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Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä
ASIA

Perhonjoen Sääkskosken kalatien toimivuuden tarkkailusuunnitelman
hyväksyminen

HAKIJA

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneYmpäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

ja

ympäristökeskus,

ASIAN VIREILLETULO Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
toimittanut tarkkailuohjelmaesityksen Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kalatalousryhmälle hyväksyttäväksi 24.6.2020.
TOIMINTA

Sääkskosken säännöstelypato sijaitsee Kruunupyyn kunnassa
Kaitforsin kylässä. Padolla säädetään yhdessä Kaitforsin
voimalaitoksella kanssa Perhonjoen virtaamaa ja Perhonjoen
keskiosan järviryhmän vedenkorkeutta. Säännöstelypadon ohittava
kalatie valmistui vuonna 2005. Kalatien toimivuuden tarkkailussa ja
seurannassa kalatien on havaittu toimivan heikosti erityisesti
alivirtaamien
aikana.
Myös
Kaitforsin
voimalaitoksen
lyhytaikaissäännöstelyn on havaittu häiritsevän kalojen kutuvaellusta
kalatien yli.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hakemuksen pohjalta Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkisti 6.3.2020 annetulla
päätöksellä Perhonjoen keskiosan järviryhmän säännöstelyn
vesiluvan ja muutti Sääkskosken kalatien rakentamista koskevan
vesiluvan lupamääräyksiä (47/2020, LSSAVI/7014/2017).
Muutettujen lupaehtojen mukaan Perhonjoen vanhan jokiuoman,
Kaitforsin uoman, virtaama tulee 1.9.–15.10. välisenä aikana olla
vähintään 2 m3/s, kun joen vuorokausikeskivirtaama ≥ 12 m3/s. Tänä
aikana vuorokausikeskivirtaaman ollessa < 12 m3/s, tulee Perhonjoen
vanhaan jokiuomaan ohjata vähintään 2 m3/s virtaama kahden
peräkkäisen vuorokauden aikana seitsemän vuorokauden jaksoissa
tarkasteltuna. Muina aikoina syys-lokakuussa virtaama vanhassa
jokiuomassa tulee olla vähintään 1,1 m3/s.
Lupamääräyksen 6 mukaan ”teknisen kalatien rakojen tulee olla
kokonaan auki kevättulvan tai kevättulvan puuttuessa viimeistään
toukokuun 1. päivän jälkeen aina lokakuun loppuun saakka. Muuna
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aikana rakoja voidaan pienentää siten, että Perhonjoen keskiosan
järviryhmän
vedenkorkeuden
ollessa
Sääkskosken
säännöstelypadolla tasolla N43 +43,95 m laskennallinen virtaama
rakoportaan kautta on 0,5 m3/s”.
Kalataloudellista tarkkailua koskevan muutetun lupamääräyksen 8
mukaan:
”Luvan saajan on tarkkailtava kalatien toimivuutta Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
Tarkkailujen tulokset on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kaustisen ja Kruunupyyn kunnan
sekä Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille ja
Perhonjoki-Lestijoen kalatalousalueelle tarkkailusuunnitelmassa
sanotuin määräajoin. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa
annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot
saattavat vaikuttaa.
Ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi on toimitettava Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi kolmen
kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
Tarkkailusuunnitelmaan on sisällytettävä tässä päätöksessä tehtyjen
muutosten vaikutusten tarkkailu koko kalatiejärjestelmän alueella
mukaan lukien kalatien pystyrako- ja luonnonmukainen osuus sekä
Kaitforsin vanha uoma. Tarkkailulla on myös varmistettava, että
virtaama Kaitforsin vanhassa uomassa vastaa vaadittua 2 m3/s
virtaamaa 1.9.–15.10. välisenä aikana. Tarkkailusuunnitelmaan on
sisällytettävä yhteenveto kalatiejärjestelmän toimivuudesta ja esitys
mahdollisesti tarvittavista parannustoimenpiteistä viiden vuoden
kuluttua lisävesiputken käyttöönotosta.
Mikäli tarkkailun tulokset osoittavat puutteita kalatien toimivuudessa,
luvan saajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin näiden poistamiseksi.”
Päätökseen sisältyy lupamääräys (9A) kalatien viereen
asennettavan lisävesiputken rakentamisesta:
”Lisävesiputken rakentaminen on toteutettava olennaisilta osin
neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut
lainvoimaiseksi”.
ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
Hakija
esittää
kutuvaelluksella

