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Lausunto koskien vastineita 14.02.2011ja01.03.2011, jotka Taimen Oy on
luvanhakijana antanut Joutsan Myllykosken kalanviljelylaitoksen
ympäristölupahakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Lausunto hakijan vastineista

Joutsan kunta, Suonteen kalastusalue, laitoksen alapuolisten vesialueiden omistajat -
yhteensä seitsemtin osakaskuntaa" Joutsansalmi-yhdistys ry ja useat ranta-asukkaat
asianosaisina ovat jättåineet m?iiiriiaikaan mennessä perustellut muistutuksensa Taimen
Oy -nimisen liikeyrityksen hakemukseen laitosta koskevien ympåiristölupamåiiiräysten
tarkistamiseksi ja enimmäisfosforipåiiistörajan nostamiseksi. Taimen Oy on antanut
14.02.2011 vastineensa mainittuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Keski-Suomen
elinkeino- liikenne- ja ympåiristökeskus on antanut oman lausuntonsa
ympiiristölupahakemuksesta 07.12.2010, mistii hakija on esittiinyt vastineensa
01.03.2011 ja ElY-keskus edelleen lausuntonsa hakijan vastineesta 04.03.2011.

Huolimatta asian merkityksellisyydestii ja laajasta paikallisesta yksituumaisuudesta
koskien lupaprosessia ja luvan sistiltOti, muistutuksensa jättiineillä yhteisöillä tai
yksittiiisillä maaomistajilla ei ole ollut yhtiiläistii mahdollisuutta reagoida hakijan ja
ElY-keslcuksen lausuntoihin ja vastineisiin. Kiitiimme nyt saamastamme
mahdollisuudesta.

Vastineissaan hakija keskittyy kommentoimaan p?iiiasiassa ElY-keskuksen lausuntoa
ja vastineita, vaikka kaikki muistutukset sisältiivät voimakasta ja hyvin perusteltua
kritiikkiä hakijan yli kolmekymmentii wotta jatkunuttra tuottamuksellista ympiiristön
pilaamista kohtaan sekä sisältiivät konkreettisia ehdotuksia lupahakemuksen käsittelyä
silmälläpitiien. Pyydämme ympiiristöluvan valmistelijoita ja ratkaisijaa perehtymiiåin
muistuttajien esittiimiin painaviin nåikökohtiin. Ne eivät tule riittiivåisti ilmi hakijan ja
ElY-keskuksen asiakirj oista.

Ennen yksityiskohtaista hakijan vastineiden tarkastelua haluamme kirjata
kokonaisuudessaan Joutsan hunnanhallituhsen 15.11.2010 tekemåin yksimielisen
påiätöksen lausunnoksi lupahakemuksesta. Tåimä on esimerkki paikkakunnalla
vallitsevasta tahtotilasta koskien hakijan liiketoiminnan harjoittamisen edellytyksiä ja
ympiiristöluvan ehtoj a:

"NylEisenlraltaista jöteveden purknmista Myllylahteen ja sitri koutta lcolm Joutsan
seudun lrpskeiseen vesialueeseen ei tule sallia. Kaikki tuotantopro,sessissa syntyvö
jdte, lriytetty vesi, laakeaineet ja muut kemikaalit on puhdistettava jayrityksen on
huolehdittava loppujötteen asiallisesta laisittelystri. Laitos tulee muuttaa



vedenlcisittelyltaan kiertovesijdrjestelmtiksi. Laitosteloiset muutokset on toteutettava
lrnhden vuoden siirtymtiajan kuluessa ja ymptiristöhtormitus on arvioitava uudelleen
uuden ympöris tölupahakemul$ en pohj alta.

Velvoiteseurannan toteutustapa tulee uudistaa ja sen puolueettomuus taata.

