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Esitys Närpiönjoen valuma‐alueen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi 

Asia  
 Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on tarkkailuvelvollisten puolesta toimitta-

nut 30.6.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esityk-
sen Närpiönjoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi, jonka pää-
tarkoituksena on liittää Suupohjan Kuljetus Oy:n Pirttinevan ja Isonkiven-
nevan turvetuotantoalueet yhteistarkkailuun.  
 

 Esitetty tarkkailuohjelma perustuu seuraaviin turvetuotantoalueita koske-
viin lupapäätöksiin ja -määräyksiin: 

• Rackarmossen ja Östramossen (Vapo Oy), Länsi-Suomen ympäris-
tölupavirasto 28.12.2005 (Nro 165/2005/4, Dnro LSY-2002-Y-302), 
lupamääräys 14: Luvan saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutusta 
vesistöön Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla 
sekä sen kalataloudellisia vaikutuksia Pohjanmaan työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla. Asuinalueita edustavilla, 
alle 500 metriä Rackarmossenin turvetuotantoalueelta sijaitsevilla 
alueilla luvan saajan on mitattava turvetuotannon aiheuttama pöly-
määrä sekä melu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hyväksy-
mällä tavalla. Ehdotukset vaikutustarkkailuohjelmiksi tulee toimittaa 
asianomaisille viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa lupapää-
töksen tultua lainvoimaiseksi. Tarkkailutuloksista on laadittava yh-
teenveto, joka on toimitettava seuraavan vuoden kesäkuun loppuun 
mennessä Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan työ-
voima- ja elinkeinokeskukselle ja Närpiön kaupungin ympäristön-
suojeluviranomaiselle.  Yhteenveto on esitettävä vaadittaessa niille, 
joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea. 

• Isonkivenneva (Suupohjan Kuljetus Oy), Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto 20.12.2017 (Nro 150/2017/1, Dnro 
LSSAVI/3370/2016), lupamääräys 15: Vesistötarkkailu on toteutet-
tava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
hyväksymällä tavalla ja vesistötarkkailusuunnitelma on toimitettava 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi kolmen 
kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Kalatalous-
tarkkailu on tehtävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla ja 
tarkkailusuunnitelma on toimitettava viranomaisen hyväksyttäväksi 
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 
Tarkkailusuunnitelmia voidaan muuttaa elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten hyväksymällä tavalla. Vesistötarkkailun vuosira-
portit sekä kuormitus-, vesienkäsittely- ja pinta-alatiedot on toimitet-
tava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sähköisesti luvan valvo-
jan käyttämän tietojärjestelmän kautta ja annettava tiedoksi Varsi-
nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-
lousviranomaiselle sekä Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava Varsi-
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nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-
lousviranomaiselle ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Kuri-
kan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Kyrönjoen ja 
Närpiö-Kaskisten kalastusalueille. Tarkkailujen tulokset on vaaditta-
essa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot 
saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä 
tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tu-
losten laskennassa käytetyt menetelmät. 

• Pirttineva (Suupohjan Kuljetus Oy), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-
lintovirasto 16.5.2016 (Nro 79/2016/1, Dnro LSSAVI/3630/2014), 
lupamääräys 15: Vesistötarkkailu on toteutettava hakemuksessa 
esitetyn suunnitelman mukaisesti vastineessa esitetyiltä havainto-
paikoilta Lintuluoma 1 (6960962-247685) ja Lintuluoma 2 
(6962272-247685). Tarkkailu voidaan toteuttaa myös osana yhteis-
tarkkailua. Tulokset on toimitettava ympäristöhallinnon rekisteriin 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen an-
tamien ohjeiden mukaisesti. Kalataloustarkkailu on tehtävä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hy-
väksymällä tavalla ja tarkkailusuunnitelma on toimitettava Varsi-
nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-
louspalveluiden Pohjanmaan aluetoimiston hyväksyttäväksi kolmen 
kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tarkkailu-
suunnitelmia voidaan muuttaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten hyväksymällä tavalla. Vesistötarkkailun vuosiraportit on toi-
mitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Varsinais-Suo-
men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelui-
den Pohjanmaan aluetoimistolle sekä Kurikan kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle. Kalataloustarkkailun tulokset on toimitet-
tava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalouspalveluiden Pohjanmaan aluetoimistolle, Etelä-Pohjan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luon-
nonvarat -vastuualueelle, Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle sekä Kyrönjoen kalastusalueelle. Tarkkailujen tulokset 
on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai 
etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa 
on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä ana-
lyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät. 

