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1. JOHDANTO
Korsnäsin kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailuvelvoite perustuu Länsi- ja SisäSuomen aluehallintoviraston 11.10.2011 antamaan päätökseen nro 121/2011/1, jonka mukaan
jätevesien vaikutuksia alapuolisen vesistön kalakantoihin ja kalastukseen on tarkkailtava silloisen
Pohjanmaan ELY-keskuksen (nyk. Varsinais-Suomen ELY-keskus) kalatalousviranomaisen
hyväksymällä tavalla.
Ab Nyko Oy:n (ent. Ab Nyko Frys Oy) kalataloudellinen tarkkailuvelvoite perustuu perustuu LänsiSuomen ympäristökeskuksen 19.7.2006 antamaan ympäristölupapäätökseen (LSU-2004-Y-1181),
jossa luvanhaltija velvoitetaan tarkkailemaan laitoksen jätevesien vaikutuksia kalastoon ja
kalastukseen Pohjanmaan TE-keskuksen hyväksymällä tavalla.
Vuonna 2012 Korsnäsin kunta ja Ab Nyko Frys Oy Korsnäs sopivat valvontaviranomaisen kanssa
kalataloustarkkailujen yhdistämisestä. Kalataloustarkkailussa noudatettiin Etelä-Pohjanmaan
Vesitutkijat Oy:n 25.10.2006 Korsnäs Frys Ab:lle (Savolainen & Hutri 2006) laatimaa ohjelmaa
vuosille 2007 - 2016, jonka Pohjanmaan TE-keskus on hyväksynyt 18.7.2007 päätöksellään Dnro
5500/5723/2006. Tarkkailuohjelma käsitti määrättyinä vuosina toteutettavat kalastustiedustelut ja
verkkokoekalastukset Korsungfjärdenin alueella.
Tässä kirjeessä esitetään päivitetty tarkkailuohjelma
yhteistarkkailun toteuttamiseksi vuodesta 2021 alkaen.

Korsungfjärdenin

kalataloudellisen

2. TARKKAILUALUE
Korsnäsin kunnan ja Ab Nyko Oy:n käsitellyt jätevedet johdetaan Innerfjärdsdiketiin ja edelleen
Korsungfjärdeniin, joka on pinta-alaltaan noin 3 km2:n suuruinen lahtialue. Innerfjärdsdiketin vesi on
melko tummaa ja hyvin rehevää. Vesistötarkkailun perusteella puron veden ravinnepitoisuudessa ja
hygieenisessä laadussa on myös voimakasta vaihtelua (Åsbacka 2020a, 2020b).
Korsungfjärdenin vesistötarkkailupiste sijaitsee lähellä puron suuta. Vuonna 2019 kolmen
vesinäytteen keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus oli 243 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 3333
µg/l. Kesällä vesi oli selvästi emäksistä (pH 8,5-8,87) ja klorofylli-a –pitoisuus (25 µg/l) ilmensi
runsasta levätuotantoa (Åsbacka 2020b). Vedenlaatua ei ole seurattu intensiivisesti kauempana
lahtialueella, mutta todennäköisesti puron vaikutus on nähtävissä selvästi vain sen suualueen
läheisyydessä.
Korsungfjärdenin kalastoa on selvitetty verkkokoekalastuksin (Korsnäs Frys Ab) jo vuodesta 1991
lähtien. Kalataloustarkkailun perusteella alueen kalastoon kuuluvat ahven, kiiski, kuha, särki, hauki,
säyne, salakka, lahna, ruutana, kuore, siika, taimen, lohi, silakka, made, härkäsimppu ja kampela
(Hutri 2013).
Vuonna 2015 verkkosarjakoekalastuksen yksikkösaalis oli puron suualueella (P1) eli oletetulla
vaikutusalueella 17 kg ja 131,5 kalayksilöä verkkoyötä kohden. Vertailualueella P2 yksikkösaalis oli
hieman pienempi, 14,8 kg ja 95 kalayksilöä verkkoyötä kohden. Biomassasta merkittävimmän osa
muodosti ahven. Vaikutualueen pyyntipaikoilla särjen ja säyneen biomassa oli hieman korkeampi
kuin vertailualueella (Kuva 1).
Vuoden 2007 kalastustiedustelun vastausaineistossa Korsungfjärdenillä kalastaneita ruokakuntia oli
13, joista kaksi harjoitti sivutoimista ammattikalastusta. Kalastus oli ympärivuotista, mutta keskittyi
avovesikauteen. Saalisilmoitusten perusteella tärkemmät saalislajit olivat ahven, särki ja hauki.
Silakan ja lohikalojen saaliit olivat pieniä. Tiedusteluun vastanneiden ruokakuntien saalis vuonna
2007 keskimäärin 737 kg ja yhteensä 9581 kg (Savolainen & Nurttila 2008).
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Kuva 1. Verkkosarjasaaliin biomassaosuudet (%) lajeittain Korsungfjärdenillä vuonna 2015.

