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Närpiönjoen valuma-alueen kalataloudellinen
yhteistarkkailuohjelma
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1. JOHDANTO
Närpiönjoen kalataloudelliseen yhteistarkkailuun osallistuvat Närpiönjoen valuma-alueella sijaitsevat
Vapo Oy:n Takanevan (Kurikka) sekä Rackarmossenin ja Östra Mossenin (Närpiö) turvetuotantoalueet
sekä vuodesta 2021 alkaen Suupohjan kuljetus Oy:n Pirttinevan ja Isonkivennevan (Kurikka) turvetuotantoalueet (kuva 1). Kaikilla edellä mainituilla tuotantoalueilla on lainvoimaiset ympäristöluvat, joiden lupamääräyksiin sisältyy kalataloustarkkailuvelvoite.
Närpiönjoen valuma-alueella on aiemmin sijainnut turvetuotannon lisäksi muitakin pistekuormittajia,
joilla on kalataloustarkkailuvelvoite: Jurvan jätevedenpuhdistamo (Närpiönjoen Kyläjoki) sekä Närpes Vatten Ab:n Pirttikylän ja Finbyn jätevedenpuhdistamot (Närpiönjoen keski- ja alajuoksu). Jurvan puhdistamon toiminta on päättynyt vuonna 2016. Pirttikylän ja Finbyn puhdistamoiden jätevedet on alettu johtaa
Kaskisiin vuonna 2017.
Tämä ohjelma sisältää turvetuotantoalueiden kalataloustarkkailuohjelman, joka on toistaiseksi voimassa.
Tarkkailuohjelmaa päivitetään tarvittaessa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
hyväksymällä tavalla.

Kuva 1.

Närpiönjoen vesistöalueen kalataloudellisessa yhteistarkkailussa mukana olevat turvetuotantoalueet.

2. NÄRPIÖNJOEN VESISTÖALUE
Kurikan (Jurva) ja Närpiön kaupunkien läpi virtaavan Närpiönjoen vesistönalueen pinta-ala on noin 1 000
km2. Valuma-alue koostuu pääasiassa metsistä (70 %) ja pelloista (23 %). Vesistön tärkeimmät järvet ovat
Kivi- ja Levalammen tekojärvi, Säläisjärvi sekä Västerfjärdenin makeavesiallas. Närpiönjoen ainoa suurempi sivuhaara on Horonkylästä Övermarkiin virtaava Lillån.
Närpiönjoen kokonaispituus on 75 km. Joen pääuoma alkaa Kivi- ja Levalammesta Koivuportaanluomana,
virraten kuivatetun Jurvanjärven läpi Levajoki-nimisenä, sen alapuolella Närvijokena ja laskee lopulta Närpiönjoki-nimisenä Västerfjärdenin altaan kautta Selkämereen. Kivi- ja Levalammen tekojärvi on
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rakennettu vuonna 1977 alun perin tulvasuojelua varten, mutta laajennettu myöhemmin Kaskisten teollisuuden (M-B) raakaveden saannin turvaamiseksi, kuten myös jokisuuhun vuonna 1975 padottu Västerfjärdenin allas. Kivi- ja Levalammen täyttökanavan (Lintuluomankanava) rakentaminen on katkaissut useiden Närpiönjokeen laskevien purojen ja ojien kulun, minkä vuoksi virtaamia säädellään säännöstelypatojen tai ohijuoksutusputkien avulla (Syvänen 2005). Vesistörakentamisen yhteydessä 1970-luvun lopulla
