
VAASAN HALLINTO-OIKEUS

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry, Eura 

Asia: Täydennys Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n tekemään valitukseen Etelä-
Suomen aluehallintoviraston (AVI) 12.12. 2019 antamista 
ympäristönsuojelulain mukaisista päätöksistä.

Valituksenalaiset päätökset: 

Nro 491/2019 (Dnro ESAVI/615/2018), jossa hakijana JVP-Eura Oy, Eura. Päätös koskee hakijan 
jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskevaa selvitystä ja luvan muuttamista.  

Nro 490/2019 (Dnro ESAVI/12277/2017), jossa hakijana Apetit Suomi Oy, Säkylä. Päätös koskee 
hakijan Säkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa määrättyä selvitystä 
purkupaikkavaihtoehdoista. 

Nro 489/2019 (Dnro ESAVI/11233/2017), jossa hakijana Säkylän kunta, Säkylä. Päätös koskee 
hakijan Köörnummen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa määrättyä selvitystä 
purkupaikkavaihtoehdoista. 

Nro 492/2019 (Dnro ESAVI/1789/2018), jossa hakijana on JVP-Eura Oy. Päätös koskee AVI:n 
määräystä JVP-Eura Oy:lle maksaa korvauksia jätevesien Eurajokeen johtamisen aiheuttamista 
virkistyskäyttöhaitoista vuosilta 2006–2015

Valituksen täydentäjä: Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry (EVSY ry), Eura

Yhteyshenkilö:

Seppo Varjonen
EVSY ry, puheenjohtaja
Karvarinkuja 7
27400 Kiukainen
sevarjo@saunalahti.fi     
p. 050 560 7357
www.evsy.fi 
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A) Täydennys osavalitusten kohtiin ”Uhanalaiset vaelluskalat,  EU:n vesipuitedirektiivi ja 
Suomen kansallinen kalatiestrategia”

Kansallinen kalatiestrategia ohjaa yleisesti valtion kalastuksen hoidon lainsäädäntöä. Sen 
perusteella laadittiin lohi- ja meritaimenstrategia ja uudistettiin kalastuslaki. Laki alleviivaa  
luontaisten kalakantojen elvyttämistä. Lohi- ja meritaimenstrategian mukaan ryhdyttiin laatimaan  
vesistökohtaisia  taimenkantojen elvytys- ja hoitosuunnitelmia. Joulukuussa 2019 valmistui 
rannikon alkuperäisten taimenkantojen elvytys- ja hoitosuunnitelma. Seuraavaksi valmisteltaneen 
suunnitelma, jossa on huomioitu rannikon muut (mm. istutetut) taimenkannat. Tässä suunnitelmassa 
lienee mukana myös Eurajoki. Vesiensuojeluyhdistyksen käsityksen mukaan Eurajoen nykyiset 
taimenkannat ovat puutteellisesti tutkitut. Yhdistyksen tiedossa on yksi endeeminen 
taimenkantaesiintymä joen yläjuoksulla. Yhdistyksen mielestä joen sivujokien ja alajuoksun 
taimenkantojen genetiikka tulisi tutkia. 

Vesiensuojeluyhdistys toteaa, että sen ohella että purkuputkien jätevedet vaarantavat 
Eurajoen vesistön ekologisen tilan ja sen palautumisen hyvään tilaan, niin ne hankaloittavat 
olennaisesti myös kalastuslain pyrkimyksiä ja joen kalaston elvyttämisen myönteisten 
vaikutusten saavuttamista.

Vesiensuojeluyhdistys haluaa edelleen täydentää valituksessa esittämäänsä kohtaa: ”AVI ei ole  
huomioinut päätöksessään Eurajoen kalataloudellista merkitystä ja erityisesti joen  
vaelluskalakantoja sekä niitä lukuisia hankkeista ja talkoista, joita on jo tehty ja suunnitellaan  
tehtäväksi joen palauttamiseksi vaelluskalajoeksi.” 

