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Dnro VARELY/4309/2022

Vaasan kaupunki
Kuntatekniikka
PL 3
65101 Vaasa

Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä
ASIA

785: Vaskiluoto-Vaasa väylän siirron vesistö- ja
kalataloustarkkailusuunnitelman kalataloudellisen tarkkailun
hyväksyminen.

HAKIJA

Vaasan kaupunki

ASIAN VIREILLETULO

Vaasan kaupunki on 13.6.2022 toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi esityksen 785:
Vaskiluoto-Vaasa väylän siirron vesistö- ja
kalataloustarkkailusuunnitelmaksi.

TOIMINTA

Hankkeessa siirretään ja muutetaan 785: Vaskiluoto-Vaasa väylän
linjausta pysyvästi siten, että se jatkossa kiertää suunnitellun Vaskiluodon
sataman laajennusalueen sen pohjoispuolelta. Uuden väyläosuuden
perustaminen edellyttää ruoppaustöitä hankealueella. Ruopattava alue
sijaitsee uuden perustettavan väyläosuuden pohjoisosalla. Ruopattavien
maamassojen kokonaismääräksi on arvioitu yhteensä noin 13 000 m3ktr.
FCG Finnish Consulting Group Oy on laatinut esityksen 785: VaskiluotoVaasa väylän siirron vesistö- ja kalataloustarkkailun
tarkkailusuunnitelmaksi.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Esitetty kalataloudellinen tarkkailuohjelma perustuu seuraavaan
lupapäätökseen:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 96/2022
(antopäivä 2.6.2022) ja päätöksen lupamääräys 16). Lupamääräyksen
mukaan luvan saajan on tarkkailtava töiden vaikutuksia kalakantoihin ja
kalastukseen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen
hyväksymällä tavalla. Esitys tarkkailuohjelmaksi on toimitettava
kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen töiden
aloittamista. Tarkkailuohjelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa VarsinaisSuomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla.
Tarkkailuohjelma on pyrittävä yhteensovittamaan siten, että siinä
huomioidaan myös muut Vaskiluodon sataman ja sen lähialueen
hankkeiden kalataloustarkkailut.
VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut www.ely-keskus.fi etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1
Aluetoimistot:
PL 236
PL 1041
PL 36
PL 131
20101 TURKU
45101 KOUVOLA
00521 HELSINKI
65101 VAASA
Puh. 029 502 2500 Puh. 029 502 9000
Puh. 029 502 1000
Puh. 029 502 8500

ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
Hankkeen vaikutusten seurantaa tehdään osana Vaasan edustan
merialueen yhteistarkkailuohjelman mukaista vesistö- ja
kalataloustarkkailua.
Vaasan edustan rannikkomerialueen kalakantoihin vaikutusten arvioidaan
jäävän vähäisiksi. Vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen arvioidaan
välillisesti samentumis- ja vedenlaatutarkkailusta saatavien tietojen
pohjalta. Ruoppaus- ja läjityskohteen lähialueilla mahdollisesti kaupallista
kalastusta harjoittavia kalastajia informoidaan ruoppaustöiden
aloittamisesta. Kalastajia pyydetään ottamaan yhteyttä ruoppaustyömaan
nimettyyn yhteyshenkilöön heti, mikäli heidän pyyntipaikallaan ilmenee
jotakin poikkeuksellista kuten samentumista, pyydysten tavallista
voimakkaampaa likaantumista tai muuta ruoppauksen vaikutuksiin
viittaavaa. Mahdolliset kalastushaitat, niiden laatu ja kesto, on tarkoitus
todeta ja selvittää tuoreeltaan heti paikan päällä.
Tarkkailuohjelmaan voidaan tehdä muutoksia asianomaisten
viranomaisten hyväksymällä tavalla.
VÄLITOIMENPITEET

-

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kalatalousviranomainen hyväksyy esitetyn tarkkailuohjelmaehdotuksen
kalataloudellisen tarkkailun seuraavilla muutoksilla ja tarkennuksilla:
-

785: Vaskiluoto – Vaasa väylän siirron kalataloudellisessa
tarkkailussa tulee hyödyntää tarkkailuja, joita tehdään Vaasan
edustan merialueen kalataloudellisessa yhteistarkkailussa.

