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Dnro VARELY/705/2021

Korsnäsin kunta
Rantatie 4323
66200 Korsnäs

Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä
ASIA

Korsungfjärdenin kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen
vuodesta 2021 alkaen.

HAKIJA

Korsnäsin kunta molempien tarkkailuvelvollisten puolesta.
Yhteistarkkailuun osallistuu Korsnäsin kunnan lisäksi Ab Nyko Oy (ent.
Ab Nyko Frys Oy).

ASIAN VIREILLETULO

Korsnäsin kunta on molempien tarkkailuvelvollisten puolesta 28.1.2021
toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
hyväksyttäväksi
esityksen
Korsungfjärdenin
kalataloudelliseksi
yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2021 alkaen.

TOIMINTA

Korsnäsin kunnan jätevedenpuhdistamo puhdistaa jätevesiä. Ab Nyko Oy
valmistaa rehua turkiseläimille. Korsnäsin kunnan ja Ab Nyko Oy:n
käsitellyt
jätevedet
johdetaan
Innerfjärdsdiketiin
ja
edelleen
Korsungfjärdeniin, joka on pinta-alaltaan noin 3 km2:n suuruinen lahtialue.
Eurofins
Ahma
Oy
on
laatinut
esityksen
Korsungfjärdenin
kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2021 alkaen.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Esitetty kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma perustuu seuraaviin
lupapäätöksiin:
Korsnäsin kunnan jätevedenpuhdistamolla on Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston 11.10.2011 antama päätös nro 121/2011/1. Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 18) mukaan
luvanhaltijan on tarkkailtava jätevesien vaikutuksia kalakantoihin ja
kalastukseen
Pohjanmaan
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskuksen/kalatalousyksikön (nyk. Varsinais-Suomen ELYkeskuksen)
hyväksymällä
tavalla.
Tarkkailut
voidaan
tehdä
yhteistarkkailuna.
Ab Nyko Oy:llä on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 19.7.2006 antama
ympäristölupapäätös
LSU-2004-Y-1181.
Länsi-Suomen
ympäristökeskuksen
päätöksen
lupamääräyksen
27)
mukaan
toiminnanharjoittajan on Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen
(nyk. Varsinais-Suomen ELY-keskus) hyväksymällä tavalla tarkkailtava

jätevesien vaikutuksia kalakantoihin ja kalastukseen. Tarkkailun voi
toteuttaa yhteistarkkailuna alueen muiden tarkkailuvelvollisten kanssa.
ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
Kalataloustarkkailun
esitetään
sisältävän
jatkossakin
verkkokoekalastukset ja kalastustiedustelut oletetulla jätevesien
vaikutusalueella
Korsungfjärdenillä.
Koekalastuksessa
käytettävä
menetelmä on päivitetty vastaamaan uutta koekalastusohjeistusta (Olin
ym. 2014), eli Coastal-tutkimusverkkoja. Koe-kalastuksen tarkkailuväliksi
esitetään aiemman kahden vuoden sijaan kolme vuotta. Tämän esityksen
mukaisesti koekalastukset tehtäisiin vuosina 2021, 2024, 2027 ja 2030.
Koekalastuksen ajankohta on elokuun – syyskuun alun välisenä aikana.
Koekalastusalueita on kaksi, vaikutusalue (P1) ja vertailualue (P2).
Kummallakin koekalastusalueella pyyntiponnistus on 5 verkkoyötä eli
yhteensä 10 verkkoyötä.
Kalastustiedustelun tarkkailuväliksi esitetään viisi vuotta ja ensimmäisen
kerran kalastustiedustelu toteutettaisiin talvella 2022 koskien vuoden 2021
kalastusta. 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.
ASIANOSAISTEN KUULEMINEN
Kuulutus tarkkailuohjelmaesityksen kuulemisesta ja tarkkailuohjelmaesitys
pidettiin 17.3 – 7.4.2021 välisenä aikana nähtävinä Korsnäsin kunnan
ilmoitustaululla. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys olivat nähtävinä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen internet-sivustolla. Eteläisen RannikkoPohjanmaan
kalatalousalueelle
sekä
Korsnäsin
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle
toimitettiin
17.3.2021
tarkkailuohjelmaesitystä koskeva lausuntopyyntö.
ESITETYT MUISTUTUKSET, MIELIPITEET JA LAUSUNNOT
Tarkkailuohjelmaesityksestä
mielipiteitä.

ei

jätetty

lausuntoja,

muistutuksia

tai

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskuksen
kalatalousviranomainen hyväksyy esitetyn tarkkailuohjelmaehdotuksen
seuraavilla muutoksilla ja tarkennuksilla:
-

Verkkoöiden lukumäärän tulee olla yhteensä 30, eli 15 verkkoyötä
vaikutusalueella ja 15 verkkoyötä vertailualueella.

-

Verkkokoekalastuksen vertailualue tulee siirtää kauemmaksi
vaikutusalueelta Norrifjärdenille Lillgrynnanin ja Ankarbådanin väliselle
alueelle.

-

Koko Korsungfjärdenin lahtialue katsotaan olevan vaikutusaluetta.
Vaikutusalueen 15 verkkoyötä tulee levittää koko lahtialueelle.

-

Suojaisissa sisälahdissa ja sisäsaariston suojaisilla
pyyntipaikkojen valinta tehdään satunnaisotannalla.

-

Koekalastuksissa
tulee
noudattaa
RKTL:n
ohjeita
standardinmukaisista koekalastuksista (Olin ym. 2014, ohjeet
standardinmukaisiin koekalastuksiin, RKTL:n työraportteja 21/2014).