rakennettiin myös jokien eritasoristeys Lintuluomankanavan ja Tainusluoman välille (Tuhkanen 2003).
Säläisjärvi on padottu suurimmaksi osaksi kuivalle maalle ja sen säännöstely on aloitettu vuonna 1979.
Närpiönjoen vesi on humus- ja ravinnepitoista sekä ajoittain erittäin hapanta. Jokiveden happamuus aiheuttaa suuren riskin ja haitan Närpiönjoen kalastolle. Viime vuosina happamuus on hieman vähentynyt.
Ahven on tavallisin kalalaji ja joen kalastoon kuuluvat myös hauki, särki, lahna, säyne, kiiski, kuore, ruutana, salakka, kivisimppu, taimen ja harjus sekä pikkunahkiainen ja nahkiainen (Bonde 2017; Savolainen ja
Hutri 2002). Suurimmassa osassa jokea kalakannat ovat heikossa kunnossa, mutta ainakin ahvenen on
havaittu ajoittain runsastuneen Närpiönjoen Finbyssä ja Närvijoen alueella, mahdollisesti Västerfjärdenin
kalatien ansiosta. Joen yläosalla saattaisi 1990-luvun lopun kalastustiedustelujen perusteella olla vielä rapuja, mutta ei kuitenkaan ravustuksen kannalta merkittävästi (Savolainen ja Hutri 2002). Lillånin yläjuoksulla rapuja tiettävästi esiintyy (Bonde 2017).
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sähkökoekalastuksissa vuosina 2010–2014 on joen alajuoksulla yleisin
kalalaji ollut ahven. Lisäksi kohteilla on joskus saatu haukea. Myös kivisimppua on esiintynyt. Muita pääuomassa tavattuja lajeja olivat särki ja kiiski (Bonde 2017).
Kivi- ja Levalammen säännöstelyväli on 2,7 m ja pinta-ala säännöstelyn alarajalla 310 ha ja ylärajalla 950
ha. Säläisjärven säännöstelyväli on 2 m, jolloin järven pinta-ala on alarajalla 36 ha ja ylärajalla 63 ha (Koivisto ja Sivil 2005). Kivi- ja Levalammen vesi on rauta- ja humuspitoista sekä lievästi hapanta. Happitilanne
heikkenee kevättalvella ja järven ravinnepitoisuudet ilmentävät rehevyyttä (Koivisto ja Sivil 2005). Kivi- ja
Levalammella kalastetaan ympäri vuoden ja sillä on kalataloudellista merkitystä. Järven kalastoon kuuluvat ahven, hauki, siika, kuha, made, lahna ja kirjolohi. Ahvenen ja hauen elohopeapitoisuudet ovat aiemmin olleet koholla (Tuhkanen 2003), mutta vuonna 2015 yhdenkään tutkitun kalan elohopeapitoisuus ei
ylittänyt kalaelintarvikkeille asetettua raja-arvoa (Bonde 2017). Siikaistutukset ovat onnistuneet hyvin ja
kuhaistutukset kohtalaisesti. Järvessä on myös rapua. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen koekalastuksissa
vuonna 2002 saatiin saaliiksi vain ahvenia ja kiiskiä (Tuhkanen 2003).

