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Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä 

ASIA 

KalaValtanen Oy:n Haavasten Pitkäkarin ja Santakarin kalankasvatuslai-
tosten (Eurajoki) kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen 

HAKIJA 

KVVY Tutkimus Oy tarkkailuvelvollisen puolesta 

ASIAN VIREILLETULO 

KVVY Tutkimus Oy on toimittanut tarkkailuvelvollisen puolesta 28.5.2021  
Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esityksen KalaValta-
nen Oy:n Haavasten Pitkäkarin ja Santakarin kalankasvatuslaitosten kala- 
taloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi.  

TOIMINTA 

KalaValtanen Oy:n Haavasten Pitkäkarin (luvanmukainen vuotuinen lisä-
kasvu noin 53 000 kg) ja Santakarin (70 000 kg) kalankasvatuslaitokset 
sekä Iso-Lampoorin talvisäilytysyksikkö (5 000 kg) sijaitsevat Luvian edus-
tan merialueella Eurajoen kunnassa.  
 
Kalankasvatuspaikalla vuosittain käytettävä rehu saa sisältää Pitkäkarin 
yksikössä enintään 410 kg fosforia ja 3 100 kg typpeä, Santakarin yksi-
kössä 530 kg fosforia ja 4 000 kg typpeä ja Iso-Lampoorin yksikössä 50 kg 
fosforia ja 400 kg typpeä. Kasvatuksessa on käytettävä rehuja, joiden ra-
vinnepitoisuudet ovat mahdollisimman pienet, ja ruokinnassa on pyrittävä 
mahdollisimman pieneen rehukertoimeen. Tavoitteena on, että ominais-
päästö ei ylitä 5,5 g fosforia eikä 40 g typpeä kasvatettavaa kalakiloa kohti.  
 
Lupa on voimassa 31.12.2030 saakka.  

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT 

Esitetty tarkkailuohjelma perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kala- 
Valtanen Oy:lle 21.12.2015 antamaan lupapäätökseen nro 264/2015/2  
(Dnro ESAVI/270/04.08/2013), jonka lupamääräyksen 12 mukaan kalan- 
kasvatuksen vaikutuksia merialueella on tarkkailtava Varsinais-Suomen  
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas-
tuualueen hyväksymällä tavalla ja vaikutuksia alueen kalakantoihin ja ka- 
lastukseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen  
kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkkailut voidaan suorittaa  
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yhteistarkkailuna alueen muiden tarkkailuvelvollisten kanssa. Ehdotukset  
tarkkailuohjelmiksi on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemi-
sesta. Jos tarkkailutulokset antavat siihen aihetta, voi asianomainen viran- 
omainen tämän päätöksen estämättä myöhemmin muuttaa tarkkailuohjel- 
maa. Tarkkailujen tulokset on toimitettava tarkkailuohjelmissa määrätyin  
ajoin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Luvian kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailutiedot on vaadittaessa annettava 
myös asianosaisille nähtäviksi.  

ESITETTY TARKKAILUOHJELMA 

Ehdotettu kalataloudellinen tarkkailuohjelma sisältää Luvian edustan meri- 
alueella vuodesta 2021 lähtien kolmen vuoden välein tehtävät Coastal- 
verkkokoekalastukset, vuodesta 2023 lähtien kolmen vuoden välein tehtä-
vät edellisvuotta koskevat kalastustiedustelut sekä ammattikalastuksen  
vuosittaisen seurannan.   

 
Luvian edustan merialueen kalastoa tarkkaillaan Coastal-verkkokoekalas-
tuksilla yhteistarkkailuna Luvian edustan ulkomerialueella sijaitsevan  
Offshore Fish Finland Oy:n kalankasvatusyksikön kanssa. Verkkokoeka-
lastukset tehdään jokaisen kasvatusyksikön ja Iso-Lampoorin talvisäilytys- 
paikan läheisyydessä sekä Mustakarin ja Uskalinmaan välisellä vertailualu-
eella. Kaikilla pyyntialueilla vuosittainen pyyntiponnistus on 15 verkkovuo-
rokautta, joten verkkokoekalastusten kokonaispyyntiponnistus on 75 verk-
kovuorokautta.   
 
