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Esitys Kyrönjoen vesistötöiden kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2022 alkaen
Asia
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toimittanut 24.9.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esityksen Kyrönjoen vesistötöiden
kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2022 alkaen.
Kyrönjoen vesistötöiden tarkkailu perustuu useisiin lupapäätöksiin, joissa
luvanhaltijana on valtio. Nyt esitetty tarkkailusuunnitelma on muutoin sama
kuin voimassa oleva, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 21.11.2018 päätöksellään hyväksymä, mutta se päivitetään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 18.6.2021 antamien päätösten 129/2021 (Dnro
LSSAVI/8661/2018) ja 130/2021 (Dnro LSSAVI/12831/2018) tarkistamien
lupamääräysten mukaiseksi. Voimassa olevaan tarkkailusuunnitelmaan on
lisätty viiden vuoden välein laadittavat yhteenvetoraportit ja suunnitelmasta
on poistettu kalojen nousutarkkailu Kyrönjoen Malkakoskessa, koeverkkokalastus Seinäjoen Viitalassa ja koeravustus Seinäjoen Viitalassa ja Rengossa.
Ohjelmaesityksen sisältö
Ehdotettu Kyrönjoen vesistötöiden tarkkailuohjelma sisältää kalatalouden
osalta vuodesta 2022 alkaen:
–Kauhajoessa, Kyrönjoessa ja Seinäjoessa kuudella paikalla tehtävät sähkökoekalastukset
–Kyrönjoessa ja sen edustan merialueella viidellä paikalla tehtävät poikasnuottaukset
–Kyrönjoessa ja sen edustan merialueella viidellä paikalla tehtävät verkkokoekalastukset
–Kyrönjoen vaellussiikakannan tarkkailun joen alaosalla merestä nousevien siikojen koekalastuksilla ja merkinnöillä sekä siianpoikaspyynneillä
–kalojen elohopeapitoisuuden seurannan Kyrkösjärven, Kalajärven, Pitkämön ja Liikapuron tekoaltailla, Seinäjärvessä ja Kyrönjoessa
–Seinäjoessa ja Kyrönjoessa kahdella paikalla tehtävät koeravustukset
–Kyrönjoessa Hiirikosken ja Majornan välisellä alueella tehtävät nahkiaisen
toukkakartoitukset
–Koskenkorvan ja Malkakosken patojen välisen jokiosuuden vapaa-ajankalastusta koskevan kalastustiedustelun
–Kyrönjoen edustan merialueen kaupallista kalastusta koskevan kalastustiedustelun
–mahdollisiin Kyrönjoen alaosalla tai suistossa tapahtuviin kalakuolemiin
liittyvät pH- ja kalalajiselvitykset.
Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 29.11.2021–13.12.2021 Seinäjoen,
Kauhajoen, Ilmajoen, Kurikan ja Vaasan kaupunkien sekä Isonkyrön ja
Musta-saaren kuntien ilmoitustauluilla. Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä edellä mainituissa toimipaikoissa. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys
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ovat nähtävänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi ->
Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksen lukua 5 koskien (kalat, ravut ja nahkiaiset). Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista
mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 13.12.2021 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinaissuomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaarinumero VARELY/5925/2021)
tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku.
Tämä kuulutus on julkaistu 22.11.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.
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)

