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Esitys Iso-Kerusnevan ja Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueiden (Ilmajoki ja Kurikka) ka-
lataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi 

Asia  
 Pohjanlumme Ky on tarkkailuvelvollisen (EPV Bioturve Oy) puolesta toimit-

tanut 2.11.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esi-
tyksen Iso-Kerusnevan ja Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueiden kalata-
loudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2022 lähtien.  
 

 Esitetty tarkkailuohjelma perustuu seuraaviin turvetuotantoalueita koske-
viin lupapäätöksiin ja -määräyksiin:  

• Iso-Kerusneva, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 24.9.2010 (Nro 
53/2010/3, Dnro ESAVI/378/04.08/2010), lupamääräys 11: Luvan 
saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutuksia vesistön tilaan Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksy-
mällä tavalla sekä tarkkailtava kalataloudellisia vaikutuksia Pohjan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä ta-
valla. Ehdotukset vaikutustarkkailusuunnitelmiksi on toimitettava 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kolmen kuukauden ku-
luessa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Vesistötarkkailun ja 
kalataloustarkkailun vuosiraportit on toimitettava elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksille ja Ilmajoen ja Jalasjärven kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisille. Kalataloustarkkailun raportit on 
toimitettava lisäksi Kyrönjoen kalastusalueelle. Tarkkailujen tulok-
set on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen 
tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenve-
doissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät 
sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.  

• Pikku-Kerusneva, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 18.11.2008 
(Nro 119/2008/4, Dnro LSY-2006-Y-41), lupamääräys 11: Luvan 
saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutuksia vesistön tilaan Länsi-
Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla sekä kalatalou-
dellisia vaikutuksia Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
hyväksymällä tavalla. Ehdotukset vaikutustarkkailusuunnitelmiksi 
on toimitettava Länsi-Suomen ympäristökeskukselle sekä kalaston 
ja kalastuksen tarkkailun osalta Pohjanmaan työvoima- ja elinkei-
nokeskukselle kolmen kuukauden kuluessa lupapäätöksen tultua 
lainvoimaiseksi. Vesistötarkkailun vuosiraportit on toimitettava 
Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan työvoima- ja 
elinkeinokeskukselle ja Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava Länsi-Suo-
men ympäristökeskukselle, Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle, Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Ky-
rönjoen kalastusalueelle. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa an-
nettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saatta-
vat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tark-
kailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulos-
ten laskennassa käytetyt menetelmät. 
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Ohjelmaesityksen sisältö  
 Ehdotettu kalataloudellinen tarkkailuohjelma sisältää Kyrönjoen kalatalou-

dellisen yhteistarkkailuohjelman puitteissa tehtävät kalastustiedustelut 
sekä omana tarkkailuna tehtävät sähkökoekalastukset. Kalastustiedustelut 
tehdään vuodesta 2022 lähtien, ja sähkökoekalastus tehdään Tuomiluo-
massa yhdellä koealalla vuonna 2023.  
 

Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen  
 Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 2.12.–16.12.2021 Kurikan ja Ilmajoen 

kaupunkien ilmoitustauluilla. Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä edellä 
mainituissa toimipaikoissa. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys ovat nähtä-
vänä 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 tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asian-
osaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja 
mielipiteet on toimitettava viimeistään 16.12.2021 ensisijaisesti sähköisesti 
osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaari-
numero VARELY/6650/2021) tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaik-
kaan PL 236, 20101 Turku.  
 
Tämä kuulutus on julkaistu 25.11.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päi-
vänä 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 Tu-
run toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku tai skannattuna kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) 


