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Esitys Rouskunsuon turvetuotantoalueen (Loimaa) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi
Asia
KVVY Tutkimus Oy on 20.5.2020 tarkkailuvelvollisen puolesta toimittanut
Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esityksen Rouskunsuon turvetuotantoalueen eli Murronjoen ja Kourajoen kalataloudelliseksi
tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2020 alkaen.
Esitetty tarkkailuohjelma perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston TM
Pekkola Oy:lle 19.12.2018 antamaan lupapäätökseen nro 214/2018/2
(Dnro ESAVI/13143/2017), jonka lupamääräyksessä 14 edellytetään, että
kalataloustarkkailu on tehtävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla ja tarkkailusuunnitelma on toimitettava viranomaisen hyväksyttäväksi kolmen
kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle ja ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle, Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä
Kokemäenjoen–Loimijoen -kalastusalueelle (nykyään Kokemäen kalatalousalueelle). 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 toistaiseksi voimassa oleva kalataloudellinen tarkkailuohjelma
sisältää vuodesta 2020 lähtien kolmen vuoden välein Murronjoella (2
koealaa) ja Kourajoen alaosalla (2) tehtävät sähkökoekalastukset.
Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 8.6.–22.6.2020 Loimaan 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 22.6.2020 ensisijaisesti sähköisesti
osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaarinumero 844/5723/2020) tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan
PL 236, 20101 Turku.
Tämä kuulutus on julkaistu 1.6.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.
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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)
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