TIEDONANTO PÄÄTÖKSESTÄ
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut antaa 4.5.2020
päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 62 §, 64 §, 65 § mukaisesta asiasta.
Hakija:

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Asia:

Närpiönjoen valuma-alueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Päätös on sen ajan kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Närpiön ja Kurikan kaupunkien
ilmoitustaululla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla.
Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua valittamalla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Aluehallintovirastoon viimeistään 19.6.2020. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.
Vaasassa 4.5.2020
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kalatalouspalvelut, Vaasan aluetoimisto
Wolffintie 35, 65101 Vaasa
Kalastusbiologi Markus Leppikorpi puh. 0295 028 590

PÄÄTÖS
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Dnro VARELY/2949/5723/2019

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
PL 87
68601 Pietarsaari

Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä
ASIA

Närpiönjoen valuma-alueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman
hyväksyminen

HAKIJA

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

ASIAN VIREILLETULO

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on 11.11.2019 toimittanut VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rannikon kalatalouspalveluille hyväksyttäväksi Närpiönjoen valuma-alueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Närpiönjoen valuma-alueella on sijainnut kolme kunnallista jätevedenpuhdistamoa, joiden ympäristöluvissa on kalatalousvelvoite: Jurvan,
Pirttikylän (LSSAVI/203/04.08/2013) ja Finbyn (LSSAVI/40/04.08/2014)
jätevedenpuhdistamot. Närpiönjoen Kyläjoen varrella sijainneen Jurvan
jätevedenpuhdistamon jätevedet (noin 2 000 asukasta) on johdettu vuoden 2014 alusta alkaen siirtoviemärillä Kurikan puhdistamolle, josta
puhdistetut jätevedet johdetaan Kyrönjokeen. Lopullisesti Jurvan puhdistamon toiminta on päättynyt vuonna 2016 (Virtanen ja Aaltonen
2016). Närpes Vatten Ab:n Närpiönjoen keskivaiheilla sijaitsevan Pirttikylän ja joen alaosalla sijaitsevan Finbyn jätevedenpuhdistamoilla on
käsitelty noin 3 200 asukkaan jätevedet (Bonde ym. 2016). Molempien
puhdistamoiden voimassa olevissa luvissa on kalatalousvelvoite. Pirttikylän ja Finbyn puhdistamoiden jätevedet on alettu johtaa siirtoviemärillä Metsä Boardin puhdistamolle Kaskisiin tammikuussa 2017.
Vapo Oy:n Rackarmossenin (LSY 165/2005/4, VHO 07/0290/1) ja Östra
Mossenin (LSY 165/2005/4, VHO 07/0290/1) tuotantoalueiden voimassa olevassa ympäristöluvassa on määrätty lupamääräysten tarkistamishakemus jätettäväksi 31.3.2016 mennessä ja Takanevan (LSY
2004-Y-309, LSSAVI/488/04.08/2010) voimassa olevassa luvassa
31.3.2017 mennessä. Velvoite lupamääräysten tarkistamisesta (YSL 71
§) on rauennut ympäristönsuojelulain muutoksen (423/2015) tultua voimaan 1.5.2015. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ei ole vielä esittänyt arviota tuotantoalueiden lupien muuttamisen tarpeesta.

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut www.ely-keskus.fi
Aluetoimistot:
PL 236
PL 1041
20101 TURKU
45101 KOUVOLA
Puh. 0295 022 500
Puh. 0295 029 000

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
PL 36
00521 HELSINKI
Puh. 0295 021 000

