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Esitys Soutujoen alueen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2019 

alkaen (Ähtäri, Saarijärvi, Keuruu, Multia) 

Asia Vapo Oy on 10.1.2019 toimittanut tarkkailuosapuolien puolesta ELY-keskuksen hyväk-

syttäväksi kalataloudellisen tarkkailuohjelmaesityksen. Vuodesta 2019 alkaen Soutu-

joen kalataloudelliseen yhteistarkkailuohjelmaan esitetään sisällytettäväksi viiden 

Vapo Oy:n omistaman turvetuotantoalueen sekä yhden Autosen urakointi ja saneeraus 

Oy:n sekä Martinsuon Turve Oy:n turvetuotantoalueen kalataloudelliset tarkkailuvel-

voitteet. Kyseisten turvetuotantoalueiden lupapäätöksissä on mainittu, että luvan saa-

jan on tarkkailtava turvetuotannon vaikutuksia alapuolisten vesistöjen kalastoon ja ka-

lastukseen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla.   

Yhteistarkkailuohjelmaan sisältyvät turvetuotantoalueet ja niiden ympäristöluvat 

- Ahvenlamminsuo, Raatteikonsuo, Vapo Oy: ISAVI nro 41/2011/1 (13.4.2011), VHO 

nro 12/0132/1 (27.4.2012) 

- Hirvisuo, Vapo Oy: ISY nro 94/08/1 (25.6.2008), VHO nro 09/0271/3 (22.5.2009), 

KHO nro 1129 (14.5.2010) 

- Mahasuo, Vapo Oy: LSSAVI nro 21/2013/1 (21.2.2013), VHO nro 14/0449/1 

(27.11.2014), KHO nro 849 (11.3.2016)  

- Pökkösuo, Martinsuon turve Oy, Autosen urakointi ja saneeraus Oy: ISAVI nro 

6/10/1 (8.2.2010) 

- Olkitaipaleensuo, Vapo Oy: ISAVI nro 63/2011/1 (10.6.2011), KHO nro 1322 

(16.4.2014) 

- Saukkosuo, Vapo Oy: ESAVI nro 235/2012/2 (1.11.2012), VHO nro 14/0099/1 

(9.4.2014), KHO nro 3807 (1.12.2014) 

Ohjelma Esitetty tarkkailuohjelma sisältää kalastustiedusteluja, verkko- ja sähkökoekalastusta, 

kalojen elohopeaselvityksiä, koeravustusta ja mädinhaudontakokeita. Tarkkailuohjel-

man esitetään olevan voimassa ELY-keskuksen tarkkailuohjelman hyväksymispäätök-

sen voimassaolon ajan.  

Tarkkailuohjelmaesityksen kalastustiedustelun kohdevesistöalueina ovat kaikki turve-

tuotantoalueiden alapuoliset vesistöt. Tiedustelu tehdään viiden vuoden välein alkaen 

vuodesta 2021.  

Verkkokoekalastukset esitetään tehtäväksi Tarhapäänjärven pohjoisosassa (26 verk-

koyötä), Sammalisessa (18 verkkoyötä) ja Iso Palojärvessä (21 verkkoyötä) kolmen 

vuoden välein vuodesta 2020 lähtien. Sähkökoekalastukset tehdään kolmen vuoden 

välein vuodesta 2020 lähtien 13 koealalla. Koealat sijaitsevat Pajulammen alapuoli-

sessa purossa, Pussijoessa, Kukonjoessa, Soutujoessa, Pesäjoessa, Lauaspurossa 

ja Hännättömänjoessa, joka toimii vertailukoealana. Virtavesissä koeravustuksia teh-

dään kolmen vuoden välein vuodesta 2020 lähtien. Koealueet sijaitsevat Soutujoessa, 

Kukonjoen Alakoskessa, Paavonkoskessa ja vertailualueena toimivassa Hännättö-
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mänjoessa. Järvissä koeravustukset tehdään vuodesta 2023 lähtien aluksi kertaluon-

teisesti. Koealat sijaitsevat Tarhapäänjärven pohjoisosassa, Iso Palojärvessä ja Sam-

malinen-Luotojärvessä. Jos rapuja saadaan saaliiksi, koeravustus toistetaan ko. jär-

vessä kolmen vuoden välein.  

Mädinhaudontakoe suoritetaan neljällä koskialueella, joista vaikutusalueella sijaitsevat 

Kukonjoen Alakosken niska, Soutujoen Palsankosken alue sekä Soutujoen Villinkoski. 

Vertailukoealue sijaitsee Hännättömänjoessa. Mädinhaudontakoe tehdään v. 2020 - 

2021 ja toistetaan vuonna 2022 – 2023. Tämän jälkeen mädinhaudontakoetta ei enää 

toisteta kalataloustarkkailun yhteydessä.  

Kalojen elohopeapitoisuutta selvitetään kuuden vuoden välein vuodesta 2020 alkaen. 

Ensimmäisen tarkkailuvuoden analyysit tehdään Tarhapäänjärven hauista ja ahvenista 

sekä Iso Palojärven ja Sammalisen ahvenista. Vuonna 2026 analyysit tehdään pelkäs-

tään ahvenista.  

Kalataloustarkkailun tulokset raportoidaan 31.8.2021, 31.8.2024 ja 31.12.2026. Rapor-

tit toimitetaan tarkkailuvelvollisille, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviran-

omaiselle, Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat - vastuualueelle, 

Multian kunnan ja Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Keu-

ruun ja Saarijärven reitin kalatalousalueille. 

Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 20.3. – 18.4.2019 Ähtärin, Saarijärven ja Keuruun 

kaupungeissa, Multian kunnassa sekä ELY-keskuksen Jyväskylän toimipaikassa eli 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitustaululla (Cygnaeuk-

senkatu 1, 40100 Jyväskylä). Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä edellä mainituissa 

toimipaikoissa. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys ovat nähtävänä ELY-keskuksen Inter-

net-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Keski-Suomi tai Pohjois-Savo -> Ajankohtaista -> 

Kuulutukset. 

 

Niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus esittää kirjalliset huomautukset pe-

rusteluineen ennen päätöksen tekemistä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava vii-

meistään 18.4.2019 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.pohjois-savo@ely-

keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuo-

pio. Asiakirjassa tulee mainita asian diaarinumero POSELY/16/5723/2019. 

 

Lisätietoja Kalastusbiologi Hanna Ahonen, puhelimitse 0295 024021 tai sähköpostilla etunimi.su-

kunimi(a)ely-keskus.fi 

 

Kuntia/Kaupunkeja pyydetään palauttamaan tämä kuulu-
tus mahdollisimman pian nähtävänäoloajan päätyttyä Poh-
jois-Savon ELY-keskukseen nähtävänäpitotodistuksella 
varustettuna (skannattuna kirjaamo.pohjois-savo@ely-
keskus.fi tai postitse PL 2000, 70101 Kuopio) 
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