Hakijan on vrilittömAsfi tuhtdvd myös sellaisia laitos- ja tuotantoteknisiri muutoksia,
joiden avulla fosforipriöstöt pienenevtit heti ja haitallisten aineiden vesistöön
j uo lrs ut t aminen I oppuu. "

Virtaamamittaukset

Joutsan kalankasvatuslaitokselta låihtevåin virtaaman virtaamamittaukset eivät ole
luotettavia. Kuten ElY'keskus esittiiii" luotettavia pitoisuus- ja virtaamatietoja
tarvitaan laitoksen todellisten påiästiijen selvittiimiseksi. Tältii osin ElY-keskuksen
tulisi ohjeistaa javalvoa parannettuja mittausjåirjestelmiä, ja niiden tulee olla osa
ympiiristöluvan miiiiräyksiä ja sen mukaista toimintaa.

Epäluotettavat virtaamamittaukset yhdessä tukimusraporttien vakavien virheiden
kanssa paisuttavat virhettä edelleen. Mm. Jyvåiskyliin yliopiston
Ymp?iristöntutkimuskeskuksen (Heikki T. Veijola) tutkimusraportissa ll2l20ll
todetaan, ettii Angesselåin tilaa tarkasteltaessa fosforin sietomallin awlla {ngesselåin
ns. sallittava pintakuorma oli vuonna 2010 virtaamatilanteessa 0.53 g P/m'lv ja ns.

vaarallinen kuorma 0.92 gPh*/v. Kuitenkin raportin mukaan kesä-elokuun kuormitus
0.69 g Pkr.f lv alittaisi sallittavan kuormituksen rajan? Raportissa olisi pitåinyt todeta,
ettii pintakuorma ylittiiåi selvåisti sallittavan pintakuorman vuoden 2010
virtaamatilanteessa. Tutkija on myöntiinyt virheen raportissa siitåi huomautettaessa.

Erityisen vakava virhe on myös kontrollimittausten viihättely ja käyttiimättii
jättiiminen siten kuin lupamåiiiräyksissä on tarkoitettu. Tätii asiaa tarkastelemme
yksityiskohtaisemmin j älj empåinä.

Rehun sisältiimä fosfori

Vaatimus rehtrn enimmäisrajasta kalarehun sisiiltiimälle fosforille on oikeaan osunut,
mutta ei poista lainkaan laitoksen vanhentuneen tekniikan saneeraamisen tarvetta.
Ympåiristöluvan ehtoja harkittaessa ei ole mitåiiin tarvetta tai perustetta spekuloida
sillåi" olisiko hakijan kannalta parempi rcjoittaarehun sisåiltiimåin fosforin miiiiråiä kuin
käytettiivåin rehun miÅiraäja sen fosforipitoisuutta. Hakijan jatkuvasti käyttiimälle
taloudellisille argumenteille kaiken muutoksen liiketoimintaa haittaavasta
vaikutuksesta ei saa antaa hakija tavoittelemaa painoarvoa.

Hakija on oikeassa siinä, ettii poikaskasvatuksessa yleisesti käytetiiåin suhteellisen
runsasfosforista rehua, ja että rehun sis?iltåimä fosforin måiiiråin voimakas alentaminen
saaffaisi rajoittaa kasvatettavan kalan måiiiråiä. Vaikka tåimä toki pakottaisi yrityksen
arvioimaan tuotannolliset ja taloudelliset nåikökohdat, runsasfosforisen rehun
vaikutukset on arvioitava sen aiheuttaman ympåiristökuorman perusteell4 ei
liiketaloudellisin perustein. Rehuongelman tulee j ohtaa påiätelmiin suuren
kasvatusvolyymin johdosta syntyvåin jätteen kåisittelyssä tarvittavista nykyaikaisista
tekniikoista" ja se vahvistaa kiisitystii, ettii vanhentunut laitteisto ja saastuttavat
jälkikäsittelymenetelmät tulee tiiydellisesti saneerata tai poistaa käytöstii.



