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Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä 

ASIA 

Lappajärven Hietojanlahden kunnostuksen (Vimpeli) kalataloudellisen tark-
kailuohjelman hyväksyminen 

HAKIJA 

Vimpelin kunta 

ASIAN VIREILLETULO 

Vimpelin kunta on toimittanut 17.12.2020 Varsinais-Suomen ELY-
keskukseen hyväksyttäväksi esityksen Lappajärven Hietojanlahden kun-
nostuksen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi. Kalatalousviranomainen 
pyysi 15.1.2021 hakijaa täydentämään ohjelmaa kalastustutkimuksella. 
Hakija toimitti täydennyksen 20.1.2021. 

TOIMINTA 

Lappajärven Hietojanlahden kunnostushankkeessa Lappajärven itäran-
nalla sijaitsevaa Hietojanlahtea ruopataan noin 28 600 m2:n suuruiselta ve-
sialueelta yhteensä noin 33 400 m3. Rantaa täytetään noin 12 000 m2:n 
alueella läjittämällä osa ruoppausmassasta nykyisen rantaviivan eteen. 
Uudelle rantaviivalle rakennetaan 21-paikkainen pienvenelaituri sekä uima-
paikka. Lahdelle ruopataan kaksi veneväylää. Myös väylien väliin jäävät 
alueet ruopataan ja ruopattavan alueen edustalla tehdään vesikasvien niit-
toa. Lisäksi pohjoisen suuntaan ruopataan rannan myötäisesti kanava ve-
den kierron parantamiseksi. Laajat ruovikkoalueet lahden pohjoisosassa 
säilytetään. Hanke aloitetaan viimeistään vuonna 2023 ja sen toteutus kes-
tää kokonaisuudessaan noin vuoden.  

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT 

Esitetty tarkkailuohjelma perustuu Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
ton Vimpelin kunnalle 12.5.2020 antamaan lupapäätökseen nro 119/2020 
(Dnro LSSAVI/13409/2019), jonka lupamääräyksen 17 mukaan luvan saa-
jan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia veden laatuun Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitel-
man mukaisesti ja hankkeen kalataloudellisia vaikutuksia Varsinais-Suo-
men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen 
hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelmat on 
toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi 



 Päätös  2 (4) 

     

   

 4.5.2021 VARELY/1265/2021 

    

    

    

 

vähintään kolme kuukautta ennen töiden aloittamista. Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunnitelmia. 

ESITETTY TARKKAILUOHJELMA 

Ehdotettu kalataloudellinen tarkkailuohjelma sisältää kalastustiedustelun, 
joka käsittää yhden hankealueella kalastusta harjoittavan ammattikalasta-
jan haastattelun vuoden 2021 pyyntiä koskien.  

ASIANOSAISTEN KUULEMINEN 

Kuulutus tarkkailuohjelmaesityksen kuulemisesta ja tarkkailuohjelmaesitys 
pidettiin 28.1.–11.2.2021 välisenä aikana nähtävinä Alajärven kaupungin 
sekä Vimpelin ja Lappajärven kuntien ilmoitustauluilla. Lisäksi kuulutus ja 
ohjelmaesitys olivat nähtävinä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen internet-
sivustolla ja Järviseudun kalatalousalueelle sekä Alajärven kaupungin, 
Vimpelin ja Lappajärven kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille toimitet-
tiin 21.1.2021 tarkkailuohjelmaesitystä koskeva lausuntopyyntö.  
 
Järviseudun kalatalousalue antoi 22.1.2021 ohjelmaesitystä koskevan lau-
sunnon. Kalatalousalue esitti näkemyksenään, että Hietojanlahden ruop-
paushankkeen kalatalousvaikutukset voidaan arvioida esiintyvän sekä ly-
hytaikaisina että pitkäaikaisina. Lyhytaikaiset vaikutukset ovat veden sa-
mentumiseen liittyviä haittoja, jotka mahdollisesti karkottavat tilapäisesti 
kaloja toimenpidealueelta sekä aiheuttavat pyydysten likaantumista lähi-
alueella. Hankkeen toteutuksella on myös pitkäaikaisvaikutuksia, jotka il-
menevät kevätkutuisten kalojen kutualueiden häviämisenä ruoppausalu-
eelta ja siten mahdollisesti heikentävät lähialueelta saatavia keväisiä kala-
saaliita kalojen hakeutuessa kutemaan muille alueille tulevaisuudessa. 
Koska Hietojanlahden ruopattava alue on vain pieni osa suurempaa vesis-
töä, on toimenpiteiden kalataloudellisia vaikutuksia hankala yksiselitteisesti 
selvittää ja erottaa ne muiden tekijöiden aiheuttamista vaikutuksista. Par-
haiten se ehkä tässä tapauksessa onnistuisi hakijan esittämällä tavalla 
kohdealueella pitkään kalastaneen ammattikalastajan (Arto Lehto) havain-
toihin ja haastatteluun perustuen. Tarkkailussa keskeisintä olisi keskittyä 
kevätkutuisten kalojen käyttäytymisestä tehtyihin havaintoihin hankealu-
eella ja alueelta saataviin saaliisiin hanketta seuraavien kahden seuraavan 
kevään ja alkukesän (huhti-kesäkuu) aikana. Vertailuaineistona voitaisiin 
käyttää Lehdon saaliita tulevalta keväältä ennen ruoppauksia sekä muilta 
aiemmilta vuosilta vastaavina ajankohtina. Tarkkailussa tulisi kiinnittää 
huomiota siihen, että saalistiedot ym. havainnot esitetään vertailukelpoi-
sessa muodossa ennen ruoppausta ja ruoppauksen jälkeisen tilanteen 
osalta. Tarkkailuraportti tulee lähettää vuosittain myös Järviseudun kalata-
lousalueelle tarkkailuvuoden loppuun mennessä.  