3. OHJELMAESITYS
3.1 Tarkkailun pääasiallinen sisältö ja aikataulu
Hutrin (2013) mukaan vuosien 2001 - 2013 koekalastusten perusteella jätevedenpuhdistamon ja
rehusekoittamon jätevesien ei havaittu vaikuttaneen Korsungfjärdenin kalastoon. Näin ollen
kalataloustarkkailua ei ole tarvetta laajentaa nykyisestä. Kalataloustarkkailun esitetään sisältävän
jatkossakin verkkokoekalastukset ja kalastustiedustelut oletetulla jätevesien vaikutusalueella
Korsungfjärdenillä.
Koekalastuksessa käytettävä menetelmä on päivitetty vastaamaan uutta koekalastusohjeistusta
(Olin ym. 2014). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkosarjan (15, 25, 30, 45 ja 60 mm) sijaan
ryhdytään käyttämään Coastal –tutkimusverkkoja. Koekalastuksen tarkkailuväliksi esitetään
aiemman kahden vuoden sijaan kolme vuotta, mikä kompensoi ohjelman muutoksesta aiheutuvan
pyyntiponnistuksen kasvun (150 m → 225 m).
Tämän esityksen mukaisesti koekalastukset tehtäisiin vuosina 2021, 2024, 2027 ja 2030.
Kalastustiedustelun tarkkailuväliksi esitetään viisi vuotta ja ensimmäisen kerran kalastustiedustelu
toteutettaisiin talvella 2022 koskien vuoden 2021 kalastusta (Taulukko 1).
Taulukko 1.

Kalataloustarkkailun esitetyt toteutusvuodet.
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3.2 Verkkokoekalastukset
Verkkokoekalastuksia tehdään Korsungfjärdenillä Coastal -tutkimusverkoilla kolmen vuoden välein
vuodesta 2021 alkaen. Koekalastuksen ajankohta on elokuun – syyskuun alun välisenä aikana.
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Koekalastusalueita on kaksi. Vaikutusalueen (P1) pyyntipaikat pidetään likimain aiemmassa
sijainnissa, mutta vertailualueen (P2) pyyntipaikkoja siirretään mahdollisuuksien mukaan hieman
kauemmas vaikutusalueen pyyntipaikoista. Kummallakin koekalastusalueella pyyntiponnistus on 5
verkkoyötä eli yhteensä 10 verkkoyötä (Liite 1).
Koekalastusten yhteydessä kirjataan muistiin pyyntipaikkojen sijainti, sääolosuhteet (pilvisyys,
tuulen suunta ja voimakkuus) ja veden lämpötila. Verkkojen noston yhteydessä arvioidaan lisäksi
silmämääräisesti havasten likaantumista seuraavan luokituksen mukaisesti: 1 = puhdas, 2 = lievästi
likaantunut, 3 = kohtalaisesti likaantunut ja 4 = runsaasti likaantunut.
Koekalastusten saalis käsitellään verkko- ja solmuvälikohtaisesti siten, että tulokset voidaan syöttää
kokonaisuudessaan
koekalastusrekisteriin.
Raportissa
esitetään
koekalastusten
kokonaisyksikkösaalis pyyntiöittäin (yksilömäärä ja biomassa), eri lajien yksikkösaalis ja osuudet
saaliista sekä saaliskalojen keskipaino lajeittain. Tuloksissa esitetään myös särkikalojen ja
petomaisten ahvenkalojen yksilömäärä- ja biomassaosuudet sekä runsaimpien saalislajien
pituusluokkajakauma. Raportoinnissa arvioidaan pyyntiajankohdan ja –olosuhteiden vaikutusta
tuloksiin. Tuloksia verrataan myös soveltuvin osin aiempiin vuosiin. Koekalastusten tulokset viedään
koekalastusrekisteriin viimeistään raporttien valmistumisen määräaikaan mennessä.

