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Päätös kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä
ASIA

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellisen
yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2022–2026.

ASIAN VIREILLETULO

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on 25.4.2022 toimittanut Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikölle
hyväksyttäväksi esityksen Kymijoen ja sen edustan merialueen
kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuosille 2022–2026.

TOIMINTA ja TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Seuraavassa on listattuna Kymijoen ja sen edustan merialueen
kalataloudelliseen yhteistarkkailuun osallistuvat toiminnanharjoittajat ja
niiden kalataloudelliseen tarkkailuun velvoittavat lupapäätökset.
-

UPM-Kymmene Oyj, Kymin tehtaat
o Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 4.7.2007, nro 77/07/1, dnro
ISY-2004-Y-229
Kouvolan Vesi Oy, Mäkikylän puhdistamo
o Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 10.2.2011, nro 11/2011/2,
dnro ESAVI/494/04.08/2010

-

Stora Enso Publication Papers Oy Ltd, Inkeroisten tehdas
o Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 9.8.2017, nrot 156/2017/1 ja
157/2017/1, dnrot ESAVI/8648/2016 ja ESAVI/2466/2016

-

MM Kotkamills Boards Oy, Kotkan tehtaat
o Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 30.6.2016, nro 11/2011/2,
dnro ESAVI/494/04.08/2010

-

Kymen Vesi Oy, Huhdanniemen ja Halkoniemen sekä Mussalon
puhdistamot
o Etelä-Suomen aluehallintovirasto 29.1.2015, nro 8/2015/2, dnro
ESAVI/351/04.08/2012 ja 1.11.2016, nro 217/2016/2, dnro
ESAVI/11525/2014

-

Sunilan Puhdistamo Oy
o Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2.1.2017, nro 3/2017/1, dnro
ESAVI/846/2016

-

Kotkan energia Oy, Hyötyvoimalaitos
o Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 17.3.2017, nro 61/2017/1,
dnro ESAVI/9242/2014
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ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
Tarkkailun tutkimusmenetelmät ovat;
-

joki- ja merialueella toteutettavat verkkokoekalastukset;

-

väestörekisteriin pohjautuva Pyhtään ja Kotkan edustan
merialueiden vapaa-ajankalastajien kalastustiedustelu;

-

kalojen käyttökelpoisuusmääritykset (elohopea-analyysit hauista ja
ahvenista);

-

Kymijoen alaosan ja rannikon kalatiheyksien seuranta
kaikuluotaustutkimuksilla;

-

vaelluspoikastutkimukset smolttiruuvilla ja kaikuluotauksin

-

Kymijokeen nousevien emokalojen seuranta kalateillä,
kaikuluotauksilla ja merkintätutkimuksin sekä

-

Kymijoen kuhatutkimukset verkkokoekalastusten yhteydessä ja
erikseen Muhjärvellä tehtävillä poikastroolauksilla ja
kaikuluotauksilla.