3. JÄTEVEDENPUHDISTAMOT
Närpiönjoen valuma-alueella on sijainnut kolme kunnallista jätevedenpuhdistamoa, joiden luvissa on kalatalousvelvoite: Jurvan, Pirttikylän ja Finbyn 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 (taulukko 1). Pirttikylän ja Finbyn puhdistamoiden jätevedet
on alettu johtaa siirtoviemärillä Metsä Boardin puhdistamolle Kaskisiin tammikuussa 2017.
Yhteistarkkailussa ei tällä hetkellä ole mukana jätevedenpuhdistamoita. Pirttikylän ja Finbyn puhdistamot
osallistuivat vuotta 2019 koskeneeseen kalastustiedusteluun (KVVY Tutkimus Oy 2020).
Taulukko 1.

1.10.2019).

Närpes Vatten Ab:n Pirttikylän ja Finbyn jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvat (tilanne

Nimi
Närpes vatten, Finby
Närpes vatten, Pirttikylä

Asukasvastineluku

Lupa

7 700

Dnr LSSAVI/40/04.08/2014 (7.7.2014)

400

Dnr LSSAVI/203/04.08/2013 (4.3.2015)
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4. TURVETUOTANTOALUEET VESISTÖALUEITTAIN
Taulukossa 2 ja kartalla (kuva 1) on esitetty Närpiönjoen valuma-alueella sijaitsevat ja yhteistarkkailussa
mukana olevat turvetuotantoalueet, joilla on lainvoimainen ympäristölupa elokuussa 2021 päivitetyn tilanteen perusteella. Tiedot perustuvat ympäristölupahakemuksissa esitettyihin perustietoihin.
Vesistökuvaukset on esitetty kohdassa 2.
Rackarmossenin ja Östra Mossenin tuotantoalueiden voimassa olevassa ympäristöluvassa on määrätty
lupamääräysten tarkistamishakemus jätettäväksi 31.3.2016 mennessä ja Takanevan voimassa olevassa luvassa 31.3.2017 mennessä. Velvoite lupamääräysten tarkistamisesta (YSL 71 §) on rauennut ympäristösuojelulain muutoksen (423/2015) tultua voimaan 1.5.2015. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ei ole vielä esittänyt arviota tuotantoalueiden lupien muuttamisen tarpeesta.
Närpiönjoen kalataloudellisessa yhteistarkkailussa mukana olevat turvetuotantoalueet Närpiönjoen valuma-alueella sekä luvan mukainen tuotantopinta-ala. Suluissa tuotantokelpoinen ala (päivitetty
29.6.2021).
Tuotannon ar- Purkuvesistö
Tuotantoalueen Toimija
Pinta- Lupa
vioitu päättynimi/ kunta
ala, ha

Taulukko 2.

minen

Östra Mossen/
Närpiö

Vapo

54,2
(53,9)

Rackarmossen/
Närpiö

Vapo

52
(49,4)

Isonkivenneva/
Kurikka

Suupohjan
Kuljetus
Oy
Suupohjan
Kuljetus
Oy
Vapo

23,6
(n.10)

LSY 10.11.2005:
165/2005/4
VHO 18.9.2007,
07/0290/1
LSY 10.11.2005:
165/2005/4
VHO 18.9.2007,
07/0290/1
LSSAVI 20.12.2017:
150/2017/1

33,0
(33)

LSSAVI 16.5.2016:
79/2016/1

n. 20 vuotta
(2040)

201 ha
(n.110)

LSY-2004-Y-309
(4.6.2007)
LSSAVI/488/04.08/2010
(25.11.2011)

2040

Pirttineva/
Kurikka
Takaneva/
Kurikka

2035

 Närpiönjoki/ keskiosan
alue (39.002)

2035

 Närpiönjoki/ yläosan
alue (39.003)

n. 5 vuotta
(2026)

Lintuluoma  Tupenluoma  Wacklininoja 
Närvijoki
 Lintuluomankanavan 
Kivi- ja Levalampi (39.005)
 Närpiönjoki
Lintuluomankanava
Kivi- ja Levalampi (39.005)

Närpiönjoki

4.1 Närpiönjoen keski- ja yläosan alueet (39.002 ja 39.003)
Närpiönjoen kalataloustarkkailussa mukana olevista tuotantoalueista Närpiönjoen keski- ja yläosan valuma-alueille sijoittuvat Rackarmossenin ja Östra Mossenin turvetuotantoalueet (taulukko 2).

4.1.1. Östra Mossen
Östra Mossenin tuotantoalueen perustiedot ovat ympäristöluvan mukaan seuraavat:
‒
‒
‒
‒

Kalataloustarkkailuvelvoite sisältyy LSY:n lupamääräykseen 14) ”Luvan saajan on tarkkailtava
toiminnan (...) kalataloudellisia vaikutuksia Pohjanmaan TE-keskuksen (nyk. Varsinais-Suomen
ELY-keskus) hyväksymällä tavalla”.
Lupa koskee 54,2 ha:n tuotantoaletta Närpiön kaupungissa.
Närpiönjoen osa-valuma-alue: 39.002 Närpiönjoen keskiosan valuma-alue
Kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden
ja lisäksi ympärivuotisesti vähintään kasvillisuuskentän tehoisen vesiensuojelurakenteen kautta
Närpiönjokeen, johon on tuotantoalueelta matkaa alle 0,2 km.
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‒
‒

Kuntoonpanotyöt on aloitettu vuonna 1995.
Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.

Nykyisin Östra Mossenin valumavedet johdetaan laskuojaan pintavalutuskentän kautta.

