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Esitys Kyrönjoen valuma‐alueen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi 

Asia  
 Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on tarkkailuvelvollisten puolesta toimitta-

nut 2.12.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esityk-
sen Kyrönjoen yhteistarkkailuohjelmasta kalataloudellisen tarkkailun osalta 
vuodesta 2022 lähtien.  
 

 Kyrönjoen kalataloudellinen yhteistarkkailu perustuu Kyrönjoen vesistöalu-
eella sijaitsevien pistekuormittajien ympäristölupapäätöksiin, joiden perus-
teella luvansaajien on tarkkailtava toimintansa kalataloudellisia vaikutuksia. 
Kalataloudelliseen yhteistarkkailuun osallistuvat seuraavat tahot: 
– Kauhajoen Vesihuolto Oy:n, Kurikan Vesihuolto Oy:n, Kyrönmaan Jäte-
vesi Oy:n ja Seinäjoen Energia Oy:n Seinäjoen Veden jätevedenpuhdista-
mot 
– Ilmajoen ja Mustasaaren (Koivulahti ja Raippaluoto) kuntien vesihuolto-
laitoksen jätevedenpuhdistamot 
– Seinäjoen Voima Oy, Seinäjoen voimalaitos 
– Lakeuden Vesi Oy: Pahalähteen, Nummikangas A:n, Iso Nummikan-
kaan, Heikinkankaan ja Autionmaan pohjavedenottamot 
– Kurikan Vesihuolto Oy:n Kihlakunnankankaan pohjavedenottamo 
– Neova Oy:n noin 17 tuotantoaluetta 
– Peltolan Turve Oy, Rojunneva (ainoastaan kalastustiedustelu) 
– Parjakan Turve oy, Parjakanneva (ainoastaan kalastustiedustelu) 
– Turveparoni Oy, Konttineva 
– Urakointi Niemelä Oy, Kivineva 
– Kauhanummi Oy, Palloneva 
– T&J Paulasaari Oy, Jäpinneva 
– Koneurakointi Pentinmäki Vesa, Välineva 
– KOMK Oy, Punoonperänneva 
– Ikkelänjärven Koneurakointi, Koihnanneva (Minikoihna) ja Palloneva 
– EPV Bioturve Oy; 11 tuotantoaluetta (ainoastaan kalastustiedustelu) 
 

Ohjelmaesityksen sisältö  
 Ehdotettu toistaiseksi voimassa oleva yhteistarkkailuohjelma sisältää kala-

taloustarkkailun osalta vuodesta 2023 alkaen viiden vuoden välein tehtävät 
edellisvuoden kalastusta koskevat kalastustiedustelut, vuodesta 2023 al-
kaen viiden vuoden välein tehtävät jätevedenpuhdistamoiden verkko-
koekalastukset, vuodesta 2022 alkaen kolmen vuoden välein tehtävät poh-
javedenottamoiden sähkökoekalastukset, vuodesta 2022 alkaen kolmen 
vuoden välein tehtävät turvetuotantoalueiden sähkö- ja verkkokoekalastuk-
set (Jalasjärven verkkokoekalastukset viiden vuoden välein) sekä vuo-
desta 2023 alkaen viiden vuoden välein tehtävät Seinäjoen Voiman verk-
kokoekalastukset ja kalanpoikasten kasvuselvitykset.   

 
Kalastustiedustelun avulla selvitetään lajistoa, kutualueita, sekä kotitarve‐ 
ja virkistyskalastuksen pyyntialueita, kalastuspäivien määrää, pyyntiväli-
neitä, saaliita ja saaliin käyttöä sekä kalastusta haittaavia tekijöitä. Tiedus-
teluun osallistuvat kaikki kalataloudellisessa yhteistarkkailussa mukana 
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olevat tahot. Tiedustelun kohdealueena ovat Kyrönjoen valuma‐alueen 

joki‐ ja järvialueet ja suistoalue sekä merialue yltäen Raippaluodon puhdis-
tamon edustalle. Tiedustelun perusjoukko on alueella vakituisesti asuvat 
kotitaloudet ja vapaa‐ajanasuntojen omistajataloudet. Tiedustelu tehdään 
postitiedusteluna noin 4 000 talouteen ja 3 kontaktikerran menetelmällä. 
Otanta tehdään kuntien Kauhajoki, Kurikka (pois lukien Jurvan alue), Ilma-
joki, Seinäjoki (pois lukien Nurmon alue), Isokyrö, Vaasa ja Mustasaari vä-
kiluvun suhteessa väestörekisteristä siten, että otokseen valitaan jokivar-
ren talouksiin suuntautuvat postinumerot. Mustasaaren otanta kohdiste-
taan Koivulahden ja Raippaluodon alueille. 
 
