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PÄÄTÖS
11.5.2021

Oulujoen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2021-2026
HAKIJA
Fortum Power and Heat Oy, Oulun Energia Oy, Montan Lohi Oy, Vaalan kunta,
Petäjäkosken Kala, Turveruukki Oy, Vapo Oy, Kinnunen Seppo, Keisarintienturve Oy
ESITETTY TARKKAILUSUUNNITELMA
AFRY Finland Oy on toimittanut 8.2.2021 tarkkailuvelvollisten puolesta Lapin ELYkeskuksen hyväksyttäväksi esityksen Oulujoen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi
vuosille 2021-2026. Ohjelma on laadittu yhteistarkkailuohjelmana ja siinä on
yhdistetty vesistön säännöstelijöiden, turvetuottajien, kalankasvatuslaitosten ja yhden
taajaman tarkkailuvelvoitteet. Yhteistarkkailuun sisältyvät tarkkailuvelvoitteet on
esitetty ohjelmaesityksen taulukossa 3-1.
Tarkkailu sisältää vuosittain toistuvan kalastuskirjanpidon sekä määrävuosin tehtävät
sähkökoekalastukset, koeravustukset ja kalastus- ja ravustustiedustelut. Edelliseen
ohjelmaan nähden useita Vapo Oy:n ja Turveruukki Oy:n turvesoita on poistunut
tuotannosta, minkä vuoksi tarkkailuohjelmaan on esitetty seuraavat muutokset:


Naamanjoella ei enää toteuteta kalastustiedustelua.



Sähkökalastuksia ei enää toteuteta Poikajoella ja Naamanjoella.



Utosjoella sähkökalastuskohteita on aiemman viiden sijaan kolme.



Muhosjoella sähkökalastuskohteita on aiemman kahden sijaan yksi.

KUULEMINEN
Tarkkailuohjelmaesitys on kuulutettu 22.2.2021 Oulun kaupungissa sekä Muhoksen,
Utajärven ja Vaalan kunnissa ja Lapin ELY-keskuksen nettisivuilla (www.elykeskus.fi > Lappi -> Ajankohtaista ->Kuulutukset). Lisäksi ohjelmasta on pyydetty lausunto
Oulujoen ja merialueen kalatalousalueelta ja Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluilta. Tarkkailuohjelmaesityksestä on ollut tilaisuus antaa lausunto tai
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muistus/mielipide 2.4.2021 mennessä. Lausuntoja ei saapunut annettuun
määräaikaan mennessä.
ELY-KESKUKSEN RATKAISU
Lapin ELY-keskus kalatalousviranomaisena hyväksyy AFRY Finland Oy:n laatiman
esityksen (4.2.2021) Oulujoen kalataloudellisesta tarkkailusta vuosille 2021-2026 alla
mainitulla tavalla tarkennettuna.
Tarkennukset
Ohjelmaesityksen kappaleessa 5 korjataan sähkökalastusten ja koeravustusten
ensimmäiseksi toteutusvuodeksi 2022 vuoden 2023 sijaan.
Sähkökalastuksissa tulee noudattaa RKTL:n työraportteja 21/2014 ohjetta (Olin ym.
2014 - Ohjeet standardinmukaisiin koekalastuksiin). Ohjetta tulee noudattaa myös
koealan pinta-alan osalta eli koealan tulisi olla vähintään 300 m2 (tai alle 5 m leveissä
uomissa 24–27 kertaa joen keskimääräinen leveys kalastettavalla kohteella). Eri
poistopyyntien tulokset kirjataan siten, että poistopyyntien saalis voidaan erotella
toisistaan. Kaikki saaliiksi saadut kalat mitataan (mm) ja ainakin kaikki lohikalojen
poikaset punnitaan (g) yksilökohtaisesti. Muista lajeista punnitaan lajikohtaiset
yhteispainot. Sähkökoekalastusten tulokset ja perustiedot käytetyistä menetelmistä,
kalastuspaikasta ja ympäristömittauksista kirjataan koekalastusrekisteriin
koekalastusvuoden loppuun mennessä.
Raportoinnissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että raportit sisältävät
arvion hankkeiden kalatalousvaikutuksista. Hankkeiden kalatalousvaikutusten
arvioimiseksi raporteissa tulee ottaa huomioon oleelliset vesistötarkkailun tuottamat
tiedot, alueelle tehdyt istutukset sekä ajoittuminen suhteessa turvetuotannon eri
vaiheisiin.
PERUSTELUT
Valitut menetelmät toteutusajankohtineen antavat ennalta arvioiden riittävät tiedot
hankkeiden vaikutuksista kalastoon ja kalastukseen. Sähkökalastusten toteuttaminen
standardoidulla menetelmällä varmistaa, että kalataloustarkkailua toteutetaan
yhdenmukaisesti muiden tarkkailujen kanssa. Myös koekalastustulosten
tallentamiselle on syytä asettaa selkeä määräaika.
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TARKKAILUOHJELMAN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN
Tarkkailuohjelma on voimassa vuosina 2021–2026. Ympäristönsuojelulain 65 §
mukaisesti tarkkailuohjelman hyväksynyt viranomainen voi tarvittaessa muuttaa
hyväksymäänsä ohjelmaa sen voimassaolosta huolimatta. Muutosta koskeva päätös
voidaan tehdä päätöksen tehneen viranomaisen omasta aloitteesta tai luvanhaltijan,
valvontaviranomaisen, yleistä etua valvovan viranomaisen, kunnan, haittaa kärsivän
asianosaisen taikka ympäristönsuojelulain 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn
yhdistyksen tai säätiön vaatimuksesta.
Muutoksista, jotka eivät heikennä tarkkailun kattavuutta tai vaikuttavuutta, voidaan
sopia tarkkailuvelvollisten ja Lapin ELY-keskuksen kesken.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 62 §, 64 §, 65 §
Vesilaki (587/2011) 3 luku 12 §, 11 luku 22 §, 15 luku 1 §.
Valtioneuvoston asetus (1272/2020) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuonna 2021.
KÄSITTELYMAKSU
Tarkkailuohjelman hyväksymisestä peritään 280 euroa (4 tuntia á 70 euroa). Lasku
toimitetaan erikseen Fortum Power and Heat Oy:lle.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös kuulutetaan ELY-keskuksen internet-sivustolla, jossa myös päätös on
luettavana 18.6.2021 asti (www.ely-keskus.fi -> Lappi -> Ajankohtaista ->
Kuulutukset). Päätöksestä kuulutetaan myös Oulun kaupungissa sekä Muhoksen,
Utajärven ja Vaalan kunnissa.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja käsittelymaksun määräämiseen saa hakea oikaisua PohjoisSuomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusohje on liitteenä. Määräaika
oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 18.6.2021.
LISÄTIEDOT
Tästä päätöksestä saa lisätietoja Maare Marttilalta, puhelin 0295 037108 sekä
sähköpostiosoite maare.marttila@ely-keskus.fi.
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Kalatalouspäällikkö

Mika Oraluoma

Kalastusbiologi

Maare Marttila

LIITTEET
Tarkkailuohjelman hyväksymispäätöstä ja suoritemaksun määräämistä koskeva
oikaisuvaatimusohje.
JAKELU
Tarkkailuvelvolliset
PÄÄTÖS TIEDOKSI
Oulujoen ja merialueen kalatalousalue
Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Juho Kuukasjärvi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Y-vastuualue/Eerola Marjaana
AFRY Finland Oy/Anna Väisänen
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