4.1.2. Rackarmossen
Rackarmossenin tuotantoalueen perustiedot ovat ympäristöluvan mukaan seuraavat:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Kalataloustarkkailuvelvoite sisältyy LSY:n lupamääräykseen 14) ”Luvan saajan on tarkkailtava
toiminnan (…) kalataloudellisia vaikutuksia Pohjanmaan TE-keskuksen (nyk. Varsinais-Suomen
ELY-keskus) hyväksymällä tavalla”.
Lupa koskee 52 ha:n tuotantoaluetta Närpiön kaupungissa.
Närpiönjoen osa-valuma-alue: 39.003 Närpiönjoen yläosan valuma-alue
Kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden
ja ympärivuotisesti vähintään kasvillisuuskentän tehoisen vesiensuojelurakenteen kautta Närpiönjokeen, johon on tuotantoalueelta matkaa alle 1 km.
Kuntoonpanotyöt on aloitettu vuonna 1996 ja tuotanto on aloitettu vuonna 2004.
Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.

Nykyisin Rackarmossenin valumavedet johdetaan laskuojaan pintavalutuskentän kautta.

4.2 Kestinluoman - Lintuluoman valuma-alue (39.007)
Kivi- ja Levalammen valuma-alueella (39.005) sijaitsevan Isonkivennevan (taulukko 2) kuivatusvedet johdetaan lintuluomaan. Lintuluoman vedet laskevat Närpiönjoen yläosalle (39.003) Wacklininojaa pitkin.

4.2.1. Isonkivenneva
Isonkivennevan perustiedot ovat ympäristöluvan mukaan seuraavat:
‒
‒
‒
‒
‒

Kalataloustarkkailuvelvoite sisältyy LSSAVI:n (20.12.2017) lupamääräykseen 15) ”Kalataloustarkkailu on tehtävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla(...)”
Voimassa oleva lupa on myönnetty 23,6 ha:n alueelle Kurikan kaupungissa.
Tuotanto on aloitettu vuonna 1999.
Kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Laskeutusaltaan jälkeen kuivatusvedet johdetaan luontaisella kaadolla tuotannosta poistuneelle turvetuotantoalueelle rakennetulle kasvillisuuskentälle.
Turvetuotantoalue sijaitsee Kivi- ja Levalammen tekojärven valuma-alueella (39.005), mutta
alueen kuivatusvedet johdetaan Lintuluomaan ja Tupenluoman kautta Närvijokeen.

Lupahakemuksen täydennyksestä (20.4.2017) poiketen tuotantoalueen kuivatusvedet virtaavat Tupenluomasta Närvijokeen Wacklininojan kautta. Matkaa tuotantoalueelta Närvijokeen kertyy vesitse noin 11
km.

4.3 Kivi- ja Levalammen tekojärven valuma-alue (39.005)
Närpiönjoen kalataloustarkkailussa mukana olevista tuotantoalueista Kivi- ja Levalammen valuma-alueella
sijaitsee Takanevan turvetuotantoalue (taulukko 1).

4.3.1. Takaneva
Takanevan tuotantoalueen perustiedot ovat ympäristöluvan mukaan seuraavat:
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‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Kalataloustarkkailuvelvoite sisältyy LSSAVI:n (25.11.2011) lupamääräykseen 14) ” Kalataloustarkkailu on toteutettava Närpiönjoen kalataloudellisen tarkkailuohjelman 2011–2015 mukaisesti.” Kalataloustarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten
luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta.
Voimassa olevat luvat on myönnetty 201 ha:n alueelle Kurikan kaupungissa. Luvat ovat voimassa toistaiseksi lukuun ottamatta 24 ha lisäaluetta, jonka määräaikainen ympäristölupa on
päättynyt 31.12.2014 ja joka on poistunut tuotannosta.
Närpiönjoen osa-valuma-alue: 39.005 Kivi- ja Levalammen tekojärven alue
Tuotanto on aloitettu v 1984.
Kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Lisäksi vedet tulee johtaa ympärivuotisesti kasvillisuuskosteikolle (oja 1), pintavalutuskentälle (oja 3) tai kasvillisuuskentälle (oja 2).
Suurin osa kuivatusvesistä johdetaan suoraan (laskuojat 2 ja 3) tai Kiviluoman (laskuoja) kautta
Lintuluomankanavaan ja edelleen Kivi- ja Levalammen tekojärveen, johon etäisyys tuotantoalueelta noin 15 km.
Osa kuivatusvesistä johdetaan laskuojaa pitkin Kalistanluomaan ja edelleen Vuorusluomaa pitkin Taalinlammen läpi Tainusluomaan ja siitä Lintuluoman kanavan alitse Kyläjokeen ja Närpiönjokeen.
Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi lukuun ottamatta lohkon 4 pohjoisosaa, jonka kuivatusvedet johdetaan laskuojaan 4 ja jonka lupa on päättynyt vuoden 2014 lopussa. Alue on poistunut tuotannosta.