Yhdistyksen tiedossa ovat ainakin seuraavat kalaston hoidolliset elvyttämistoimenpiteet:

1. Kauttuan kosken taimenkannan elvyttäminen. Pyhäjärvi-instituutti (Pji ja Pyhärviseudun 
perhokalastajat ry).

2. Alustava suunnitelmat Eurajoen yläjuoksun luonnonmukaiseen vesirakentamiseen / 
virtavesikunnostus (Euran kunta, VARELY ja Pji)

3. Alajuoksun koskikunnostuskartoitus (Pji) ja jatkossa koskikunnostussuunnitelmat (Pji ja 
VARELY).

4. Alajuoksun koskikunnostustalkoot (Pji ja EVSY ry). Ensimmäiset toteutettu v. 2019. 
Talkoita jatketaan laajemmalla yhteisöllä kesällä 2020.

5. Suunnitteilla oleva alajuoksun koskikunnostushanke (VARELY).

6. Pappilankosken kalatien kunnostus kesällä 2019 (VARELY ja EVSY ry). Kunnostusta 
pyritään jatkamaan kesällä 2020.

7. Suunnitteilla oleva taimenten seurantahanke (Pji + EVSY ry ja muut yhdistykset).

8. Panelian kosken kalatiekunnostus v. 2019 (Paneliankosken Voima Oy).

9. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi tulevat Eurajoki – Lapinjoki kalatalousalueen ja  
sen osakaskuntien tekemät tai suunnitteilla olevat kalastuksen hoidolliset toimenpiteet, joista  
Vesiensuojeluyhdistyksellä ei ole tarkempaa tietoa. Tekeillä olevan kalatalousalueen käyttö-  
ja hoitosuunnitelman yhdistys mainitsi jo valituksessaan.

10. Virtavesikunnostamiseen liittyvät koulutustilaisuudet (mm. Pji, EVSY ry, Länsi-Suomen 
kalatalouskeskus)

B) Täydennys JVP Eura Oy:n osavalitusksen kohtaan ”Hakijan vastine lausuntoihin, 
muistutuksiin ja mielipiteisiin”

Valituksensa tässä kohdassa Vesiensuojeluyhdistys halusi tuoda julki, että JVP-Eura Oy:llä oli 



vuoden 2019 alkupuolella vaikeuksia jokeen purkautuvan puhdistetun jäteveden laadussa. Tästä 
yritys ei suostunut kuitenkaan tiedottamaan jokivarren asukkaille. Valituksemme liitteenä oli tähän  
tapahtumaketjuun liittyvä kuva JVP.n purkuputken suulta. Täydennyksenä yhdistys lähettää toisen 
kuvan (liite: Eurajoki 6.6. 2019), joka on otettu purkuputken alapuolelta samana päivänä kuin 
ensimmäinenkin kuva (6.6.2019). Se havainnollistaa hyvin joessa liikkunutta orgaanisen massan 
kokoa.

C) Eurajoen vesiensuojeluyhdistys haluaa saattaa Vaasan hallinto-oikeuden tiedoksi ja 
valituksensa täydennykseksi seuraavan asian:

AVI:n päätöksen kuulutusaikana 12.12.2019 – 13.1.2020 Vesiensuojeluyhdistys sai paljon pyyntöjä 
ja kysymyksiä koskien mahdollisuutta tukea yhdistyksen valitusta. Haastavan kuulutusajan ja 
mittavan työmäärän rasittama yhdistys päätti täydentää valitustaan myös tältä osin. Täydennyksen 
liitteenä on tiedostot asianosaisista, jotka syystä tai toisesta eivät jättäneet valitusta ko.  
purkuputkipäätöksistä, mutta ovat halunneet osoittaa tukensa Vesiensuojeluyhdistyksen jättämälle  
valitukselle. Tiedoista käy ilmi asianosaisen yhteystietojen lisäksi myös lyhyesti se, miten tukija  
katsoo päätöksen haittaavan asianosaista.

TÄYDENNYKSEN VAKUUDEKSI:

Eurassa 11. helmikuuta 2020

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry hallituksen puolesta:

Seppo Varjonen Jari Lainio

puheenjohtaja varapuheenjohtaja