-

Vaasan edustan merialueen kalataloudellisessa yhteistarkkailussa
tehdään kalastustiedustelu koskien vuoden 2023 kalastusta.
Kalastustiedustelussa on tiedusteltava ja otettava huomioon myös ko.
hanke ja sen mahdolliset vaikutukset alueen kalakantoihin ja
kalastukseen.

-

Vaasan edustan merialueen kalataloudellisessa yhteistarkkailussa
tehdään vuosittain saalisseuranta kirjanpitokalastajien avulla (mikäli
alueella on saalis- ja kirjanpitokalastajia saatavilla). Vuosien 2022,
2023 ja 2024 saalisseurannassa tulee ottaa huomioon ko. hanke ja
kysyä hankkeen mahdollisista vaikutuksista alueen kalakantoihin ja
kalastukseen.

-

Vaasan edustan merialueen kalataloudellisessa yhteistarkkailussa
tehdään vuosittain ammattikalastuskysely (kysely kaupallisille
kalastajille). Vuosien 2022, 2023 ja 2024 kyselyssä kaupallisille
kalastajille tulee ottaa huomioon ko. hanke ja kysyä hankkeen
mahdollisista vaikutuksista alueen kalakantoihin ja kalastukseen.

-

Vaasan edustan merialueen yhteistarkkailun kalataloudellisten
tarkkailujen raportoinnissa tulee erikseen huomioida ja arvioida ko.
hankkeen mahdolliset vaikutukset alueen kalakantoihin ja
kalastukseen.

-

Ko. hankkeen kalataloudellisen tarkkailun raportit on toimitettava
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle, EteläPohjanmaan ELY-keskukselle, Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan
kalatalousalueelle sekä Vaasan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

-

Tarkkailuraporteissa tulee esittää aikasarjat keskeisistä kalakantojen
tilaa kuvaavista muuttujista, sisältäen myös aiemman tarkkailun
tulokset.

-

Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa
esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten
laskennassa käytetyt menetelmät.

RATKAISUN PERUSTELUT JA LAUSUNTOJEN HUOMIOIMINEN
Esitetty kalataloudellinen tarkkailuohjelma antaa, mukaan lukien siihen
tehdyt muutokset ja tarkennukset, ennalta arvioiden riittävät tiedot
toiminnan vaikutuksista alueen kalakantoihin ja kalastukseen.
Koska 785: Vaskiluoto-Vaasa väylän siirron hanke sijaitsee Vaasan
edustan merialueella on perusteltua tehdä ko. hankkeen kalataloudellinen
tarkkailu osana Vaasan edustan merialueen kalataloudellista
yhteistarkkailua ja hyödyntää ko. hankkeen kalataloudellisessa
tarkkailussa Vaasan edustan merialueen kalataloudellisessa
yhteistarkkailussa tehtäviä tarkkailuja.
Aikasarjat keskeisistä kalakantojen tilaa kuvaavista muuttujista auttavat
kalakannoissa tapahtuneiden muutosten havaitsemista.
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
ELY-keskuksen 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

2 h á 70 €, yhteensä 140 €, arvonlisävero 0 %. Käsittelymaksun
periminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 1259/2021. Laskut
lähetetään erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta.

MUUTOKSENHAKU

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

ALLEKIRJOITUS

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ja ratkaissut
kalastusbiologi Eeva Ruotsalainen. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä
on asiakirjan viimeisellä sivulla.

LIITTEET

Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset

PÄÄTÖS

Hakijalle

TIEDOKSI

Päätösjäljennös:
Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue
Vaasan kaupunki, ilmoitustaulun hoitaja ja
ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen internet-sivustolla sekä Vaasan kaupungin
ilmoitustaululla.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalataloustarkkailusuunnitelman hyväksymistä koskevaan
päätökseen ja suoritemaksuun saa hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.
Oikaisuvaatimusaika
Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun asiaa koskeva kuulutus ja päätös on
julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.
Oikaisuvaatimusaika päättyy 5.8.2022
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 2022, 201/2022.)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasan päätoimipaikan yhteystiedot
Postiosoite PL 200, 65101 VAASA
Käyntiosoite Wolffintie 35, VAASA
Sähköposti kirjaamo.lansi@avi.fi
(Sähköpostin liitetiedostot enintään 10 Mt)
Puhelinvaihde 029 501 8450
Virka-aika 8.00–16.15

Tämä asiakirja VARELY/4309/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/4309/2022 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Ruotsalainen Eeva 29.06.2022 13:16

