaan ajoissa tietoa kalakantojen tilan ja tiheyden osalta 
koekalastamalla. 

Tarkkailuohjelma on aikaisemmin ollut alimitoitettu ja mahdollinen 
meritaimenen kotiuttaminen tekee Kuoppalanjoesta kalataloudellisesti 
arvokkaan ja kaikkien vesistöä kuormittavien toimien, jotka voivat vaarantaa 
meritaimenen kotiutumisen, tulee olla tarkoituksenmukaisessa tarkkailussa. 

Viranomaisen päätös voi olla joko tarkkailuesityksen hyväksyvä tai hylkäävä. 
Karhunsuon tarkkailuohjelmaesityksen osalta kalatalousviranomaisen päätös 
oli ehdollisesti hyväksyvä. Päätöksessä esitettiin, millä perusteella esitys on 
vain ehdollisesti hyväksyvä ja miten sitä tulee täydentää, jotta se voidaan 
hyväksyä kokonaan. Päätös olisi siis voinut olla myös esityksen hylkäävä, 
jolloin koko prosessi olisi pitänyt laittaa alusta asti uudelleen käsittelyyn. 

Sähkökoekalastus on tarpeen, jotta saadaan luotettavaa tietoa Kuoppalanjoen 
kalastosta ja turvetuotannon sille mahdollisesti aiheuttamasta haitasta. 
Sähkökoekalastus on ainoa tarpeeksi luotettava menetelmä tarkkailla 
virtavesien kalakantoja, niiden rakennetta ja tiheyttä. Tarkkailuohjelma on 
ollut aikaisemmin alimitoitettu, koska Kuoppalanjoessa ei ole ollut 
kalataloustarkkailuvelvoitetta. Kalatalousviranomainen katsoo yleisen 
kalatalousedun valvojana sähkökoekalastuksen lisäämisen tarkkailuohjelmaan 
olevan tarpeellinen huomioiden Karhunsuon turvetuotantoalueen suuren koon 
ja alapuolisen vesistön kalataloudellisen arvokkuuden vuoksi. 
Kalataloudellisesti arvokkaan vesistöstä tekee erittäin uhanalaisen 
meritaimenen mahdollinen kotiutuminen jokeen. Kuoppalanjoki soveltuu 
hyvin meritaimenen kotiuttamiseen. 

Mereen vaeltavat taimenkannat on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi. 
Mustajokisen meritaimenen kotiuttaminen Kuoppalanjokeen on osa laajempaa 
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meritaimenen kotiuttamissuunnitelmaa Kaakkois-Suomen virtavesistöihin. 
Meritaimen on todennäköisesti kuulunut Kuoppalanjoen kalastoon luontaisesti 
ennen joen tämänhetkistä kuormitustasoa ja alapuolisen Summanjoen 
patorakentamista ja perkaamista. Kalatalousviranomaisen näkemyksen 
mukaan Kuoppalanjoki soveltuu taimenen elinympäristöksi erityisesti 
Karhunsuon kuivatusvesien purkupaikan yläpuolisilla metsäalueilla, jonne 
kevään 2019 istutukset kohdistuivat. 

Uuden tiedon saamisen vesistön kalataloudellisesta tilasta ja merkityksestä 
täytyy antaa mahdollisuuden kalatalousviranomaiselle muuttaa alueen 
tarkkailuohjelmaa tämän uuden tiedon huomioimiseksi. Vaikka meritaimen ei 
olisi kuulunut Kuoppalanjoen kalakantaan Karhunsuon turvetuotantoalueen 
tuotantoon oton aikaan, mistä ei ole todistetta, koska Kuoppalanjoessa ei ole 
tehty koekalastuksia ennen turvetuotantoalueen perustamista, on meritaimen 
kuitenkin parin vuoden sisällä hyvinkin mahdollinen osa Kuoppalanjoen 
kalakantaa ja siksi laji tulee huomioida turvetuotantoalueen mahdollisesti 
aiheuttamien haittojen, kuten liettymisen, kalataloudellisten vaikutusten 
tarkkailussa. 

Vapo Oy on vastaselityksessään esittänyt, että aluehallintoviraston lausunnossa 
ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastineessa ei ole esitetty mitään 
sellaista, jonka johdosta yhtiön valitus pitäisi hylätä. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 
sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 
(selvilläolovelvollisuus). 

Ympäristönsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen tai 64 
§:n mukaisen suunnitelman hyväksynyt viranomainen voi tarvittaessa muuttaa 
antamiaan tarkkailumääräyksiä tai hyväksymäänsä suunnitelmaa luvan tai 
suunnitelman voimassaolosta huolimatta. Muutosta koskeva päätös voidaan 
tehdä päätöksen tehneen viranomaisen omasta aloitteesta tai luvanhaltijan, 
valvontaviranomaisen, yleistä etua valvovan viranomaisen, kunnan tai haittaa 
kärsivän asianosaisen taikka 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen 
tai säätiön vaatimuksesta. Luvanhaltijan muutosta koskevaan hakemukseen 
sovelletaan 39 §:ää. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään. 

Hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen asian 
ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa 
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selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa 
asian ratkaisuun. 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 

Muutoksenhakija on vaatinut, että ELY-keskuksen ja aluehallintoviraston 
päätökset kumotaan Kuoppalanjoen tarkkailua koskevien velvoitteiden osalta 
sen vuoksi, että kalatalousviranomainen ei ole kuullut yhtiötä uuden 
tarkkailumenetelmän lisäämisestä Karhunsuon kalataloudelliseen tarkkailuun 
suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kalatalousviranomainen ei ole 
varannut yhtiölle tilaisuutta vastata Kymenlaakson kalatalouskeskus ry:n 
vaatimuksiin eikä käsiteltävänä ole ollut ympäristönsuojelulain 65 §:ssä 
tarkoitettua hakemusta tarkkailumääräysten muuttamisesta. 

Asiassa saadun selvityksen mukaan yhtiölle ei ole varattu tilaisuutta vastata 
Kymenlaakson kalatalouskeskus ry:n kirjelmässä esitettyyn. Hallinto-oikeus 
katsoo, että yhdistys on esittänyt Kuoppalanjoen kalastoa koskevia seikkoja ja 
kalataloustarkkailua koskevia vaatimuksia, jotka ovat saattaneet vaikuttaa 
asian ratkaisuun ja joista yhtiölle olisi tullut hallintolain 34 §:n 1 momentin 
mukaan varata tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä. 

Lainvoimaisesti vahvistettuun kalataloussuunnitelmaan voidaan tehdä 
muutoksia ilman luvan haltijan suostumusta vain ratkaistaessa 65 §:ssä 
tarkoitettua suunnitelman muuttamista koskevaa asiaa. 
Kalatalousviranomaisella on saman lainkohdan mukaan oikeus ottaa 
vahvistamansa suunnitelman muuttaminen käsiteltäväksi viran puolesta. Siinä 
tapauksessa luvan haltijalle tulee kuitenkin selvästi ilmoittaa, että tällainen 
asia on vireillä ja minkälaisista muutoksista on kysymys. 

Karhunsuon tarkkailusuunnitelman muutokset ovat olleet 
kalatalousviranomaisen käsiteltävänä yhtiön hakemuksen johdosta. Hakemus 
ei ole sisältänyt Kuoppalanjoen kalaston tarkkailua. Yhtiölle ei ole varattu 
tilaisuutta vastata yhdistyksen vaatimuksiin eikä sille ole ilmoitettu, että 
tarkkailusuunnitelman muutos olisi vireillä yhtiön hakemusta laajemmin 
kalatalousviranomaisen omasta aloitteesta. Hallinto-oikeus katsoo, että asian 
käsittelyssä kalatalousviranomaisessa on näiltä osin tapahtunut menettelyvirhe. 

Ennen kuin kalatalousviranomaisen päätökseen on saanut hakea muutosta 
valittamalla, on päätökseen ollut haettava oikaisua aluehallintovirastossa. 
Hallinto-oikeus katsoo, että kun muutoksenhakija on saanut Kuoppalanjoen 
kalaston tarkkailua koskevan kalatalousviranomaisen käsityksen tietoonsa 
kalatalousviranomaisen päätöksestä ja on voinut esittää siitä käsityksensä 
oikaisumenettelyssä, ei asiaa ole yllä mainittujen virheiden vuoksi palautettava 
uudestaan käsiteltäväksi. 

Karhunsuon tuotantoalue on huomattavan suuri, pinta-alaltaan 244 ha. 
Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden ja 
laskuojan jälkeen Kuoppalanjokeen. Tuotantoalueen osuus Kuoppalanjoen 
valuma-alueesta on 4,2 %. Hallinto-oikeus katsoo, että näissä olosuhteissa 
Kuoppalanjoessa suoritettavien sähkökoekalastusten lisääminen Karhunsuon 
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kalataloudelliseen tarkkailusuunnitelmaan on ollut tarpeen turvetuotannosta 
kalakannoille ja kalataloudelle aiheutuvien vaikutusten seuraamiseksi.  
Purkupisteen yläpuolinen havaintoalue on tarpeen vertailualueena. Hallinto-
oikeus on ottanut myös huomioon, että Kuoppalanjoen meritaimenkantaa on 
hoidettu istutuksin osana Summanjoen ja Kaakkois-Suomen virtavesistöjen 
meritaimenen kotiuttamissuunnitelmaa käyttämällä istutuksiin vesistöalueelle 
soveltuvaa taimenkantaa. 

Näillä perusteilla hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Kouvolan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 12.04.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janika Gummerus 
ja Sinikka Kangasmaa sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 
Jaakko Tuhkanen. Asian on esitellyt notaari Sanna Eirtovaara. 

 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös Neova Oy, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kouvolan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kouvolan kaupunginhallitus 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Kalatalousviranomainen 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto /  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780 
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 

 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 
Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen on mainittu peruste 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  
 

Valitukseen on liitettävä 
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 
liitettävä valitukseen valtakirja. 

 
Valituksen toimittaminen  
 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 
  PL 180, 00131 Helsinki 
 
Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 
 
Puhelin:   029 56 40200 
Faksi:   029 56 40382 
 
Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