kalatie
toimivuuden
tarkkailumenetelmiksi
oleviin
meritaimeniin
kohdistuvaa
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radiotelemetriatutkimusta, VAKI-kalalaskureilla tehtävää seurantaa,
sähkökoekalastuksia ja virtaaman seurantaa.
Radiotelemetriatutkimuksella seurataan meritaimeniin laitettavien
radiolähettimien avulla kalojen liikkumista ja siihen vaikuttavia
tekijöitä.
VAKI-laskureista (2 kpl) yksi on määrä asentaa Kaitforsin vanhan
jokiuoman alimmassa koskessa, Myllykoskessa, sijaitsevaan
kapeikkoon ja toinen teknisen kalatien betoniseen pystyrakoosuuteen.
Sähkökoekalastukset toteutetaan luonnonmukaisen kalatien neljällä
virtapaikalla lokakuun lopulla kutuvaelluksen päätyttyä.
Virtaaman seuranta toteutetaan Kaitforsin vanhassa jokiuomassa
Sääkskosken vanhan niskan kohdalle perustettavan hydrologisen
mittausaseman avulla.
Tarkkailut toteutetaan vuoden 2021 aikana elokuusta alkaen, jos
kalatien lisävesitysjärjestelmä on otettu käyttöön. Mikäli tarkkailua ei
voida Perhonjoen virtaamien takia toteuttaa vuonna 2021, siirtyy
tarkkailu ja raportointi vuodella eteenpäin.
Tarkkailusta laadittava loppuraportti toimitetaan 31.5.2022 mennessä
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselle, Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien sekä Kokkolan
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Keski-Pohjanmaan
kalatalousalueelle.
ASIANOSAISTEN KUULEMINEN
Tarkkailuohjelmaesitys on pidetty nähtävänä 3.9.2020 – 9.10.2020
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen internet-sivustolla. Lisäksi
vireilläolosta on ilmoitettu Kokkolan kaupungin sekä Kruunupyyn ja
Kaustisten
kuntien
Kaustisen
kuntien
internet-sivuilla.
Ohjelmaesityksestä on pyydetty lausunto Keski-Pohjanmaan
kalatalousalueelta.
Tarkkailuohjelmaesityksestä ei saatu lausuntoja tai muistutuksia.
RATKAISU

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kalatalousviranomainen
hyväksyy
tarkkailuohjelmaesityksen
seuraavilla muutoksilla ja tarkennuksilla:
-

Sähkökoekalastukset tulee tehdä RKTL:n työraportin 21/2014
Ohjeet standardinmukaisiin koekalastuksiin mukaisesti
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-

Sähkökoekalastusten
tulokset
tulee
tallentaa
luonnonvarakeskuksen hallinnoimaan koekalastusrekisteriin

-

Tarkkailun
loppuraportissa
tulee
tarkkailumenetelmien,
olosuhteiden ja saatujen tulosten osalta pohtia tarkkailun
onnistumista ja arvioida tarvetta tarkkailun jatkamiselle. Arvion
pohjalta
kalatalousviranomainen
voi
edellyttää
uuden
tarkkailuohjelmaesityksen toimittamista hyväksyttäväksi.

RATKAISUN PERUSTELUT
Esitetty tarkkailuohjelma antaa, mukaan lukien siihen tehdyt
muutokset ja tarkennukset, ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan
kalataloudellisista vaikutuksista.
Tallentamalla sähkökoekalastusten tiedot koekalastusrekisteriin,
voidaan tietoihin tarvittaessa palata jatkossa kalatien toimivuutta ja
jatkotoimenpidetarpeita arvioitaessa. Koekalastusten tekeminen
RTKL:n ohjeen mukaisesti parantaa tutkimuksen vertailukelpoisuutta
muiden ohjeen mukaisesti toteutettujen tarkkailujen kanssa.
Kalatien toimivuus voi vaihdella eri vuosina virtaamissa ja muissa
ympäristöolosuhteissa sekä jokeen nousevien vaelluskalojen
määrissä tapahtuvien muutosten takia. Tämän vuoksi tarkkailun
toistamista on tarkoituksenmukaista pohtia loppuraportissa.
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

Maksua ei peritä luvanhaltijan ollessa valtio. Käsittelymaksun
jättäminen perimättä perustuu valtioneuvoston asetukseen
1272/2020.

MUUTOKSENHAKU

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

LIITTEET

Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset
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Tarkkailuohjelmaesitys
JAKELU

Päätös hakijalle

TIEDOKSI

Päätösjäljennös:
Kruunupyyn kunta
Kaustisen kunta
Kokkolan kaupunki
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Pohjanmaan kalatalousalue
Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen internet-sivustolla, sekä Kokkolan kaupungin
ja Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien ilmoitustauluilla.

Tämä asiakirja VARELY/414/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/414/2021 har
godkänts elektroniskt
Hyväksyjä Ikävalko Joonas 25.01.2021 09:48

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen kalataloustarkkailusuunnitelman, kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman ja kalatalousmaksun käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaan päätökseen ja näiden käsittelystä perittäviin suoritemaksuihin saa hakea
oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.
Oikaisuvaatimusaika
Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen
tiedoksisaantipäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan
arkipäivään.
Oikaisuvaatimusaika päättyy 4.3.2021
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, 28.12.2020/1121.)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasan päätoimipaikan yhteystiedot
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelinvaihde
Virka-aika

PL 200, 65101 VAASA
Wolffintie 35, VAASA
kirjaamo.lansi@avi.fi (Sähköpostin liitetiedostot enintään 10 Mt)
0295 018 450
8.00 – 16.15

Oikaisuvaatimusosoitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 2021.docx