Luvian edustan merialueella tapahtuvaa vapaa-ajankalastusta tarkkaillaan  
kolmen vuoden välein tehtävällä kalastustiedustelulla. Tiedustelulla seura-
taan tarkkailualueella tapahtuvaa kalastusta ja saaliita sekä selvitetään ka- 
lastusta haitanneita tekijöitä sekä niiden voimakkuutta. Tiedustelun toteu-
tus sisällytetään Kokemäenjoen ja sen suualueen merialueella jo käyn-
nissä olevaan yhteistarkkailuun. Tiedustelu on tehty viimeksi koskien vuo-
den 2019 kalastusta, ja seuraava tiedustelu lähetetään keväällä 2023 kos-
kien vuoden 2022 kalastusta.  

 
Luvian edustan merialueella pyyntiruudulla 42 tapahtuvaa ammattikalas-
tusta seurataan vuosittain Luonnonvarakeskukselta (Luke) saatavien  
pyynti- ja saalistietojen avulla. Lukelta saatavista tiedoista pystytään eritte-
lemään Luvian edustan merialueen pyyntitiedot ja alueelta saatu saalis  
muista pyyntiruudun 42 alueista. Lisäksi tiedoista saadaan eriteltyä avome-
rellä tapahtunut pyynti rannikkoalueella tapahtuneesta pyynnistä.  

ASIANOSAISTEN KUULEMINEN 

Kuulutus tarkkailuohjelmaesityksen kuulemisesta ja tarkkailuohjelmaesitys 
pidettiin 8.6.–22.6.2021 välisenä aikana nähtävinä Eurajoen kunnan 
ilmoitustaululla. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys olivat nähtävinä Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen internet-sivustolla ja Eurajoki-Lapinjoen ka-
latalousalueelle sekä Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
toimitettiin 1.6.2021 tarkkailuohjelmaesitystä koskeva lausuntopyyntö. 
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Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen antoi 18.6.2021 ohjelma-
esitystä koskevan lausunnon. Eurajoen kunnan ympäristönsuojelu totesi 
lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa KalaValtanen Oy:n Haavas-
ten Pitkäkarin ja Santakarin kalankasvatuslaitosten kalataloudellisesta 
tarkkailuohjelmasta.  

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalous-
viranomainen hyväksyy esitetyn tarkkailuohjelmaehdotuksen seuraavilla 
muutoksilla ja tarkennuksilla: 
 
– Tarkkailuraporteissa tulee esittää aikasarjat keskeisistä kalakantojen ti-
laa kuvaavista muuttujista.  
 
– Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet 
epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt me-
netelmät. 
 
– Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.  

RATKAISUN PERUSTELUT JA LAUSUNTOJEN HUOMIOIMINEN 

Esitetty tarkkailuohjelma antaa, mukaan lukien siihen tehdyt muutokset ja 
tarkennukset, ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan kalataloudellisista 
vaikutuksista.  
 
Aikasarjat keskeisistä kalakantojen tilaa kuvaavista muuttujista auttavat 
kalakannoissa tapahtuneiden muutosten havaitsemista. 
 
Tarkkailussa esiintyneiden epävarmuustekijöiden sekä analyyseissä ja tu-
losten laskennassa käytettyjen menetelmien kuvaus auttaa tarkkailun tu-
losten luotettavuuden ja kehitystarpeiden arviointia. 
 
Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, sillä päätös on luon-
teeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti. Päätöksen täytän-
töönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Päätös sisältää kesällä 
2021 tehtäviä koekalastuksia, joiden järjestäminen on tehtävä mahdollisim-
man pian.  

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) 
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Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 122 § 

KÄSITTELYMAKSU 

4 h á 70 €, yhteensä 280 €, arvonlisävero 0 %. Käsittelymaksun periminen 
perustuu valtioneuvoston asetukseen 1272/2020. 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 koskeva oikaisuvaatimusosoitus 
Tarkkailuohjelmaesitys  
 

JAKELU KalaValtanen Oy 
 

TIEDOKSI Päätösjäljennös: 
 
KVVY Tutkimus Oy 
Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue 
Eurajoen kunta, ilmoitustaulun hoitaja ja ympäristönsuojeluviranomainen 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue  
 
Ilmoittaminen päätöksestä: 
 
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen internet-sivustolla sekä Eurajoen kunnan ilmoitustaululla.  
 


