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Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä

ASIA
Linturahkan turvetuotantoalueen (Loimaa) kalataloudellisen tarkkailuohjel-
man hyväksyminen

HAKIJA
Vapo Oy

ASIAN VIREILLETULO
Vapo Oy on 7.4.2020 toimittanut Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hy-
väksyttäväksi esityksen Linturahkan turvetuotantoalueen kalataloudel-
liseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2020 alkaen.

TOIMINTA
Linturahkan turvetuotantoalue (luvanmukainen enimmäistuotantoala 295
ha) sijaitsee Loimaan kaupungissa Kokemäenjoen vesistöalueella Niini-
joen yläosan valuma-alueella (Nro 35.993). Linturahkan kuivatusvedet joh-
detaan Kärpänojan ja Hurstinojan kautta Niinijokeen ja edelleen Loimijo-
keen.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Esitetty tarkkailuohjelma perustuu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston
Kekkilä Oyj:lle 30.3.2006 antamaan lupapäätökseen nro 31/2006/4, jonka
lupamääräyksessä 15 edellytetään muun muassa, että luvan saajan on
tarkkailtava toiminnan kalataloudellisia vaikutuksia Varsinais-Suomen työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen (nykyään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
kalatalousviranomaisen) hyväksymällä tavalla. Tarkkailutuloksista on laa-
dittava yhteenveto, joka on toimitettava seuraavan vuoden kesäkuun lop-
puun mennessä Lounais-Suomen ympäristökeskukselle (Varsinais-Suo-
men ELY-keskukselle), Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuk-
selle ja Mellilän (Loimaan), Marttilan, Pöytyän ja Kosken kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle sekä esitettävä vaadittaessa niille, joiden etua tai
oikeutta asia saattaa koskea.
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ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
Ehdotettu toistaiseksi voimassa oleva kalataloudellinen tarkkailuohjelma
sisältää vuodesta 2022 lähtien viiden vuoden välein Niinijoen yläosalla kol-
mella pyyntipaikalla tehtävät rysäkoekalastukset.

ASIANOSAISTEN KUULEMINEN
Kuulutus tarkkailuohjelmaesityksen kuulemisesta ja tarkkailuohjelmaesitys
pidettiin 23.4.–7.5.2020 välisenä aikana nähtävinä Loimaan kaupungin il-
moitustaululla. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys olivat nähtävinä Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen internet-sivustolla ja Kokemäen kalatalousalu-
eelle sekä Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitettiin
16.4.2020 tarkkailuohjelmaesitystä koskeva lausuntopyyntö.

Kokemäen kalatalousalue antoi 8.5.2020 tarkkailuohjelmaesitystä koske-
van lausunnon. Lausuntonaan Kokemäen kalatalousalue esitti ja kiinnitti
huomiota siihen, että kalaston tarkkailua esitettiin tehtäväksi ainoastaan
viiden vuoden välein. Suunnitelmassa todetaan kuitenkin kohdassa 2.1,
että aikaisemmin kolmen vuoden väleinkin tehdyissä rysäkalastuksissa
saaliit ovat vaihdelleet huomattavasti. Kalatalousalue ei nähnyt mitään
syytä harventaa aikaisempaa koekalastusten ajanjaksoa. Mikäli koekalas-
tuksia tehdään esitetyn mukaisesti vain viiden vuoden välein ja saaliit vaih-
televat runsaasti, niin tällöin ei voida tehdä mitään johtopäätöksiä millaisia
vaikutuksia turvetuotannolla on tälle kyseiselle alueelle. Kalatalousalueen
mielestä pitäisi enemmänkin miettiä koekalastusten tekemistä useammin
kuin kolmen vuoden välein kuten tähän mennessä on tehty. Parempi vaih-
toehto olisi että koekalastukset tehtäisiin esimerkiksi joka toinen vuosi ja
raportointi tapahtuisi vaikka neljän vuoden välein. Lisäksi kalatalousalue
totesi, että tarkkailuohjelman taulukossa 3.1. on virheitä, kun sitä verrataan
kirjoitettuun tekstiin.

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

– Rysäkoekalastukset Niinijoessa tehdään vuodesta 2020 alkaen kolmen
vuoden välein.

– Tarkkailuraportit toimitetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun men-
nessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle ja ym-
päristö ja luonnonvarat-vastuualueelle, Kokemäen kalatalousalueelle sekä
Loimaan kaupungin ja Marttilan, Pöytyän ja Kosken kuntien ympäristön-
suojeluviranomaisille.

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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Kokemäen kalatalousalueen lausunto on huomioitu määräämällä rysäkoe-
kalastukset tehtäväksi aiemman tarkkailun mukaisesti kolmen vuoden vä-
lein. Niinijoen rysäpyyntien saaliissa esiintyvän huomattavan vuosien väli-
sen vaihtelun vuoksi koekalastuksia ei voida harventaa esityksen mukai-
sesti.

Tarkkailuraportit tulee toimittaa tarkkailuvuotta seuraavan vuoden kesä-
kuun loppuun mennessä vähintään ympäristöluvan lupamääräyksessä 15
määrätyille tahoille. Lisäksi ne on tarpeen toimittaa Kokemäen kalatalous-
alueelle, jonka yhtenä tehtävänä on kalastuslain 3 luvun 24 § mukaisesti
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu toimialueellaan.

TARKKAILUOHJELMAN MUUTTAMINEN JA VOIMASSAOLO
Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa Varsinais-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä ta-
valla. Pieniä muutoksia tarkkailun suorittamistapaan tai aikatauluun voi-
daan 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
4h á 70 €, yhteensä 280 €, arvonlisävero 0 %. Käsittelymaksun periminen
perustuu valtioneuvoston asetukseen 1372/2018. Lasku lähetetään erik-
seen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen sekä maksuun voidaan hakea oikaisua Etelä-Suomen
aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

Kalastusbiologi Mika Sivil

LIITTEET Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset
Tarkkailuohjelmaesitys

JAKELU Päätös hakijalle

TIEDOKSI Päätösjäljennös:

Kokemäen kalatalousalue
Loimaan kaupunki, ilmoitustaulun hoitaja ja ympäristönsuojeluviranomai-
nen
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Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Ilmoittaminen päätöksestä:

Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen internet-sivustolla sekä Loimaan kaupungin ilmoitustau-
lulla.
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