PÄÄTÖS
Tarkkailuohjelman
hyväksymisestä
13.3.2020

Dnro EPOELY/624/2018

ASIA
Sulkanevan (Veteli) turvetuotantoalueen vesistötarkkailuohjelma

HAKIJA
Kuormaus ja Kuljetus T. Haka Oy:n puolesta
Eurofins Ahma Oy
Jessica Åsbacka
Oivaltajantie 10
60100 SEINÄJOKI

TOIMINTA
Sulkaneva sijaitsee Vetelin kunnassa Perhonjoen vesistöalueen Tömisojan valuma-alueella.
Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan metsäojia pitkin Tömisojaan ja edelleen Perhonjokeen
Pulkkisen kyläkeskuksen alapuolella. Tuotantoalueen pinta-ala on auma-alueineen noin 41 ha.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Sulkanevalla on voimassa oleva Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 22.3.2019 (Nro
75/2019, Dnro LSSAVI/4554/2016) myöntämä ympäristölupa.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELYKESKUS) TOIMIVALTA
Ympäristöluvan lupamääräyksen 14 mukaan vesistötarkkailu on tehtävä Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla ja tarkkailusuunnitelma on
toimitettava viranomaisen hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi
tulosta.
Tarkkailusuunnitelmaa voidaan muuttaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä
tavalla.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat
Vaihde 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffintie 35
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
PL 156, 60101 Seinäjoki
PL 262, 65101 Vaasa

Pitkänsillankatu 15
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser
Växel 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffskavägen 35
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten
PB 156, 60101 Seinäjoki
PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15
PB 77, 67101 Karleby
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ASIAN VIREILLETULO
Eurofins Ahma Oy/Jessica Åsbacka on tarkkailuvelvollisen puolesta 15.10.2019 lähettämässään
sähköpostissa toimittanut Sulkanevan turvetuotantoalueen vesistötarkkailuohjelman EteläPohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Tarkkailuohjelma on päivätty 8.10.2019.

TARKKAILUOHJELMA
Sulkanevan 8.10.2019 päivätyn tarkkailuohjelman on laatinut Eurofins Ahma Oy. Ohjelmassa (liite
1) on esitetty:
1.
2.
3.
4.

Johdanto
Toiminnan yleiskuvaus
Tarkkailualue
Tarkkailuohjelma
4.1 Käyttötarkkailu
4.2 Päästötarkkailu
4.2.1 Kuntoonpanovaihe
4.2.2 Tuotantovaihe
4.3 Vesistötarkkailu
4.4 Kalataloustarkkailu
4.4.1 Kalastustiedustelu
4.4.2 Sähkökalastus
4.4.3 Koeravustus

Vesistötarkkailu esitetään tehtäväksi osana Perhonjoen yhteistarkkailua.

ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN RATKAISU
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hyväksyy esitetyn vesistötarkkailuohjelman seuraavin muutoksin,
lisäyksin ja täsmennyksin:
-