Y-tunnus 2296962-1
PL 131
65101 VAASA
Puh. 0295 028 500
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Kalataloustarkkailuvelvoite sisältyy Vapo Oy:n Östra mossenin ja
Rackarmossenin turvetuotantoalueiden LSY:n 10.11.2005 myöntämään
ympäristölupaan. Vapo Oy:n Takanevan turvetuotantoalueen Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintoviraston 25.11.2011 myöntämään ympäristölupaan sisältyy kalataloustarkkailu.
ESITETTY TARKKAILUSUUNNITELMA
Tämä Närpiönjoen valuma-alueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma on
toistaiseksi voimassa ja ohjelmaan sisältyvät kalastustiedustelu ja koekalastukset. Tarkkailut toteutetaan mahdollisimman vertailukelpoisesti
edellisten tarkkailujen kanssa. Tarkkailuissa noudatetaan soveltuvin
osin Maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistiossa (2008) ja
RKTL:n työraportissa 21/2014 ”Ohjeet standardinmukaisiin koekalastuksiin” esitettyjä periaatteita ja kuvattuja menetelmiä.
Kirjallinen kalastustiedustelu tehdään 5 vuoden välein jokivarren kotitalouksiin. Kalastustiedustelun avulla selvitetään kalalajistoa, mahdollisia
kutu- ja pyyntialueita, kalastuspäivien määrää, pyyntivälineitä, saaliita,
saaliin käyttöä sekä kalastusta haittaavia tekijöitä.
Tiedustelu tehdään kaksikielisenä kolmen kontaktikerran kyselynä väestörekisteritietojen perusteella. Tiedustelualueeseen kuuluvat Närpiönjoen pääuoman lisäksi Kivi- ja Levalammen tekojärvi sekä Närpiönjoen
alaosalla sijaitseva Västerfjärdenin makeavesiallas. Tiedustelu toteutetaan vertailukelpoisesti edellisten tiedustelujen kanssa. Kyselyn kohteena olevien talouksien määrää voidaan myöhemmin täydentää tai kyselyn kohdealueita muuttaa, mikäli ohjelmaan liitetään muita turvetuotantoalueita.
Koekalastuksilla pyritään selvittämään vesistössä esiintyviä lajeja ja niiden runsaussuhteita. Lisäksi seurataan kalaston tilan kehitystä eli mahdollisia muutoksia lajistossa ja lajien runsaussuhteissa. Koekalastukset
toteutetaan viiden vuoden välein kullakin tarkkailukohteella, kunnes tuotantoalue poistuu käytöstä.
Koekalastukset toteutetaan vertailukelpoisesti edellisten selvitysten
kanssa (esim. vuodet 2014 ja 2015: Keränen 2015). Tulokset tallennetaan valtakunnalliseen koekalastus-rekisteriin.
Kivi- ja Levalammen tekojärven koekalastukset tehdään verkkokoekalastuksina Nordic-verkkosarjoilla. Tekojärvi muodostaa yhden osa-alueen ja syvyysvyöhykkeen (< 3 m). Vuosina 2014–2015 pyyntiponnistus
Kivi- ja Levalammella oli 24 verkkovuorokautta. Tekojärvi (626 ha) on
laajoilta osin erittäin matalaa ja etenkin sen itäosa on lähes kulkukelvotonta (Keränen 2015), joten verkkovuorokausien määrän lisääminen
RKTL:n ohjeistusten mukaiseen 28 verkkovuorokauteen ei ole kannattavaa. Pyyntipaikat valitaan satunnaisotannalla. Saalis kirjataan, mitataan
ja punnitaan lajeittain sekä verkko- ja solmuvälikohtaisesti.
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Närpiönjoessa koekalastukset tehdään sähkökoekalastuksina noudattaen RKTL:n ohjeistuksia (21/2014), kuitenkin mahdollisimman vertailukelpoisesti edellisten koekalastusten kanssa. Pyyntipaikat pyritään vertailukelpoisuuden vuoksi pitämään samoina kuin vuosien 2014 ja 2015