Jätelietteenpoisto

Hakija viittaa jätteenktisittelyjfiestelmåin kokeiluluonteiseen muutokseen jätelietteen

kiisittelyssä. Se osoittaa, etti hakijalla saataisi olla valmiutta uudistaa myös kaytettya
tekniikkaa ja investoida kunnolliseen puhdistusjfiestelmåiiin. Kokeiluluonteiset
jätelietteen kåisittelytavan muutokset eivät kuitenkaan tee käytössä olevaa menetelmåiä

edes alkeellisella tasolla jätevettii puhdistavaksi. Lupahakemuksen keskeinen ongelma
on kalankasvattamolla käytössä oleva vanhentunut, 35 wotta vanha käytetyn veden ja
jätteiden kåisittelytapa. Altaat ovat maapotrjaisia ja tekniikka piiäosin vanhentunutta.
Laitoksen käyttiimåin rehuseoksen fosforipitoisuus lisåiä ruokintatavasta
(automaattinen ja manuaalinen) johtuvaa fosforin yliwotoa vesistöön. Kyseessä on
poistoveden (iäteveden) juoksutus 0,65 -0,7 5 m'/s keskivirlaariallaJoutsansalmen
Myllylahteen. Jätevesi lasketaan vesistöön purkuojassa olevan selkeytysaltaan kautta
miståi vuosittain imuroidaan pumppaamalla liki viisituhatta kuutiometriä
allaskasvatuksessa synfiåiä jätelietettii lietetaskuihin ja lietetaskuista
turvesuodattimeen.

Osana velvoitetarkkailua seurataan turvesuodattimelle pumpattavan jätelietteen

fosforipitoisuuksia, ja niistii voidaan piätellä erittiiin korkeita suotoveden
fosforipitoisuuksia. Vuoden 2009 velvoitetarkkailun mukaan talvikauden suotovesi
turvesuodattimelta on 3-4 kertaa fosforipitoisempaa kuin kesåikaudella, (1,1 mg/l
verrattuna syys-lokakuun suotoveden arvoihin, jotka ovat 0,48 ja 0,27 mgll).
Turvesuodatin on 255 nf jasen turvekeffos on metrin paksuinen ja turve vaihdetaan
påiiisåiiintöisesti joka toinen vuosi noin sadan neliömetrin osalta, joten vanhaa
turvesuodatinta saattaa olla käytössä useita vuosia.

Talvikaudella jiiätynyt ja osittain tukkeutunut turvekerros ei voi suodattaa tehokkaasti,
saati sitten puhdistaa kun suodattimelle pumpataan viikoittain poistokanavan
selkeytysaltaisiin kertynyt jäteliete imumenetelmäIlä lietepumpulla. Vesi ja jäteliete

sekoittuvat imuroinnin yhteydessä, mikä tapahtuu 40-50 kertaa vuodessa. Tåistri
johtuu jätelietteen karkaamista virtaavaan poistoveteen, mikä karkailu ei näy lainkaan
kuormitusmittauksissa. Laitoksella käytetiiin myös runsaasti erilaisia kemiallisia
aineita kalojen rokottamiseen, nukuttamiseen, ja kylvettimiseen sekä altaitten pesuun
ja desinfiointiin.

Fosforipåiästöt

Hakija katsoo, ettii fosforikuorman edes våihäinen teoreettisen enimmäisrajan
laskeminen ei ole mahdollista nykyisen tekniikan avulla. Johtopåiätös tiistä on, ettåi

hakija joko uudistaa tekniikkansa jäteveden puhdistamiseksi tai lopettaa toimintansa.
Tätii ovat kaikki Joutsan yhteisölliset ja yksityiset asianomistajat muistutuksissaan
voimakkaasti painottaneet.