-

-

Vesistötarkkailu tulee toteuttaa Tömisojassa, ei Perhonjoessa.
Vesistötarkkailun
havaintopaikkoja tulee olla kaksi, joista toinen tulee sijaita turvetuotantoalueelta tulevan
metsäojan yläpuolella Tömisojassa ja toinen vaikutusten arvioimiseksi alempana
Tömisojassa esim. alueella, missä tehdään tarkkailuohjelmaesityksen mukaisia
sähkökoekalastuksia.
Vesistötarkkailun havaintopaikkojen perustamista Hertta-tietokannan rekisteriin vastaa ELYkeskus. Paikkojen tiedot ml. nimi, syvyys ja koordinaatit tulee toimittaa ELY-keskukseen
paikan rekisteriin perustamista varten.
Vesistötarkkailu tulee toteuttaa Sulkanevan turvetuotantoalueen kuntoonpanovaiheen ja
tuotantovaiheen aikana.
Näytteet ottaa ao. tehtävään sertifioitu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö. Pätevyys
on pystyttävä osoittamaan kirjallisella dokumentilla.
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Vesinäytteistä tulee määrittää lisäksi veden alkaliniteetti.
Avovesiaikaan otetuista vesinäytteistä tulee määrittää lisäksi NO2+3-N -pitoisuus.
Vesistötarkkailun näytteet analysoinut laboratorio tallentaa tulokset suoraan Herttajärjestelmään (Vesla) kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta. Toiminnanharjoittaja on
vastuussa tulosten toimittamisesta ja niiden virheettömyydestä.
Vesistötarkkailun näytteenotto on ajoitettava tilanteisiin, jolloin uomissa virtaa vettä. Mikäli
uoma on lähes kuiva tai jäätynyt, on näytteenotto siirrettävä toiseen ajankohtaan. Näytteitä
ei tule myöskään ottaa seisovasta vedestä.
Jos näytteenoton yhteydessä tai analyysitulosten perusteella ilmenee ennakoitua suurempaa
ympäristövaikutusta, on siitä viipymättä ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja
Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Vuosiyhteenvedot ym. raportit laativalla henkilöllä tulee olla riittävät tiedot ja taidot
turvetuotannon vesistökuormituksen ja vesistövaikutusten arvioinnista. Yhteenvedoissa on
esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten
laskennassa käytetyt menetelmät.
Tarkkailuraportti on vaadittaessa esitettävä niille, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea.
Tarkkailu voidaan toteuttaa osallistumalla Perhonjoen yhteistarkkailuun.
Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

PERUSTELUT
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että esitetyn ohjelman mukainen tarkkailu, mukaan lukien
ohjelmaan määrätyt muutokset, lisäykset ja täsmennykset, antaa ennalta arvioiden riittävät tiedot
Sulkanevan turvetuotannon vaikutuksista alapuolisiin vesistöihin. Vesistötarkkailun toteuttaminen
Perhonjoen sijaan Tömisojassa on ELY-keskuksen mukaan perusteltua Tömisojan ekologisen tilan
ja sen kalataloudellisen potentiaalin vuoksi.
Valtioneuvosto
hyväksyi
vuonna
2015
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren
vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelman
vuosille
2016-2021.
Tarkkailuohjelman
hyväksymispäätöksessä on otettu huomioon, että Perhonjoen keskiosan ja alaosan
vesimuodostumat eivät ole vesienhoitolainsäädännön mukaisessa tavoitetilassa, hyvässä
ekologisessa ja kemiallisessa tilassa.
Esitetty tarkkailuohjelma, mukaan lukien ohjelmaan määrätyt muutokset, täsmennykset ja lisäykset,
antaa mahdollisuuden hankkeen vaikutusten tarkkailuun, mikä on vesienhoidon tavoitteiden
saavuttamisen kannalta tarpeellista.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Hallintolaki (434/2003)
KÄSITTELYMAKSU
220 euroa (4 h *55 €/h)
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Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetussa asetuksessa
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018). Lasku lähetetään
erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

MUUTOKSEHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastolta. Asian käsittelystä perittävään maksuun tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä (liite 2).

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakijalle
Jäljennös päätöksestä
Vetelin kunta, ilmoitustaulunhoitaja
Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla 13.3. – 17.4.2020 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
verkkosivuilla (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > valitse aluevalinnasta EteläPohjanmaa) ja Vetelin kunnan verkkosivuilla www.veteli.fi . Päätös on nähtävillä
ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi > vesi > pintavesien tila > pintavesien tilan
seuranta > Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristönsuojeluyksikkö
Eurofins Ahma Oy
TÄMÄ ASIAKIRJA ON HYVÄKSYTTY SÄHKÖISESTI

Ryhmäpäällikkö

Jyrki Latvala

Johtava vesitalousasiantuntija

Jukka Pakkala

LIITTEET

Tarkkailuohjelma
Oikaisuvaatimusosoitus
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