selvityksissä (Keränen 2015). Uusia kohteita määritettäessä koekalastuspaikat valitaan siten, että ne edustavat tyypillisintä kyseisen virtajakson elinympäristöä. Purkupaikkojen ylä- ja alapuolilta pyritään löytämään mahdollisimman vertailukelpoiset alueet (1 yp ja 1 ap).
Sähkökalastukset tehdään elo- ja lokakuun välisenä aikana siten, että
veden lämpötila on yli 5 °C. Koealat kalastetaan kolmeen kertaan ja
pyyntien välissä pidetään riittävä tauko (15–30 min). Tarkoituksena on
saada mahdollisimman tarkka tieto kaikkien alueella esiintyvien kalalajien tiheydestä. Jokaisen pyyntikerran saalis kirjataan erikseen, jotta tuloksia voidaan hyödyntää vesienhoidon suunnittelussa.
Kaikki saaliiksi saadut kalat mitataan (mm). Biomassa-arviota varten
tarvitaan myös tieto kalojen painosta joko punnitsemalla kaikki kalat tai
edustava otos sekä yhteispaino. Lohikalat mitataan, punnitaan ja kirjataan yksilökohtaisesti. Myös kalojen merkinnät (esim. eväleikatut) sekä
vammat, vauriot ja haavaumat raportoidaan.
Jos sähkökoekalastuksia ei suurten vesimäärien vuoksi ole mahdollista
toteuttaa, harkitaan verkkokoekalastuksia Länsi-Suomen ympäristökeskuksen (Koivisto ja Sivil 2005) (nyk. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
aiemmin kalastamilla paikoilla: Sidbäck (YKJ 6964820-3227780) ja
Granliden (YKJ 6963240- 3220170).
Tarkkailua suorittavan laitoksen on osoitettava pätevyytensä kalataloustarkkailujen alalla. Kenttätöissä tulee noudattaa voimassa olevia MMM:n
(2008) koekalastus- ja työsuojeluohjeita, joiden mukaan vastuuhenkilöllä tulee olla voimassa oleva todistus sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta. Raportoinnin vastuuhenkilöiden tulee olla luonnon-/kalatalouden
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita asiantuntijoita.
Tarkkailun tilaajat toimittavat tarkkailun suorittajalle tiedot käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailun tuloksista (vuosiyhteenvedot), joita tarvitaan
kalataloustarkkailun tulosten tulkinnassa ja raportoinnissa. Kalastustiedustelusta ja koekalastuksista laaditaan yhteinen raportti kalastustiedustelun toteutusvuoden loppuun mennessä.
Kalataloustarkkailun yhteenvedot toimitetaan seuraaville tahoille:
‒ Tilaajat
‒ Alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset (Kurikka, Närpiö)
‒ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, luonnonvara- ja ympäristövastuualue
‒ Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut
‒ Kalatalousalueet:
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• Kyrönjoen kalatalousalue
• Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue
‒ Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
ASIANOSAISTEN KUULEMINEN JA VÄLIVAIHEET
Närpiönjoen valuma-alueen kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma on
kuulutettu Närpiön ja Kurikan kaupunkien ilmoitustauluilla 21.11.20196.1.2020 välisenä aikana. Lisäksi kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma on ollut kuulutusaikana nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla. Ohjelmaesityksestä on ollut mahdollisuus antaa
muistutus, lausunto tai mielipide 6.1.2020 mennessä.
LAUSUNNOT

