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Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä
ASIA

Halikonlahden kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen,
Salo

HAKIJA

Liikelaitos Salon Vesi

ASIAN VIREILLETULO L-S Kalavesien Hoito Oy:n laatima päivitetty tarkkailuohjelmaesitys on
toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle 25.11.2020.
TOIMINTA

Liikelaitos Salon Vesi hallinnoi Salon kaupungin keskusjätevedenpuhdistamoa. Puhdistamo sijaitsee Halikonlahden pohjukassa
Uskelanjoen ja Halikonjoen välissä. Puhdistetut jätevedet johdetaan
Salitunojan ja edelleen Halikonjoen kautta Halikonlahden
pohjoisosaan Viurilanlahteen.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Salon kaupungin keskusjätepuhdistamon toiminta perustuu EteläSuomen
aluehallintoviraston
29.4.2013
antamaan
ympäristölupapäätökseen (Nro 77/2013/2). Päätös korvasi LänsiSuomen ympäristölupaviraston 30.10.2002 antaman, Vaasan
hallinto-oikeuden päätöksellä 10.11.2003 nro 03/0237/3 muuttaman
lupapäätöksen nro 65/2002/4.
Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan toiminnanharjoittajan on
tarkkailtava jäteveden kalataloudellisia vaikutuksia Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmän
hyväksymällä tavalla.
ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
Tarkkailuohjelmaan sisältyy Gulf Olympia -noutimella suoritettava
poikastutkimus (kohdelajeina ahven ja kuha), valkokauhalla tehtävä
hauenpoikasten määräarvio, kalaston rakennetta selvittävät
verkkokoekalastukset
ja
kotitalouksille
kohdistettava
kalastustiedustelu, jolla selvitetään kalakannan koossa tapahtuvia
muutoksia.
Kalastustiedustelun kohdealueena on koko Halikonlahti rajautuen
etelässä Strömman kanavaan ja lännessä Paimionselkään. Muilta
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 022 500
Kirjaamo
www.ely-keskus.fi
PL 236, 20101 Turku
Y-tunnus 2296962-1
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
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osin tarkkailut kohdistuvat Halikonlahden pohjoisosiin Viurilanlahden
ja Rauvolanselän alueille.
Tarkkailut toteutetaan vuodesta 2021 alkaen joka neljäs vuosi.
Tarkkailun poikasselvitykset (Gulf-pyynti ja valkokauhatutkimus)
toteutetaan vuosina 2021 ja 2025, jonka jälkeen tarvetta näiden
jatkamiselle tarkastellaan uudelleen.
Tarkkailuraportit toimitetaan tarkkailuvuoden loppuun mennessä työn
tilaajalle, Salon kaupungille, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
kalatalouspalvelut -yksikölle ja Lounais-Suomen kalatalousalueelle.
Tarkkailun tarkemmat tiedot ilmenenät päätöksen liitteenä olevasta
tarkkailuohjelmaesityksestä.
ASIANOSAISTEN KUULEMINEN
Tarkkailuohjelmaesitys on pidetty nähtävänä 11.1.2021–2.2.2021
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen internet-sivustolla. Lisäksi
vireilläolosta on ilmoitettu Salon kaupungille. Ohjelmaesityksestä on
pyydetty
lausunnot
Salon
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselta
ja
Lounais-Suomen
kalatalousalueelta.
Tarkkailuohjelmaesityksestä ei saatu vireilläoloaikana lausuntoja tai
muistutuksia.
RATKAISU

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kalatalousviranomainen
hyväksyy
25.11.2020
toimitetun
kalataloudellisen
tarkkailuohjelmaesityksen
seuraavilla
tarkennuksilla:
-

Vuoden 2025 tarkkailuraportissa tulee pohtia tarkkailuun
sisältyvien poikasselvitysten onnistumista ja tarvetta näiden
jatkamiselle.
Esitys
poikasselvitysten
jatkamisesta
tai
päättämisestä tulee toimittaa tarkkailuraportin toimittamisen
yhteydessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut
-yksikölle.

-

Tarkkailuraportit tulee toimittaa tiedoksi myös Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen Y-vastuualueelle.

RATKAISUN PERUSTELUT
Esitetty tarkkailuohjelma antaa, mukaan lukien siihen tehdyt
muutokset ja tarkennukset, ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan
kalataloudellisista vaikutuksista.
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TARKKAILUOHJELMAN MUUTTAMINEN JA VOIMASSAOLO
Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenneja
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

4h á 70 €, yhteensä 280 €, arvonlisävero 0 %. Käsittelymaksun
periminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 1272/2020. Lasku
lähetetään erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen sekä maksuun voidaan hakea oikaisua EteläSuomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

LIITTEET

Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset
Tarkkailuohjelmaesitys

JAKELU

Päätös hakijalle

TIEDOKSI

Päätösjäljennös:
Salon kaupunki
Sauvon kunta
Kemiönsaaren kunta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yvastuualue
Lounais-Suomen kalatalousalue
Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen internet-sivustolla, sekä Salon kaupungin
ilmoitustaululla.
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