• Takaneva (Vapo Oy), Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 4.6.2007 
(Nro 53/2007/4, Dnro LSY-2004-Y-309), lupamääräys 14: Luvan 
saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutusta vesistössä Länsi-Suo-
men ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla sekä kalataloudelli-
sia vaikutuksia Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen hy-
väksymällä tavalla. Lisäksi on tarkkailtava Länsi-Suomen ympäris-
tökeskuksen hyväksymällä tavalla kuivatuksen vaikutusta Takane-
van lampien tilaan. Ehdotukset vaikutustarkkailusuunnitelmiksi on 
toimitettava asianomaisille viranomaisille kolmen kuukauden kulu-
essa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tarkkailutuloksista on 
laadittava raportti, joka on toimitettava seuraavan vuoden kesäkuun 



 Kuulutus   3 (4) 

    

  VARELY/4340/2021 

 4.10.2021   

    

    

    

 
loppuun mennessä Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjan-
maan työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Jurvan kunnan ja Kuri-
kan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille sekä esitettävä 
vaadittaessa niille, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea. 

 
Ohjelmaesityksen sisältö  
 Ehdotettu toistaiseksi voimassa oleva yhteistarkkailuohjelma sisältää vuo-

desta 2025 alkaen viiden vuoden välein tehtävät edellisvuoden kalastusta 
koskevat kalastustiedustelut ja verkkokoekalastukset sekä vuodesta 2022 
alkaen kolmen vuoden välein ja vuodesta 2025 alkaen viiden vuoden vä-
lein tehtävät sähkökoekalastukset.  

 
Kalastustiedustelun avulla selvitetään kalalajistoa, mahdollisia kutu- ja 
pyyntialueita, kalastuspäivien määrää, pyyntivälineitä, saaliita, saaliin käyt-
töä sekä kalastusta haittaavia tekijöitä. Kalastustiedustelu tehdään kaksi-
kielisenä kolmen kontaktikerran kyselynä väestörekisteritietojen perus-
teella. Kalastustiedustelualueeseen kuuluvat Närpiönjoen pääuoman li-
säksi Kivi- ja Levalammen tekojärvi sekä Lintuluoman-Wacklininojan lähi-
alue.  
 
Kivi- ja Levalammen tekojärven koekalastukset tehdään verkkokoekalas-
tuksina Nordic-verkkosarjoilla. Tekojärvi muodostaa yhden osa-alueen ja 
syvyysvyöhykkeen (< 3 m). Pyyntiponnistus on 24 verkkovuorokautta.  
 
Sähkökoekalastukset tehdään RKTL:n ohjeistuksia (21/2014) noudattaen 
Närpiönjoessa Lammaskoskella (3 vuoden välein), Järvenpäässä (3 v), 
Sidbäcken-Granskogsforsenilla (3 v), Gangurforsenilla (5 v) ja Bruksforse-
nilla (5 v). Sähkökalastukset tehdään elo- ja lokakuun välisenä aikana si-
ten, että veden lämpötila on yli 5 °C. Koealat kalastetaan kolmeen kertaan 
ja pyyntien välissä pidetään riittävä tauko (15–30 min). Jos sähkökoekalas-
tuksia ei suurten vesimäärien vuoksi ole mahdollista toteuttaa, harkitaan 
verkkokoekalastuksia Länsi-Suomen ympäristökeskuksen aiemmin kalas-
tamilla paikoilla: Sidbäck (YKJ 6964820-3227780) ja Granliden (YKJ 
6963240-3220170). 
 
Kalastustiedustelusta ja koekalastuksista laaditaan yhteinen raportti kalas-
tustiedustelun toteutusvuoden loppuun mennessä. Kalataloustarkkailun 
yhteenvedot toimitetaan tilaajille, alueen kuntien ympäristönsuojeluviran-
omaisille (Kurikka, Närpiö), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö 
ja luonnonvarat -vastuualueelle, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalata-
louspalveluille, Kyrönjoen ja Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalous-
alueille sekä Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:lle.  
 

Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen  
 Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 11.10.–25.10.2021 Närpiön ja Kurikan 

kaupunkien ilmoitustauluilla. Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä edellä 
mainituissa toimipaikoissa. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys ovat nähtä-
vänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-
Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.  
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 Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan 

tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asian-
osaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja 
mielipiteet on toimitettava viimeistään 25.10.2021 ensisijaisesti sähköisesti 
osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaari-
numero VARELY/4340/2021) tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaik-
kaan PL 236, 20101 Turku.  
 
Tämä kuulutus on julkaistu 4.10.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päi-
vänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.  
 

Lisätietoja  
  Kalastusbiologi Mika Sivil, puhelimitse 0295 023 045 tai sähköpostilla 
  mika.sivil@ely-keskus.fi  
 
Kaupunkia/kuntaa pyydetään palauttamaan tämä kuulutus mahdollisimman pian nähtävänäoloajan 
päätyttyä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen nähtävänäpitotodistuksella varustettuna (postitse Tu-
run toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku tai skannattuna kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) 