Närpiönjoen valuma-alueen kalataloudellisesta yhteistarkkailuohjelmasta ei ole lausuttu.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNEJA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen hyväksyy esitetyn tarkkailuohjelman.
RATKAISUN PERUSTELUT
Toimitettu tarkkailuohjelma antaa ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan kalataloudellisista vaikutuksista.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä
tavalla. Pieniä muutoksia tarkkailun suorittamistapaan tai tarkkailututkimusten 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)

KÄSITTELYMAKSU

3 á 80 €, yhteensä 240 €, arvonlisävero 0 %. Käsittelymaksun periminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 1372/2018. Lasku lähetetään
erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen sekä maksuun voidaan hakea oikaisua Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

Markus Leppikorpi
Kalastubiologi
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LIITTEET

Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset
Närpiönjoen kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma

JAKELU

Päätös hakijalle

TIEDOKSI

Päätösjäljennös:
Kurikan kaupunki
Närpiön kaupunki
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskuksen internet-sivustolla sekä Kurikan ja Närpiön kaupunkien ilmoitustauluilla.

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS PÄÄTÖKSESTÄ
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta haetaan oikaisua samassa järjestyksessä kuin pääasiassa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Telefax:
Sähköposti:
Aukioloaika:

Wolffintie 35
PL 200, 65101 Vaasa
0295 018 450 (vaihde)
06 317 4817
kirjaamo.lansi@avi.fi
kello 8.00 – 16.15

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastoon 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 välityksellä.
Postiin oikaisuvaatimuskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se on perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä. Postittaminen tai toimittaminen
lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän vastuulla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun
oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa 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 tämän
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 tulee
kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos aluehallintovirasto niin määrää.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto perii asian käsittelystä oikaisuvaatimuksen tekijältä käsittelymaksun.

ANVISNING FÖR HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING I ETT BESLUT
Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning av det hos Regionförvaltningsverket i
Västra och Inre Finland. Omprövning av behandlingsavgiften söks i samma ordning som i det huvudsakliga
ärendet.
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands kontaktinformation:
Besöksadress:
Postadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:
Öppethållningstider:

Wolffskavägen 35
PB 200, 65101 VASA
0295 018 450 (växel)
06 317 4817
registratur.vastra@rfv.fi
kl. 8.00–16.15

Omprövningsbegäran görs skriftligen. Omprövningsbegäran ska tillställas Regionförvaltningsverket i
Västra och Inre Finland inom trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs. När tidsfristen för
omprövningsbegäran räknas ut, ska den dag då beslutet gavs inte medräknas. Om den sista dagen av
tidsfristen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, en lördag, självständighetsdagen, första maj,
julafton eller midsommarafton, omfattar tidsfristen för omprövningsbegäran ännu följande vardag.
Omprövningsbegäran kan inlämnas personligen, skickas med posten, e-post eller genom bud. Till posten
ska omprövningsbegäran inlämnas i så god tid att den är framme vid regionförvaltningsverket senast den
sista dagen av tidsfristen för omprövningsbegäran innan ämbetsverket stänger. Postning eller sändning med
bud sker på avsändarens ansvar. En omprövningsbegäran som framförs elektroniskt (fax eller e-post) ska
levereras så att den finns tillgänglig i mottagningsapparaturen eller i datasystemet den sista dagen av
tidsfristen före tjänstetidens utgång.
I omprövningsbegäran ska anges
- det beslut som omprövningsbegäran gäller,
- till vilka delar omprövning begärs och vilka ändringar som yrkas i beslutet,
- de grunder på vilka omprövning begärs,
- namnet på och hemkommunen för den som begär omprövning,
- postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i ärendet kan tillställas den som begär
omprövning.
Om talan för den som begär omprövning förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om
någon annan person har upprättat omprövningsbegäran, ska i omprövningsbegäran även uppges namn på
och hemkommun för denna person. Den som begär omprövning, den lagliga företrädaren eller ombudet ska
underteckna omprövningsbegäran.
Till omprövningsbegäran ska fogas
- det beslut som omprövningsbegäran gäller, i original eller som kopia
- de handlingar som den som begär omprövning åberopar till stöd för sin begäran, om dessa inte redan
tidigare har tillställts myndigheten.
Ett ombud ska foga en fullmakt till omprövningsbegäran. En advokat och ett allmänt rättsbiträde ska
emellertid förete fullmakt endast om regionförvaltningsverket bestämmer så.
För behandlingen av ärendet tar Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ut en avgift av den som
begär omprövningen.

