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Esitys Saukonkylän pohjavedenottamoiden (Alajärvi) kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi
Asia
Lappavesi Oy on 30.11.2018 toimittanut Varsinais-Suomen ELYkeskukseen hyväksyttäväksi Saukonkylä 3 pohjavedenottamon kalataloudellisen tarkkailuohjelmaesityksen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen pyysi 31.1.2019 hakijaa toimittamaan uuden tarkkailuohjelmaesityksen, jossa on yhdistetty Saukonkylä 1, 2 ja 3 pohjavedenottamoiden kalataloudelliset tarkkailut yhteistarkkailuksi. Hakija toimitti
8.2.2019 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen esityksen pohjavedenottamoiden kalataloudelliseksi yhteistarkkailuksi.
Esitetty yhteistarkkailuohjelma perustuu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Lappavesi Oy:lle 28.6.2002 antamaan Saukonkylä 1 ja 2 pohjavedenottamoita koskevaan lupapäätökseen nro 36/2002/2 ja Länsi- ja SisäSuomen aluehallintoviraston Lappavesi Oy:lle 17.8.2018 antamaan Saukonkylä 3 pohjavedenottamoa koskevaan lupapäätökseen nro 59/2018/2.
Saukonkylä 1 ja 2 pohjavedenottamoita koskevan luvan lupamääräyksessä 3 edellytetään muun muassa, että luvan saajan on tarkkailtava vedenoton vaikutuksia kalakantoihin Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen (nykyisin Varsinais-Suomen ELY-keskus) hyväksymällä tavalla.
Saukonkylä 3 pohjavedenottamoa koskevan luvan lupamääräyksessä 13
edellytetään, että luvan saajan on tarkkailtava pohjavedenoton kalataloudellisia vaikutuksia Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti.
Ohjelmaesityksen sisältö
Ehdotettu Saukonkylän pohjavedenottamoiden kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma sisältää Peränpurossa, Keltinpurossa ja Orasenjoella vuodesta 2022 lähtien viiden vuoden välein tehtävät sähkökoekalastukset.
Keltinpurossa tehdään lisäksi sähkökoekalastus pohjavedenottamon käyttöönottoa seuraavana vuotena, mikäli pohjavedenottoa ei aloiteta vuonna
2021.
Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 14.3.–15.4.2019 Alajärven kaupungin
ilmoitustaululla. Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä edellä mainitussa
toimipaikassa. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys ovat nähtävänä ELYkeskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi ->
Ajankohtaista -> Kuulutukset.
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja
mielipiteet on toimitettava viimeistään 15.4.2019 ensisijaisesti sähköisesti
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osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaarinumero 3438/5723/2018) tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan
PL 236, 20101 Turku.
Lisätietoja
Kalastusbiologi Mika Sivil, puhelimitse 0295 023 045 tai sähköpostilla
mika.sivil@ely-keskus.fi
Kaupunkia/kuntaa pyydetään palauttamaan tämä kuulutus mahdollisimman pian nähtävänäoloajan
päätyttyä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen nähtävänäpitotodistuksella varustettuna (postitse Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku tai skannattuna kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi)