Hakija esittiiii vastineessaan, ettii nykyisen ptiiistörajan, 330 kgPla" laskeminen 300
kg:aa Plaei olennaisesti muuta tai kohenna alapuolisen vesistön tilaa. Se myös toteaa,
ettii fosforikuormihrksen enimmäisrajan laskeminen tuohon arvoon ei ole mahdollista
nykyisen tekniikan avulla eikä myöskåiiin liiketaloudellisin perustein. Hakija arvioi
vastineessaan muutoksen tarvetta ja sen seurauksia yksinomaan ElY-keskuksen
esittiimåin suositukseen pohjautuen. Kuitenkin institutionaaliset ja yksityiset
muistuttajat ovat vaatineet fosforipäiistöjen alentamistajo lyhyellä t?ihtiiimellä yli
puoleen nykytasostaan ja kahden vuoden siirtymåiajan kuluessa tiistii edelleen



våihäisemmiksi uuteen puhdistustekniikkaan siirrtyttiiessä. ElY-keskus pitåiiikin
lausunnossaan tålrkeåinä, ettii pyntåiiin löytiimä,iin laitokselle soveltuvia tehokkaampia
vesiensuojeluratkaisuja, sillä laitoksen aiheuttamat haitat ovat selvåisti havaittavissa
laitoksen alapuolisessa vesistössä.

ElY-keskus esitiiii hakemuksen hylkåiiimistii siltä osin, kun lupaa haetaan

fosforikuormitusrajan nostamiseksi 400 kg:aavuodessa. Kun nykyinen teoreettinen
raja on 330 kg Pla" ei tuon toteaminen liene kovin vaikeaa. Ongelm4 minkä ELY-
keskus tiiysin valvovana viranomaisena kiertiiii, on, effå kontrollimittausten näytteissä
purkuveden fosforipitoisuus on usean woden ajan ollut huomatcavasti korkeampi kuin
vastaavissa kalankasvatuslaitoksen itse ottamissa kahden viikon j akson
kokoomanäytteissä. Hakija yrtttiiä selittiiii kokoomanäytteiden ja systemaattisten
kontrollimittiausten eroja kiintoaineksen satunnaisella joutumisella yhden vuorokauden
kontrollinäytteeseen

Käytettiivissä olevasta kontrolliaineistosta on kuitenkin påiäteltiivissåi, ettii avoveden
aikaan fosforipiiästöt vesistöön ovat olleet systemaattisesti noin kaksinkertaiset
kalankasvattamon omavalvonnan perusteella saatuihin lukuihin niihden. Siten myös
niiden aiheuttamat haitat ovat todellisuudessa huomattavasti ilmoitettua suuremmat.

Kontrollimittiausten antama ptrkuveden fosforipitoisuus on ollut myös
systemaattisesti korkeampi kuin kokoomanäytteestii saatu.

Vaikka kontrollimittauksilla ei voi korvata systemaattista selrantaa,
konhollinäytteiden antamat poikkemat ovat niin suuret, ettli puolueeton tutkija ja
valvova viranomainen ei voisi misstiiin olosuhteissa hyvdksyä laitoksen
kokoomanäytteistii saatuj a mittausttrloksia sellaisenaan päteviksi.

Arvionvarainen ns. ainetaselaskelma on otettu keskeiseksi osaksi vuosiyhteenvetojen
johtopätöksiä. Siinä esitetyt luvut ja laskentaperusteet rehussa olevan fosforin
sitoutumisesta kalojen lisåikasvuun ja toisaalta liukenemisesta altaan veteen perustuvat
tiiysin hakijan itse antamiin tietoihin rehujen laadusta ja niiden käytöstä. Luotettiavat
asiantuntijalåihteet arvioivat, ettii korkeintaan 30% kaloille veteen levitefiävåin rehun
sisältiimistii ravinteista sitoutuu kalojen lisåikaswun, toisin kuin hakijan laskelmassa

esittiimä 40%.

Keski-suomen elinkeino-, liikenne ja ympåiristökeskus ei systemaattisesti tarkistaja
vertaahakrjan konsulttina toimivan Jyviiskylåin yliopiston
Ympiiristöntutkimuskeskuksen suorittamien kontrollimittauksen tuloksia hakijan
ottamiin kokoomanäytteiden analyysituloksiin. Lupaehtoihin sisäIfiä
kontrollimittaus ja sen toimiluvan kannalta keskeisten kontrollianalyysien tulokset on
mainittu velvoiteseurannan vuosiraporteiss4 mutta erittiiin merkittävistii eroista
huolimatta ne on jätetty huomioon otiamatta.

