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Pohjanmaan Biolämpö Oy
Järvensivuntie 133
63400 Alavus As

Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä
ASIA
Lakianevan turvetuotantoalueen (Alavus) kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen
HAKIJA
Tmi Kairatuuli tarkkailuvelvollisen puolesta
ASIAN VIREILLETULO
Tmi Kairatuuli on tarkkailuvelvollisen (Pohjanmaan Biolämpö Oy) puolesta
toimittanut 24.4.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi
esityksen Lakianevan turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi.
TOIMINTA
Lakianevan turvetuotantoalue (luvanmukainen enimmäispinta-ala
n. 20 ha, lupa voimassa toistaiseksi) sijaitsee Alavuden kaupungissa
Kokemäenjoen vesistöalueeseen kuuluvalla Sulkavanjoen (35.425) valuma-alueella ja Lapuanjoen vesistöalueeseen kuuluvalla Edesjärvien valuma-alueella (44.056). Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan vesireittejä Pohjoinen Edesjärvi–puro–Alavudenjärvi ja Niittuluoma–Sulkavanjoki–
Patasalmi–Alinen Sulkavanjärvi pitkin.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Esitetty tarkkailuohjelma perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston Mannisen Turve Oy:lle 8.9.2010 antamaan lupapäätökseen nro 43/2010/3
(Dnro ESAVI/381/04.08/2010), jonka lupamääräyksen 11 mukaan Luvan
saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutuksia vesistön tilaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla
sekä kalataloudellisia vaikutuksia Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Ehdotukset vesistövaikutustarkkailusuunnitelmaksi on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle ja kalataloustarkkailusuunnitelmaksi Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa
lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Vesistötarkkailun ja kalataloustarkkailun vuosiraportit on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi
kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava Alavuden-Töysän-Kuortaneen
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kalastusalueelle. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava niiden
nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.
ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
Ehdotettu kalataloudellinen tarkkailuohjelma sisältää vuosina 2022 ja 2026
Pohjoisessa Edesjärvessä 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 Lapuanjoen ja Suomenselän
kalatalousalueille 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.

–

Tarkkailuraporteissa tulee esittää analyyseissä ja tulosten laskennassa
käytetyt menetelmät, aikasarjat keskeisistä kalakantojen 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/2874/2022), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueelle, Lapuanjoen ja Suomenselän kalatalousalueille, 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.
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Tarkkailuja koskevien suositusten noudattaminen on tärkeää tarkkailutulosten luotettavuuden, vertailukelpoisuuden ja yleisen hyödynnettävyyden
sekä tarkkailun tehon kannalta.
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

Pohjanmaan Biolämpö Oy

TIEDOKSI

Päätösjäljennös:
Tmi Kairatuuli
Lapuanjoen kalatalousalue
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.