-

Tarkkailuraporteissa tulee esittää aikasarjat keskeisistä kalakantojen
tilaa kuvaavista muuttujista, sisältäen myös aiemman tarkkailun
tulokset.

-

Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä
esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä
laskennassa käytetyt menetelmät.

alueilla

tarkkailussa
ja tulosten

RATKAISUN PERUSTELUT JA LAUSUNTOJEN HUOMIOIMINEN
Esitetty kalataloudellinen tarkkailuohjelma antaa, mukaan lukien siihen
tehdyt muutokset ja tarkennukset, ennalta arvioiden riittävät tiedot
toiminnan vaikutuksista alueen kalakantoihin ja kalastukseen.
RKTL:n ohjeen standardinmukaisista koekalastuksista (Olin ym. 2014,
ohjeet standardinmukaisiin koekalastuksiin, RKTL:n työraportteja 21/2014)
mukaan rannikkoalueilla tehtävissä tarkkailuissa ja seurannoissa
verkkoöiden lukumäärän yhdellä alueella tulisi olla 30–45. Tällaisella
pyyntiponnistuksella on katsottu saatavan kohtuullisen hyvä kuva rajatun
alueen verkkokalastuksella pyydettävästä lajistosta ja runsaussuhteista.
Täten on perusteltua nostaa verkkoöiden määrää yhteensä
kolmeenkymmeneen verkkoyöhön (15 verkkoyötä kummallakin
koekalastusalueella). RKTL:n ohjeen mukaan suojaisissa sisälahdissa ja
sisäsaariston suojaisilla alueilla pyyntipaikkojen valinta tehdään
satunnaisotannalla samaan tapaan kuin järvilläkin.
Kalatalousviranomainen katsoo, että tarkkailuohjelmaesityksessä esitetty
vertailualue on liian lähellä vaikutusaluetta ja täten mahdollisia eroja
vertailualueen ja vaikutusalueen välillä ei ilmene. Kalatalousviranomainen
katsoo, että koko Korsungfjärdenin lahtialue on jätevesien vaikutusaluetta
ja näin ollen on tarpeen siirtää vertailualue Norrifjärdenille, pois jätevesien
vaikutusalueelta. Vertailualueen tulee olla vaikutusalueen ulkopuolella
luotettavan vertailutuloksen saamiseksi mutta ei kuitenkaan liian kaukana.
RKTL:n ohjeiden (Olin ym. 2014, ohjeet standardinmukaisiin
koekalastuksiin,
RKTL:n
työraportteja
21/2014)
noudattaminen
verkkokoekalastuksissa on tärkeää tarkkailutulosten luotettavuuden
kannalta.
Aikasarjat keskeisistä kalakantojen tilaa kuvaavista muuttujista auttavat
kalakannoissa tapahtuneiden muutosten havaitsemista.
TARKKAILUOHJELMAN MUUTTAMINEN JA VOIMASSAOLO

Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä
tavalla. Pieniä muutoksia tarkkailun suorittamistapaan tai aikatauluun
voidaan tehdä ilman tarkkailupäätöksen muutosta Varsinais-Suomen ELYkeskuksen 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

4 h á 70 €, yhteensä 280 €, arvonlisävero 0 %. Käsittelymaksun periminen
perustuu valtioneuvoston asetukseen 1272/2021. Laskut lähetetään
erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

MUUTOKSENHAKU

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

ALLEKIRJOITUS

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ja ratkaissut
kalastusbiologi Eeva Ruotsalainen. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä
on asiakirjan viimeisellä sivulla.

LIITTEET

Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset

PÄÄTÖS

Hakijalle

TIEDOKSI

Päätösjäljennös:
Ab Nyko Oy
Eurofins Ahma Oy
Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue
Korsnäsin kunta, ilmoitustaulun hoitaja ja ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen
internet-sivustolla
sekä
Korsnäsin
kunnan
ilmoitustaululla.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalataloustarkkailusuunnitelman hyväksymistä koskevaan
päätökseen ja suoritemaksuun saa hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.
Oikaisuvaatimusaika
Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun asiaa koskeva kuulutus ja päätös on
julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.
Oikaisuvaatimusaika päättyy 2.7.2021
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Kirjallinen oikaisuvaatimus on osoitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ja siinä on
ilmoitettava
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua
vaativalle voidaan toimittaa;
- päätös, johon muutosta haetaan;
- miltä kohdin ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi;
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.
Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Vaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä, ellei
kirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). Asioitaessa sähköisesti
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä perustaa vaatimuksensa, jollei niitä jo aiemmin ole toimitettu
viranomaiselle;
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai selvitys asiamiehen toimivallasta
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Vaatimuskirjelmä on toimitettava määräajassa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasan
päätoimipaikan kirjaamoon. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi toimittaa henkilökohtaisesti, tai lähettäjän vastuulla
myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun vaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu
Oikaisun hakijalta peritään aluehallintovirastossa asian käsittelystä maksu 130 €. (Valtioneuvoston asetus
aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021, 1121/2020.)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasan päätoimipaikan yhteystiedot
Postiosoite PL 200, 65101 VAASA
Käyntiosoite Wolffintie 35, VAASA
Sähköposti kirjaamo.lansi@avi.fi
(Sähköpostin liitetiedostot enintään 10 Mt)
Puhelinvaihde 029 501 8450
Virka-aika 8.00–16.15
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