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Päätös kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä

ASIA Koskenkylänjoen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen 
vuodesta 2021 alkaen.

HAKIJAT Lapinjärven ja Myrskylän kunnat sekä Loviisan kaupunki

ASIAN VIREILLETULO Loviisan kaupunki on 31.5.2021 saapuneella sähköpostilla toimittanut 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalouspalvelut -yksikölle hyväksyttäväksi esityksen Koskenkylänjoen 
kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi. Tarkkailuohjelmaesityksen on 
laatinut Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry.

TOIMINTA Koskenkylänjoen vesistöalueella toimii kolme kalataloudelliseen tarkkailuun 
velvoitettua jätevedenpuhdistamoa; Lapinjärven kunnan Porlammin 
jätevedenpuhdistamo, Loviisan kaupungin Liljendalin jätevedenpuhdistamo 
ja Myrskylän kunnan jätevedenpuhdistamo. 

Porlammin jätevedenpuhdistamo sijaitsee Lapinjärven kunnan omistamalla 
kiinteistöllä Puhdistamonrinne RN:o 50:0. Puhdistamon jätevedet 
johdetaan Koskenkylänjokeen avo-ojaa pitkin.

Liljendalin jätevedenpuhdistamo sijaitsee Liljendalin kirkonkylän 
pohjoispuolella osoitteessa Eskilomintie 153b, 07880 Liljendal. Käsitellyt 
jätevedet johdetaan Koskenkylänjokeen purkuputkea pitkin.

Myrskylän jätevedenpuhdistamo sijaitsee kirkonkylän länsipuolella 
Myrskylän kunnan omistamalla tilalla RN:o 504-405-1-49. Käsitellyt 
jätevedet johdetaan Järvenojaan, jonka nimi muuttuu alempana uomassa 
Myrskylänjoeksi. Myrskylänjoesta virtaavat vedet yhtyvät 
Koskenkylänjokeen Gartsbackenin alueella.
Kalataloudellista tarkkailua on aiemmin toteutettu Koskenkylänjoessa 
velvoitetarkkailuna 12.7.2005 hyväksytyn ohjelman mukaisesti vuonna 
2005. Kalataloudellisessa tarkkailussa oli tuolloin mukana nyt vireillä 
olevan tarkkailun velvoitettujen lisäksi toimintansa jo lopettanut 
Koskenkylän puhdistamo. Velvoitetarkkailun lisäksi Koskenkylänjoen 
kalastoa on seurattu virtavesikunnostusten yhteydessä vuosina 2005–
2012.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Seuraavassa on listattu kalataloudelliseen tarkkailuun liittyvät 
jätevedenpuhdistamot ja purkuvesistön kalataloudelliseen tarkkailuun 
velvoittavat lupapäätökset. 



PÄÄTÖS  
2 (3)

  
Annettu julkipanon jälkeen VARELY/19/2021
16.11.2021  

 
 
 

- Lapinjärven kunnan Porlammin jätevedenpuhdistamo;
o Nro 87/2014/2, Dnro ESAVI/290/04.08/2012, 11.6.2014;

- Loviisan kaupungin Liljendalin jätevedenpuhdistamo;
o Nro YS 630, UUS-2005-Y-723-111, 26.5.2009;

- Myrskylän kunnan jätevedenpuhdistamo;
o Nro 203/2014/2, Dnro ESAVI/121/04.08/2012, 20.11.2014.

ESITETTY TARKKAILUOHJELMA

Yhteistarkkailun tarkoituksena on selvittää puhdistamoiden 
jätevesikuormituksen kalataloudellisia vaikutuksia Koskenkylänjoessa ja 
sen sivu-uomassa Myrskylänjoessa. Esitetyt tarkkailumenetelmät ovat 
sähkökoekalastus, koeravustus ja koskialueiden pohjaeläinselvitys. 

Sähkökoekalastus tehdään vuodesta 2021 alkaen kolmen vuoden välein 
1.8.–31.10 välisenä aikana yhteensä kuudella koealalla. Koealat sijaitsevat 
kunkin puhdistamon alapuolisella vaikutusalueella ja yläpuolisella 
vertailualueella. 

Koeravustukset tehdään vuodesta 2021 alkaen viiden vuoden välein 1.8.–
15.9. välisenä aikana neljällä koealalla Koskenkylänjoessa ja kahdella 
koealalla Myrskylänjoessa. Ravustuksessa käytetään kullakin 
ravustusalueella 25 mertaa, jotka lasketaan pyyntiin yön ajaksi.

Pohjaeläintarkkailua on esitetty tehtäväksi kahdella näytealalla 
Koskenkylänjoessa ja kahdella Myrskylänjoessa vuosina 2021 ja 2025 sekä 
tämän jälkeen viiden vuoden välein. 

Kalataloudellisen tarkkailun tarkempi sisältö ilmenee päätöksen liitteenä 
olevasta tarkkailuohjelmaesityksestä. Tarkkailun on voimassa toistaiseksi.

Tarkkailu raportoidaan kutakin tarkkailuvuotta seuraavan vuoden 
maaliskuun loppuun mennessä. Raportit toimitetaan tarkkailuvelvollisille, 
tarkkailualueen kunnille, kalatalousalueelle, Uudenmaan ELY-keskukselle 
ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle. 

ASIANOSAISTEN KUULEMINEN

Tarkkailuohjelmaesitys on pidetty nähtävänä 7.7.2021–15.8.2021 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen internet-sivustolla. Lisäksi vireilläolosta 
on ilmoitettu Lapinjärven ja Myrskylän kunnille ja Loviisan kaupungille. 
Ohjelmaesityksestä on pyydetty lausunnot Lapinjärven ja Myrskylän kuntien 
sekä Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisilta ja 
Koskenkylänjoen kalatalousalueelta.
Tarkkailuohjelmaesityksestä ei saatu vireilläoloaikana lausuntoja tai 
muistutuksia. 
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RATKAISU Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalous-
viranomainen hyväksyy 31.5.2021 toimitetun Koskenkylänjoen 
kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman.

RATKAISUN PERUSTELUT
Tarkkailun toteuttaminen esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti antaa 
ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan kalataloudellisista vaikutuksista.

TARKKAILUOHJELMAN MUUTTAMINEN JA VOIMASSAOLO
Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä 
tavalla. 
Pieniä muutoksia tarkkailun suorittamistapaan tai aikatauluun voidaan 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)

KÄSITTELYMAKSU 2h á 70 €, yhteensä 140 €, arvonlisävero 0 %. Käsittelymaksun periminen 
perustuu valtioneuvoston asetukseen 1272/2020. Lasku lähetetään 
erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. 

MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen sekä maksuun voidaan hakea oikaisua Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä. 

LIITTEET Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset
Tarkkailuohjelmaesitys 

JAKELU Päätös hakijalle

TIEDOKSI Päätösjäljennös:
Loviisan kaupunki
Lapinjärven kunta
Myrskylän kunta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue
Koskenkylänjoen, Loviisan saariston ja Salpausselän kalatalousalueet

Ilmoittaminen päätöksestä:
Päätös julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen internet-sivustolla. Lisäksi tieto päätöksestä 
julkaistaan Lapinjärven ja Myrskylän kuntien sekä Loviisan kaupungin 
ilmoitustauluilla
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