Lisäksi Luke toteuttaa Kymijoella sähkökoekalastuksia, joilla selvitetään
vuotuista vaelluskalojen poikastuotantoa. Mikäli sähkökoekalastukset
Luken toteuttamana päättyvät, jatketaan sähkökoekalastuksia osana
kalataloudellista yhteistarkkailua.
Kalataloustarkkailun yksityiskohtaisempi sisältö, aikataulu,
tutkimushypoteesit ja tilastollisen testaamisen menetelmät ilmenevät
päätöksen liitteenä olevasta tarkkailuohjelmaesityksestä.
ASIANOSAISTEN KUULEMINEN
Tarkkailuohjelmaesitys on pidetty nähtävänä 4.5.–13.6.2022 VarsinaisSuomen ELY-keskuksen internet-sivustolla. Lisäksi vireilläolosta on
tiedotettu Kouvolan, Kotkan ja Loviisan kaupunkien sekä Pyhtään kunnan
ilmoitustauluilla. Ohjelmaesityksestä on pyydetty lausunnot Loviisan,
Kouvolan, Kotkan ja Pyhtään ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta
sekä Kymen kalatalousalueelta.
Ohjelmaesityksestä saatiin lausunnot Kotkan ympäristöpalveluilta ja EteläSuomen Merikalastajain Liitto ry:ltä. Lausunnoissa ohjelmaesitystä pidettiin
kattavasti laadittuna ja tutkimusmenetelmiltään monipuolisena. Lausuntojen
mukaan ohjelmassa on huomioitu hyvin Suomenlahden merkittävin
vaelluskalajoki ja Kotkan edustan merialue. Täydennyksenä lausunnoissa
esitettiin, että kalastuskysely laajennettaisiin koskemaan myös kaupallisia
kalastajia. Kaupallisille kalastajille suunnatussa kyselyssä voitaisiin selvittää
kalastajien
huomioita
esimerkiksi
pyydettyihin
saalismääriin,
lisääntymisalueiden muutoksiin tai heikkenemisiin, kalojen kasvuun tai
muihin tekijöihin. Kaupallisten kalastajien pienestä määrästä johtuen
katsottiin, että kysely voidaan toimittaa kaikille kaupallista kalastusta
harjoittaville toimijoille.
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Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen hyväksyy Kymijoen ja sen edustan merialueen
kalataloudellisen yhteystarkkailuohjelman vuosille 2022–2026 seuraavilla
muutoksilla:
-

Kalastuskysely laajennetaan koskemaan tarkkailualueen
merialueen kaupallisia kalastajia. Kaupallisille kalastajille
suunnatun kyselyn päämääränä tulee olla selvittää kalastajien
huomiota toiminta-alueen kalataloudellisista olosuhteista sekä
saaliissa, kalastuksessa ja ympäristössä tapahtuneista
muutoksista. Kysely toteutetaan kertaalleen tarkkailujakson 2022–
2026 aikana.

-

Kaupallisille kalastajille suunnattava kyselylomake tulee toimittaa
kalatalousviranomaiselle tiedoksi ennen kyselyn toteuttamista.

-

Päätöksen mukaan päivitetty tarkkailuohjelma tulee toimittaa
kalatalousviranomaiselle viimeistään 31.10.2022.

-

Uusi tarkkailuohjelmaesitys vuodesta 2027 alkaen tulee toimittaa
kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi viimeistään 31.1.2027

RATKAISUN PERUSTELUT
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellisen tarkkailun
toteuttaminen esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti ja esitetyillä muutoksilla
antaa ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan kalataloudellisista
vaikutuksista.
Kymijoen edustan merialue on kaupallisen kalastuksen kannalta tärkeä
alue. Kyselyn laajentaminen kaupallisille kalastajille täydentää tietoja
Kymijoen vaelluskalatuotannosta ja merialueen kalataloudellisissa
olosuhteissa tapahtuvista muutoksista. Toimittamalla kyselylomake
etukäteen tiedoksi kalatalousviranomaiselle varataan mahdollisuus
kommenttien antamiseen kyselyn sisällöstä.
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)
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KÄSITTELYMAKSU

3 h á 70 €, yhteensä 210 €, 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 Etelä-Suomen
aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

ALLEKIRJOITUS

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on ratkaissut
kalastusbiologi Joonas Ikävalko. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on
asiakirjan viimeisellä sivulla.

LIITTEET

Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset
Tarkkailuohjelmaesitys

JAKELU

Päätös hakijalle

TIEDOKSI

Päätösjäljennös:
Kotkan, Kouvolan ja Loviisan kaupungin sekä Pyhtään kunnan ympäristönja terveydensuojeluviranomainen
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue
Kymen kalatalousalue
Ilmoittaminen päätöksestä:
Päätös
julkaistaan
Varsinais-Suomen
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskuksen internet-sivustolla. Lisäksi tieto päätöksestä
julkaistaan Kotkan, Kouvolan ja Loviisan kaupunkien sekä Pyhtään kunnan
ilmoitustauluilla.
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