3.3 Kalastustiedustelu
Kalastustiedustelulla kerätään tietoja Korsungfjärdenin kalastajien ja kalastuksen määrästä,
kalansaaliista sekä kalastajien mielipiteistä kalastushaittoihin, kalakantoihin ja ympäristön tilaan
liittyen.
Kalastustiedustelu pyritään aiempaan tapaan kohdistamaan alueella toimivien kalastusyhteisöjen
(Korsnäs fiskargille, Molpe fiskelag) luvan ostaneille henkilöille ja heidän perheilleen.
Kalastustiedustelun tavoiteltava otoskoko on yhteensä noin 75 - 100 taloutta myytyjen lupien
määrästä riippuen. Mahdollisuuksien mukaan kalastustiedustelusta tulisi informoida luvanmyyjiä
hyvissä ajoin, jotta osoitetietoja olisi saatavilla tiedustelun postittamista varten.
Kalastustiedustelu toistetaan viiden vuoden välein. Seuraavan kerran tiedustelu tehdään talvella
2022 ja se koskee vuoden 2021 kalastustietoja. Kyselyyn vastaamattomille lähetetään yksi
muistutuskirje parin viikon päästä ensimmäisestä postituksesta.
Kalastustiedustelun vastauksista lasketaan yleisimmät aineistoa kuvaavat tunnusluvut.
Pyyntiponnistus- ja saalistiedot tulee kerätä tiedustelussa siten, että yksikkösaaliiden laskeminen eri
pyydystyypeille on mahdollista. Kalastustiedustelun pyynti- ja saalistietoja verrataan aiempiin
tarkkailuvuosiin.

3.4 Raportointi
Kalataloustarkkailun tulokset raportoidaan aina kenttätöiden toteutusvuotta seuraavan elokuun
loppuun mennessä. Raportointivuosia ovat siten 2022, 2024, 2028 ja jne. Raportissa esitellään
keskeiset tarkkailutulokset ja niitä verrataan aiempiin tarkkailuvuosiin huomioiden tuloksiin
vaikuttavat luonnonolosuhteet ja mahdolliset virhelähteet. Raporteissa otetaan kantaa myös
mahdollisten kompensaatiotoimien tuloksellisuuteen sekä esitetään tarvittaessa tarkkailun
kehittämistarpeita saatujen tulosten pohjalta.
Kalataloustarkkailun raportit toimitetaan tarkkailuvelvollisten edustajille, Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kalatalousviranomaiselle, Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat
vastuualueelle sekä Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueelle.
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3.5 Tarkkailuohjelman voimassaolo ja muuttaminen
Tämä tarkkailuohjelmaesitys on voimassa toistaiseksi sen hyväksymispäivästä alkaen. Tätä
tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa kalatalous- tai ympäristölupaviranomaisen vaatimuksesta tai
tarkkailuvelvollisen ja tarkkailua toteuttavan konsultin aloitteesta, kun tälle on saatu
kalatalousviranomaisen hyväksyntä.
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Liite 1. Tarkkailualueen kartta. P1 ja P2 koekalastuspaikkoja. Punainen viiva kertoo
kalastustiedustelualueen pohjoisrajan.