Jätevedenpuhdistamoiden verkkokoekalastukset tehdään puhdistamoiden 
alapuolella Kyrönjoen pääuomassa Nordic-verkoilla Turjanrannassa, Tuis-
kulan sillalla, Saarakkalassa, Kitinojalla, Kirkonlahdessa ja Kyrönmaalla 
sekä Vassorinlahdella Coastal-verkoilla yhdellä havaintopaikalla. Pyynti-
ponnistus näillä pyyntikohteilla kuusi verkkoyötä. Lisäksi Jalasjärven jäte-
vedenpuhdistamon tarkkailuun sisältyy puhdistamon yläpuolella Jalasjär-
vessä 15 verkkoyön pyyntiponnistuksella tehtävät verkkokoekalastukset. 
Verkkokoekalastukset tehdään pääsääntöisesti heinäkuun alun ja syys-
kuun puolivälin välisenä aikana.  
 
Pohjavedenottamoiden sähkökoekalastukset tehdään RKTL:n ohjeistuksia 
(21/2014) noudattaen Kauhajoessa (3 koealaa), Rauhaluomassa (3), Ikke-
länjoessa (5), Nummijoessa (3) ja Mustaluomassa (2).  
 
Turvetuotantoalueiden sähkökoekalastukset tehdään RKTL:n ohjeistuksia 
noudattaen Jalasjoessa (1 koeala), Jukaluomassa (1), Pettuluomassa (1), 
Koronojassa (1), Ilvesjoessa (1), Mustaluomassa (1), Kurjenjoessa (1), 
Seinäjoessa (3), Kihniänjoessa (3), Ojaluomassa (1), Haasojassa (1), Hir-
vijoessa (4), Madesluomassa (2), Sanasluomassa (1, vaihtoehtoisesti Ma-
desluomassa), Someroluomassa (1), Lohiluomassa (3), Kainastonjoessa 
(2), Mustaisluomassa (1), Päntäneenjoessa (1), Isoluomassa (1), Ikkelän-
joessa (2) ja Kauhajoessa (1). 
 
Turvetuotantoalueiden verkkokoekalastukset tehdään Jalasjärvessä (15 
verkkoyötä), Mustalammessa (6), Hirvijärvessä (15) sekä Kyrönjoen Saa-
rakkalassa (6), Kitinojalla (6) ja Kirkonlahdessa (6).  
 
Seinäjoen Voiman verkkokoekalastukset Kyrkösjärvessä tehdään RKTL:n 
mukaisia pyyntiponnistuksia ja ‐ajankohtia noudattaen 40 verkkoyön pyyn-
tiponnistuksella. Verkkopaikat valitaan ensimmäisellä tarkkailukerralla sa-
tunnaistamalla, ja jatkossa käytetään samoja verkkopaikkoja.  
 
Seinäjoen Voiman kalanpoikasten kasvuselvityksissä vertaillaan ensisijai-
sesti ahvenen poikasten kasvua jäähdytysvesien laskupaikan läheisyy-
dessä ja kahdella muulla Kyrkösjärven ranta‐alueella. Mikäli ahvenen poi-
kasia ei esiinny jäähdytysvesien laskupaikan läheisyydessä, kohdelajiksi 
valitaan kaikilla selvitysalueilla särki. Kalanpoikaset (30 yksilöä/havainto-
paikka/pyyntikerta) pyydetään heinäkuun ja elokuun välisenä aikana säh-
kökalastuslaitteistolla kolmelta kivi/hiekkapohjaiselta alueelta, joilla kasvilli-
suutta on niukasti. 
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Joen kalataloudellista tilaa arvioitaessa hyödynnetään lisäksi valtion vesis-
tötöiden velvoitetarkkailussa vuosittain tehtävien sähkökoekalastusten tu-
loksia.  
 
Kalataloustarkkailun yhteenvedot laaditaan mahdollisuuksien mukaan si-
ten, että kalastustiedustelun ja sitä seuraavan vuoden koekalastusten tu-
lokset raportoidaan samassa raportissa. Koekalastusten tulokset raportoi-
daan ja koekalastustulokset tallennetaan valtakunnalliseen koekalastusre-
kisteriin kenttätyövuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.  
 

Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen  
 Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 17.1.–31.1.2022 Seinäjoen, Kauha-

joen, Ilmajoen, Kurikan ja Vaasan kaupunkien sekä Isonkyrön ja Musta-
saaren kuntien ilmoitustauluilla. Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä 
edellä mainituissa toimipaikoissa. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys ovat 
nähtävänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsi-
nais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.  

 
 Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan 

tilaisuus tehdä muistutuksia ohjelmaesityksen kalataloustarkkailua kos-
kevasta osasta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mieli-
piteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 
31.1.2022 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-
suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaarinumero VARELY/8618/2021) 
tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku.  
 
Tämä kuulutus on julkaistu 10.1.2022 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) 


