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Jarmo Salo
Salonseuduntie 227
63350 SULKAVANKYLÄ

Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä
ASIA
Isonevan turvetuotantoalueen (Alavus) kalataloudellisen tarkkailuohjelman
hyväksyminen
HAKIJA
Tmi Kairatuuli tarkkailuvelvollisen puolesta
ASIAN VIREILLETULO
Tmi Kairatuuli on tarkkailuvelvollisen (Jarmo Salo) puolesta toimittanut
24.4.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esityksen
Isonevan turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi.
TOIMINTA
Isonevan turvetuotantoalue (luvanmukainen enimmäispinta-ala
53 ha, lupa voimassa toistaiseksi) sijaitsee Alavuden kaupungissa
Kokemäenjoen vesistöalueeseen kuuluvalla Sulkavanjoen (35.425) valuma-alueella ja Lapuanjoen vesistöalueeseen kuuluvalla Kuivasjoen
(44.057) valuma-alueella, mutta tuotantoalueen kaikki kuivatusvedet johdetaan Sulkavanjoen valuma-alueelle vesireittiä Äijälänlampi–puro–Vuorilampi–puro–Patasalmi–Alinen Sulkajärvi pitkin.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Esitetty tarkkailuohjelma perustuu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston
Jarmo Salolle 7.9.2005 antamaan lupapäätökseen nro 105/2005/4 (Dnro
LSY-2003-Y-158), jonka lupamääräyksen 14 mukaan luvan saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutusta vesistössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla sekä kalataloudellisia vaikutuksia Pohjanmaan
työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla. Lisäksi on tarkkailtava Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla tuotannosta
aiheutuvan pölyn ja melun vaikutusta lähiasutukselle. Ehdotukset vaikutustarkkailuohjelmiksi on toimitettava asianomaisille viranomaisille kolmen
kuukauden kuluessa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tarkkailutuloksista on laadittava yhteenveto, joka on toimitettava seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä esitettävä vaadittaessa niille, joiden etua tai
oikeutta asia saattaa koskea.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 022 500
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 236, 20101 Turku
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
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ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
Ehdotettu kalataloudellinen tarkkailuohjelma sisältää vuosina 2022 ja 2026
Äijälänlammessa tehtävät verkkokoekalastukset.
ASIANOSAISTEN KUULEMINEN
Kuulutus tarkkailuohjelmaesityksen kuulemisesta ja tarkkailuohjelmaesitys
pidettiin 16.–30.5.2022 välisenä aikana nähtävinä Alavuden kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys olivat nähtävinä VarsinaisSuomen ELY-keskuksen internet-sivustolla ja Suomenselän kalatalousalueelle sekä Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitettiin 9.5.2022 tarkkailuohjelmaesitystä koskeva lausuntopyyntö. Tarkkailuohjelmaesityksestä ei annettu lausuntoja, muistutuksia eikä mielipiteitä.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen hyväksyy esitetyn tarkkailuohjelmaehdotuksen seuraavilla
muutoksilla ja tarkennuksilla:
–

Koekalastuksissa ja niiden saaliiden käsittelyssä tulee noudattaa ensisijaisesti teoksen "Kalavarojen käyttö ja hoito" (Salminen ja Böhling
(toim.) 2018, Luke) ja toissijaisesti teoksen "Ohjeet standardinmukaisiin
koekalastuksiin" (Olin ym. 2014, RKTL:n työraportteja 21/2014) suosituksia.

–

Verkkokoekalastukset tehdään Äijälänlampi-nimisessä lammessa sekä
Vuorilammessa. Pyyntiponnistus on tarkkailuvuosina kummassakin
lammessa 6 verkkoyötä.

–

Tarkkailuraporteissa tulee esittää analyyseissä ja tulosten laskennassa
käytetyt menetelmät, aikasarjat keskeisistä kala- ja rapukantojen tilaa
kuvaavista muuttujista (sisältäen myös aiemman tarkkailun tulokset),
mahdollisuuksien mukaan estimaattien tarkkuudet, arvion hankkeen
kalatalousvaikutuksista sekä aineistojen epävarmuudesta ja tarkkailun
kehittämistarpeesta.

–

Tarkkailuraportit toimitetaan tarkkailuvelvolliselle, Varsinais-Suomen
EY-keskuksen kalatalousviranomaiselle (viitteeksi
VARELY/2873/2022), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueelle, Suomenselän kalatalousalueelle, Alavuden ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Alavuden osakaskunnalle.

RATKAISUN PERUSTELUT JA LAUSUNTOJEN HUOMIOIMINEN
Esitetty tarkkailuohjelma antaa, mukaan lukien siihen tehdyt muutokset ja
tarkennukset, ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan kalataloudellisista
vaikutuksista.
Koekalastuksia ja -ravustuksia koskevien suositusten noudattaminen on
tärkeää tarkkailutulosten luotettavuuden, vertailukelpoisuuden ja yleisen
hyödynnettävyyden sekä tarkkailun tehon kannalta.
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Verkkokoekalastukset on tarpeen tehdä myös Vuorilammessa, koska se
on kuivatusvesien purkureitin yläosassa sijaitsevana pienenä lampena alttiina tuotantoalueen kuormitukselle.
Tarkkailussa saatavien tulosten sekä niiden luotettavuuden ja merkityksen
arvioinen edellyttää, että raporteissa annetaan kattava kuva tarkkailun menetelmistä, virhelähteistä ja johtopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä.
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 1259/2021. Lasku lähetetään erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen sekä maksuun voidaan hakea oikaisua Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

Kalastusbiologi

Mika Sivil

LIITTEET

Päätöstä ja maksua koskeva oikaisuvaatimusohje
Tarkkailuohjelmaesitys

JAKELU

Jarmo Salo

TIEDOKSI

Päätösjäljennös:
Tmi Kairatuuli
Suomenselän kalatalousalue
Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus ry
Alavuden kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
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Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen internet-sivustolla sekä Alavuden kaupungin ilmoitustaululla.