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalous-
viranomainen hyväksyy esitetyn tarkkailuohjelmaehdotuksen seuraavilla 
muutoksilla ja tarkennuksilla: 
 
– Hankkeen vaikutuksia Lappajärvellä harjoitettavaan kalastukseen selvite-
tään hankealueen läheisyydessä kalastusta harjoittavan ammattikalastajan 
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ruoppausvuotta sekä yhtä ruoppausvuotta edeltävää ja jälkeistä vuotta 
koskevien saalistietojen ja pyyntiä koskevien havaintojen perusteella. Hie-
tojanlahden lähialuetta koskevien saalistietojen lisäksi tulee haastatteluissa 
selvittää ammattikalastajan pyyntiä Hietojanlahden lähialueella edellä mai-
nittuina kolmena tarkkailuvuotena vaikeuttaneita tekijöitä. Saaliit ja pyyntiä 
haittaavat tekijät tulee mahdollisuuksien mukaan arvioida vuodenajoittain 
kaikkien tarkkailuvuosien osalta. 
 
– Ammattikalastajan haastattelu tulee tehdä mahdollisimman pian kunkin 
tarkkailtavan pyyntivuoden jälkeen.  
 
– Kalataloudellisen tarkkailun tuloksista tulee laatia raportti ja toimittaa se 
viimeistä tarkkailuvuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle, Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Vimpelin ja 
Lappajärven kuntien sekä Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaisille ja Järviseudun kalatalousalueelle.  
 
– Tarkkailuraportissa tulee esittää ammattikalastajalta saadut tiedot Hieto-
janlahden lähialueen lajikohtaisista kalansaaliista sekä pyyntiä haitanneista 
tekijöistä mahdollisuuksien mukaan vuodenajoittain sekä arvioida Hietojan-
lahden kunnostuksen vaikutuksia niihin.  

RATKAISUN PERUSTELUT JA LAUSUNTOJEN HUOMIOIMINEN 

Esitetty tarkkailuohjelma antaa, mukaan lukien siihen tehdyt muutokset ja 
tarkennukset, ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan kalataloudellisista 
vaikutuksista.  
 
Järviseudun kalatalousalueen lausunto on otettu huomioon määräämällä 
kalataloudellinen tarkkailu tehtäväksi paitsi ruoppausvuotta myös sitä edel-
tävää ja seuraavaa vuotta koskien. Saaliiden ja pyyntiä haittaavien tekijöi-
den arvioimisella vuodenajoittain voidaan tarkemmin selvittää hankkeen 
vaikutuksia Hietojanlahden lähialueella harjoitettavaan kalastukseen muun 
muassa kevätkutuisten kalojen osalta.  

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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KÄSITTELYMAKSU 

6 h á 70 €, yhteensä 420 €, 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 Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.  

 
 

    
Kalastusbiologi Mika Sivil 

 
 

LIITTEET Päätöstä ja maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus 
Tarkkailuohjelmaesitys  
 

JAKELU Vimpelin kunta 
 

TIEDOKSI Päätösjäljennös: 
 
Järviseudun kalatalousalue 
Alajärven kaupunki, ilmoitustaulun hoitaja ja ympäristönsuojeluviranomai-
nen 
Vimpelin kunta, ilmoitustaulun hoitaja ja ympäristönsuojeluviranomainen 
Lappajärven kunta, ilmoitustaulun hoitaja ja ympäristönsuojeluviranomai-
nen 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue  
 
Ilmoittaminen päätöksestä: 
 
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen internet-sivustolla sekä Alajärven kaupungin ja Vimpelin 
ja Lappajärven kuntien ilmoitustauluilla.  
 