Takanevan vesiä johdetaan nykyisin laskuojiin Lo2 ja Lo3 yhden kasvillisuuskentän, yhden pintavalutuskentän ja yhden kosteikon kautta.

4.3.2. Pirttineva
Pirttinevan perustiedot ovat ympäristöluvan mukaan seuraavat:
‒

‒
‒
‒
‒
‒

Kalataloustarkkailuvelvoite sisältyy LSSAVI:n (20.12.2017) lupamääräykseen 15) ”Kalataloustarkkailu on tehtävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla ja tarkkailusuunnitelma on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalveluiden Pohjanmaan aluetoimiston hyväksyttäväksi(...)”
Voimassa oleva lupa on myönnetty noin 33,0 ha alueelle Kurikan kaupungissa. Pirttineva koostuu kolmesta tuotantolohkosta.
Tuotanto on aloitettu vuonna 2011, jolloin tuotantoala oli 8 ha.
Kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja kahden laskeutusaltaan kautta ojittamattomalle suolle pengertämällä rakennetulle pintavalutuskentälle ympärivuotisesti pumppaamalla.
Kuivatusvedet johdetaan Lintuluomankanavan kautta Kivi- ja Levalammen tekojärveen ja edelleen Närpiönjokeen
Pirttinevan sijaitsee alueella, jossa pohjamaa voi olla potentiaalisesti hapanta sulfaattimaata.

5. EHDOTUS KALATALOUSTARKKAILUOHJELMAKSI
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.
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5.1 Kalastustiedustelu
Kirjallinen kalastustiedustelu tehdään 5 vuoden välein jokivarren kotitalouksiin. Seuraava kalastustiedustelu tehdään koskien vuotta 2024. Kalastustiedustelun avulla selvitetään kalalajistoa, mahdollisia kutu- ja
pyyntialueita, kalastuspäivien määrää, pyyntivälineitä, saaliita, saaliin käyttöä sekä kalastusta haittaavia
tekijöitä.
Vuotta 2019 koskenut kalastustiedustelu toteutettiin yhteistyössä Närpes Vatten Ab:n kanssa. Närpes Vatten Ab oli Pirttikylän ja Finbyn jälkitarkkailulla mukana kalastustiedustelussa. Jatkossa Pirttikylän ja Finbyn
puhdistamot eivät ole enää mukana yhteistarkkailussa kalataloudellisten velvoitteiden päättymisen
vuoksi.
Kalastustiedustelu tehdään kaksikielisenä kolmen kontaktikerran kyselynä väestörekisteritietojen perusteella. Tiedustelualueeseen kuuluvat Närpiönjoen pääuoman lisäksi Kivi- ja Levalammen tekojärvi sekä
Lintuluoman-Wacklininojan lähialue. Tiedustelu toteutetaan vertailukelpoisesti edellisten tiedustelujen
kanssa.
Vuotta 2019 koskenut tiedustelu jaettiin yhteensä 835 talouteen (KVVY Tutkimus Oy 2020). Jatkossa tiedusteluissa postitettavien kyselyiden määrä ja ohjeellinen aluejako (kuva 2) ovat seuraavat:
-

-

Takanevan ja Pirttinevan tiedustelu: 600 kotitaloutta, Tainuskylältä (66350), Niemenkylältä (66320) ja Koskimäeltä (Jurva 66300), jotta myös Kivi- ja Levalammella kalastavat saataisiin kyselyn piiriin
Rackarmossenin, Östra Mossenin ja Isonkivennevan tiedustelu: 600 kotitaloutta Övermarkin (64610) – Pirttikylän (66270) – Närvijoen (66370) – Järvenpään (66360) jokialueelta sekä ja Lintulouman varren (Kentankylä–Tupenkylä) alueelta (66360).

Kyselyn kohteena olevien talouksien määrää voidaan tarvittaessa sovittaa eri postinumeroiden välillä,
jotta tiedustelu kohdistuu (jokivarren) asutuksen määrän suhteen mahdollisimman tasaisesti. Tiedusteltavien talouksien määrää tai kyselyn kohdealueita voidaan muuttaa, mikäli ohjelmaan liitetään muita turvetuotantoalueita tai siitä poistuu alueita.

