PÄÄTÖS
1 (5)
Annettu julkipanon jälkeen
16.2.2021

VARELY/890/2021

Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä
ASIA

Ruskeasuon turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman
hyväksyminen, Loviisa.

HAKIJA

Vapo Oy

ASIAN VIREILLETULO Vapo Oy on toimittanut Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus ry:n
laatiman tarkkailuohjelmaesityksen hyväksyttäväksi VarsinaisSuomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle 9.1.2020. Ohjelmaan
sisältyy kalataloustarkkailun lisäksi päästö- ja vesistötarkkailua sekä
biologista tarkkailua. Uudenmaan ELY-keskus on 24.6.2020 antanut
tarkkailuohjelmasta päätöksen (UUDELY/504/2016). Päätöksellä
hyväksyttiin esitetty tarkkailuohjelma vedenlaatutarkkailun ja
piilevätarkkailun osalta. Päästötarkkailun sisältö perustuu EteläSuomen aluehallintoviraston 26.8.2020 antamaan päätökseen (Nro
300/2020, Dnro ESAVI/44393/2019).
Vapo Oy on toimittanut
Uudenmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston
päätösten pohjalta päivitetyn tarkkailuohjelman Varsinais-Suomen
ELY-keskukselle 2.10.2020. Päivitetyssä ohjelmassa on vaihdettu
kalataloustarkkailuun sisältyvän sähkökoekalastuksen vertailualan
sijaintia.
TOIMINTA

Ruskeasuon tuotantopinta-alaltaan 63,6 hehtaarin kokoinen
turvetuotantoalue sijaitsee Loviisan kaupungissa Ruotsinkylän
alueella. Tuotantoalueen ympäristöluvan mukainen tuotantomäärä on
50 000 m3 jyrsinpolttoturvetta vuodessa. Tuotannon on arvioitu
kestävän vuoteen 2040 saakka.
Ruskeasuon turvetuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteita ovat
sarkaojarakenteet, laskeutusaltaat, virtaamansäätöpadot, pumppaamo ja ympärivuotinen pintavalutuskenttä. Tuotantoalueen
kuivatusvedet johdetaan purkuojaa sekä Steinbekki ja Djupbäcken
ojia myöten Taasianjokeen ja edelleen Suomenlahden Kullanlahteen.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Vapo Oy:n Ruskeasuolla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston
15.9.2008 myöntämä ympäristölupa (Nro 93/2008/4, Dnro LSY-2007Y-302). Vaasan hallinto-oikeus 9.12.2009 antamallaan päätöksellä
(nro
09/0694/3,
Dnro
02047/08/5115)
pysyttänyt
ympäristölupaviraston
antaman
päätöksen.
Etelä-Suomen
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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aluehallintovirasto on 26.8.2020 antamallaan päätöksellä (Nro
300/2020,
Dnro
ESAVI/44393/2019)
muuttanut
ympäristölupapäätöstä päästötarkkailusuunnitelman osalta.
Turvetuotantoalueen ympäristöluvan kalataloudellista
koskevan lupamääräyksen 13 mukaan:

tarkkailua

Luvan saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutusta vesistössä
Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla sekä
kalataloudellisia
vaikutuksia
Uudenmaan
työvoima
ja
elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla.
Ehdotukset
vaikutustarkkailusuunnitelmiksi
on
toimitettava
asianomaisille
viranomaisille
kolmen
kuukauden
kuluessa
lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.
Tarkkailutuloksista on laadittava raportti, joka on toimitettava
seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä Uudenmaan
ympäristökeskukselle, Uudenmaan työvoima ja elinkeinokeskukselle
ja Ruotsinpyhtään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä
esitettävä vaadittaessa niille, joiden etua tai oikeutta asia saattaa
koskea.
ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
Hakija
esittää
kalataloudellisiksi
tarkkailumenetelmiksi
sähkökoekalastuksia
ja
koeravustuksia.
Päivitetyn
tarkkailuohjelmaesityksen (2.10.2020) sisältö poikkeaa aiemmin
Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry:n 18.2.2011 laatiman ohjelman
mukaan tehdystä tarkkailusta siten, että sähkökoekalastusten
vertailualueeksi esitetään Lindkosken sijaan Fallforsenia.
Sähkökoekalastuksia on määrä tehdä kolmen vuoden välein kolmella
koskialueella Fallforsenilla, Pekinkylässä ja Holmankoskella. Koskista
Pekinkylä ja Holmankoski sijaitsevat Ruskeasuon purkuvesien
vaikutusalueella, ja Fallforsen toimii yläpuolisena vertailualueena.
Koeravustus on määrä toteuttaa kolmen vuoden välein seuraavissa
kohteissa: Fallforsen, Lekstrand ja Pekinkylä. Lekstrand ja Pekinkylä
sijaitsevat Ruskeasuon purkuvesien vaikutusalueella, ja Fallforsen
toimii yläpuolisena vertailualueena. Koeravustus toteutetaan
merroilla.
Sähkökoekalastuksia toteutetaan tarkkailuvuonna loppukesän ja
syksyn aikana, koeravustukset tarkkailuvuoden elokuussa.
Seuraavan kerran tarkkailut toteutetaan vuonna 2023.
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Tarkkailun tarkemmat tiedot ilmenenät päätöksen liitteenä olevasta
tarkkailuohjelmaesityksestä.
ASIANOSAISTEN KUULEMINEN
Tarkkailuohjelmaesitys on pidetty nähtävänä 12.6.2020–17.8.2020
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen internet-sivustolla. Lisäksi
vireilläolosta on ilmoitettu Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan
internet-sivuilla. Ohjelmaesityksestä on pyydetty lausunnot Loviisan
kaupungin ja Lapinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta
sekä Koskenkylänjoen ja Loviisan saariston kalatalousalueilta.
Koskenkylän kalatalousalue antoi asiasta lausunnon 17.8.2020.
Lausunnossa esitettiin, että sähkökoekalastusten vertailuala
siirrettäisiin Lindkoskesta Fallforseniin. Esitystä perusteltiin
lausunnossa seuraavasti:
”Lindkoski on rakennettu pohjakynnys ja monotoninen ympäristö
vaikuttaa kosken kalastoon. Fallforsen on kunnostettu koski ja vastaa
ympäristöltään paremmin erityisesti alapuolista vertailualaa
Holmankoskea. Fallforsenissa tehtävä sähkökalastus palvelisi
paremmin myös Taasianjoen tilan yleistä seurantaa.
Lisäksi
Koskenkylänjoen
kalatalousalue
sähkökoekalastusten
ajankohdista
Luonnonvarakeskukselle,
jotta
vältytään
päällekkäisyyksiltä.

esitti,
että
ilmoitettaisiin
mahdollisilta

Lausunnon
antamisen
jälkeen
toimitetussa
päivitetyssä
tarkkailuohjelmaesityksessä sähkökoekalastusten vertailualueeksi
esitettiin Korvenkylänjoen kalatalousalueen lausunnon mukaisesti
Fallforsenia Lindkosken sijaan.
Loviisan saariston kalatalousalue antoi asiasta myös lausunnon
17.8.2020.
Lausunnossaan
kalatalousalue
esittää,
että
kalataloustarkkailun raportit toimitetaan myös kalatalousalueille.
Perusteluna mainitaan, että tarkkailuista saatavia tietoja voidaan
käyttää kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnan
tukena.
RATKAISU

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kalatalousviranomainen
hyväksyy
2.10.2020
toimitetun
tarkkailuohjelmaesityksen
kalataloudellisen
tarkkailun
osalta
seuraavilla muutoksilla ja tarkennuksilla:
-

Koeravustuksissa käytettävät merrat on desinfioitava ennen
ravustuksen aloittamista, siirrettäessä mertoja vesistön eri osien
välillä ja koeravustusten päätyttyä. Desinfiointi tulee tehdä
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Ruokaviraston
ohjeiden
mukaisesti:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveysja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/rapurutto/.
-

Sähkökoekalastusten sijainti ja ajankohta,
sähkökoekalastusten
toteuttamista
Luonnonvarakeskukselle.

tulee

ennen
ilmoittaa

-

Kalataloustarkkailun raportit tulee toimittaa tarkkailuvuotta
seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä VarsinaisSuomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle, Uudenmaan ELYkeskuksen Y-vastuualueelle, Loviisan kaupungin ja Lapinjärven
kunnan kirjaamoihin sekä Koskenkylänjoen ja Loviisan saariston
kalatalousalueille.

RATKAISUN PERUSTELUT
Esitetty tarkkailuohjelma antaa, mukaan lukien siihen tehdyt
muutokset ja tarkennukset, ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan
kalataloudellisista vaikutuksista.
Mertojen asianmukaisella desinfioinnilla vähennetään rapuruton ja
muiden raputautien leviämisen riskiä. Kotoperäinen rapulajimme
jokirapu on herkkä rapuruton aiheuttamille infektioille. Ulkomailta
tuotu vieraslaji täplärapu sietää rapuruttoa paremmin, mutta voi
kuitenkin toimia taudin kantaja.
Raportoinnin suhteen tehdyissä muutoksissa on huomioitu
Koskenkylänjoen ja Loviisan saariston kalatalousalueilta saadut
lausunnot.
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)
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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 Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

LIITTEET

Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset
Tarkkailuohjelmaesitys

JAKELU

Päätös hakijalle

TIEDOKSI

Päätösjäljennös:
Lapinjärven kunta
Loviisan kaupunki
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Koskenkylänjoen kalatalousalue
Loviisan saariston kalatalousalue
Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen internet-sivustolla, sekä Loviisan kaupungin ja
Lapinjärven kunnan ilmoitustauluilla.
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