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Esitys Millespakannevan ja Nassinnevan turvetuotantoalueiden (Alajärvi) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi
Asia
Eurofins Ahma Oy on 12.4.2019 toimittanut Varsinais-Suomen ELYkeskukseen hyväksyttäväksi esityksen Millespakannevan ja Nassinnevan
turvetuotantoalueiden tarkkailuohjelmaksi kalatalouden osalta. Eurofins
Ahma Oy esitti tarkkailuohjelmaesityksen toimittamisen yhteydessä sähköpostilla, että vuodelle 2018 esitetty kalataloustarkkailu siirretään toteutettavaksi vuonna 2019.
Esitetty tarkkailuohjelma perustuu Perälän Turve Oy:n Millespakannevan
sekä Nassinnevan ja Rimpinevan turvetuotantoalueita koskeviin lupapäätöksiin. Hakija on 19.9.2014 ilmoittanut, että Rimpinevan alueen turvetuotanto on päättynyt.
Millespakannevaa koskevan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
20.2.2015 antaman päätöksen nro 22/2015/1 lupaehdossa 13 ja Nassinnevaa koskevan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2015 antaman päätöksen nro 23/2015/1 lupaehdossa 12 edellytetään, että kalataloustarkkailu on tehtävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkkailu voidaan toteuttaa yhteistarkkailuina. Tarkkailun vuosiraportit on toimitettava
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueelle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Järviseudun kalastusalueelle. Tarkkailujen
tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai
etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja
tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.
Ohjelmaesityksen sisältö
Ehdotettu kalataloudellinen tarkkailuohjelma sisältää Millespakannevan ja
Nassinnevan turvetuotantoalueiden omana tarkkailuna Kivisillanpurossa
tehtävät sähkökoekalastukset sekä Ähtävänjoen- Kruunupyynjoen- ja Purmonjoen kalataloudellisessa yhteistarkkailussa tehtävät Paaluomanpuroa
koskevat kalastustiedustelut. Sähkökoekalastukset tehdään esityksen mukaan kahdella koealalla ainoastaan vuonna 2019, mikäli koekalastuksissa
osoittautuu, että Kivisillanpuron kalataloudellinen merkitys on vähäinen.
Muussa tapauksessa Kivisillanpuron sähkökoekalastuksia toteutetaan viiden vuoden välein.
Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 30.4.–30.5.2019 Alajärven kaupungin
ja Vimpelin kunnan ilmoitustauluilla. Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä
edellä mainituissa toimipaikoissa. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys ovat
nähtävänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.
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Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia esityksestä kalataloudellisen tarkkailun osalta.
Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 30.5.2019 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaarinumero 857/5723/2019) 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)