Kuva 2.

Kalastustiedustelun postinumeroalueet.
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5.2 Koekalastukset
Koekalastuksilla pyritään selvittämään vesistössä esiintyviä lajeja ja niiden runsaussuhteita. Lisäksi seurataan kalaston tilan kehitystä eli mahdollisia muutoksia lajistossa ja lajien runsaussuhteissa. Koekalastukset
toteutetaan tarkkailukohteesta ja -menetelmästä riippuen 3–5 vuoden välein, kunnes tuotantoalue poistuu käytöstä. Kunkin kohteen koekalastusmenetelmät ja tarkkailun tiheys on koottu taulukkoon 3. Taulukkoa täydennetään mahdollisten uusien tarkkailuvelvoitteiden myötä. Koekalastukset toteutetaan vertailukelpoisesti edellisten selvitysten kanssa (esim. Keränen 2015; KVVY Tutkimus Oy 2020). Tulokset tallennetaan valtakunnalliseen koekalastusrekisteriin.
Verkkokoekalastukset Kivi- ja Levalammessa (Takaneva ja Pirttineva)
Kivi- ja Levalammen tekojärven koekalastukset tehdään verkkokoekalastuksina Nordic-verkkosarjoilla. Tekojärvi muodostaa yhden osa-alueen ja syvyysvyöhykkeen (< 3 m). Vuosina 2014–2015 ja 2020 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.
Taulukko 3.

Verkkokoekalastuspaikat Närpiönjoen alueella.

Luvanhaltija/ toimija

Koekalastusmenetelmät ja -paikat

Takaneva ja Pirttineva

Verkkokoekalastukset (24 verkkoyötä):
Kivi- ja Levalammen tekojärvi

Tarkkailun tiheys
5 vuoden välein
(seuraavaksi v. 2025)

Sähkökoekalastukset Närpiönjoessa (Östra Mossen, Rackarmossen ja Isonkivenneva)
Virtavesien koekalastukset tehdään sähkökoekalastuksina noudattaen RKTL:n ohjeistuksia (21/2014), kuitenkin mahdollisimman vertailukelpoisesti edellisten koekalastusten kanssa. Sähkökoekalastuspaikkojen
koordinaatit sekä tarkkailun tiheys ovat taulukossa 4. Sijainnit on esitetty myös kartalla (kuvat 3 ja 4).
Pyyntipaikat pyritään vertailukelpoisuuden vuoksi pitämään samoina kuin vuosien 2014, 2015 ja 2020 selvityksissä (Keränen 2015; KVVY Tutkimus Oy 2021). Isonkivennevan sähkökoekalastukset tehdään ensimmäisen kerran vuonna 2022.
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).
Taulukko 4.

Kohde

Sähkökoekalastuspaikat Närpiönjoessa.
Paikka

ETRS-TM35FIN

Isonkivenneva yp

Lammaskoski (alustava)

6956818 - 236099

Rackarmossen yp/
Isonkivenneva ap
Rackarmossen ap

Järvenpää

6957032 - 235016

Sidbäcken – Granskogsforsen

6961860 - 227819

Östra Mossen yp

Gangurforsen

6964129 - 225390

Östra Mossen ap

Bruksforsen

6956511 - 217967

Tarkkailun tiheys
(+ seuraava toteutus)
3 vuoden välein
(v. 2022)
3 vuoden välein
(v. 2022)
3 vuoden välein
(v. 2022)
5 vuoden välein
(v. 2025)
5 vuoden välein
(v. 2025)

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.
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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).

Kuva 3.

Isonkivennevan ja Rackarmossenin sähkökoekalastuskohteet. Isonkivennevan yläpuolisen kohteen
tarkka sijainti varmistuu ensimmäisellä tarkkailukerralla.
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Kuva 4.

Östra Mossenin sähkökoekalastuskohteet.

6. TARKKAILUN JA RAPORTOINNIN LAADUNVARMISTUS
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.

7. TULOSTEN RAPORTOINTI JA VUOSIYHTEENVEDOT
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:
• Kyrönjoen kalatalousalue
• Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
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