Vesistövaikutukset

Kalankasvatuksen aiheuttama vesistökuormitus on piiäosin peräisin kaloille syötetystä
rehusta. Kalaan sitoutumaton osa ravinteista joutuu vesistöön kalojen ulosteina ja
eritteinä.

Hakija rohkenee esittåiii" ettii esitetyt todisteet tarkkailu- ja kontrollinäytteiden
epåiselvyyksistii olisivat perusteettomia ja selkeåisti väinrU ja etä ongelmasta
selvittiiisiin vaikutustarkkailun näytteenottoa parantamalla. ElY-keskuksen esitys



näytteenoton kehittiimisestii on tervetullut, mutta ei poista sitii tosiasiaa, ettii
lupahakemuksen tiedoissa ja valvonnassa on runsaasti virheitii ja puutteellisuuksia.
Hakijan toiminta on huonontanut koko Joutsan seudun vesistön tilaa jaaiheuttanut

runsaasti ongelmia koko kunnalle, kuntalaisille ja ranta-asukkaille yli 30 vuoden ajan.

Laitoksen jätevesien purkuputken alapuolinen vesistö on ollut vuosia paikoittain
voimakkaastikin rehevöitynyt ja karvalehden nrnsas esiintyminen on ollut jatkuva
haiua. Viherinjåirvestii Myllykoskeen tuleva vesi on puhdasta kirkasta ja
karvalehdestii vapaata. Karvalehtiesiintymä alkaa hakijan kalankasvatuslaitoksen
j äteveden purkuaukolta.

Kalankasvatuksen vesistövaikutuksia pyntåi:in viihentiimåiiin kasvattamojen sijainnin
ohjauksella. Uusia kalankasvattamoja voidaan perustaa vain sellaisiin vesistöihin,
joissa vesistön kyky kåisitellä tulevaa lisåiravinnekuonnaa on hyvåi esim. virtaus ja
vesim?iiirät ovat niin suuret, ettii vesistössä tapahtuu våilittömåisti merkittiivtiä
laimenemista. Hakijan kalankasvatuslaitoksen jätevedet johdetaan katrden maavallille
perustetun maantien muodostaman maantieteellisen esteen rajaamaan kapeaan ja
matalaan lahteen, ja minkä johdosta alue on erityisen epåisopiva ympåiristöä pilaavan
kalankasvattomon sij aintipaikaksi.

Lupakauden lyhentåiminen

Joutsan kunta esittiiii lausunnossaan, ettii laitostekniset muutokset on toteutettiava
kahden vuoden siirtymtiajan kuluess4 jaetthymptiristökuormitus tulee arvioida
uudelleen uuden ympåiristölupahakemuksen pohjalta. Joutsansalmi-yhdistys ry
katsoo, ettii mikäli kalankasvatuksen siirtiimistii siihen tarkoitukseen sopivampaan
sijaintipaikkaan ei voida toteuttaa kahden woden siirtymåiajan kuluess4
vesistövaikutukset tulee minimoida nykyaikaisella ja poikastuotantoon soveltuvalla
laitostekniikalla. Ennen laitostekniikan muutosta hakijalta on edellytettiivä myös
våilittömiä toimenpiteitåi fosforipåiästöjen pienentiimiseksi ja haitallisten aineiden
vesistöön juoksuttamisen lopettamiseksi.

Laitos tulee kahden vuoden måiiiriiajan kuluessa muuttaa keinoallaslaitokseksi ja
liittääsiihen kiertovesitekniikka ravinnepåiiistöjen hallitsemiseksi ja kuormituksen
olennaiseksi pienentåimiseksi. Siihen on olemassa hyvät valmiudet, koska hakija on
vahvasti mukana yritysrypptiiinsä kautta poikas- ja makean veden laitosten
kalanruokintajfi estelmien sekä ympåiristökuormitusta minimoivan ja
kasvatusolosuhteet optimoivan kiertovesiteknologian kehittiimisessä ja
markkinoinnissa maailmanlaajuisesti.

Joutsass4 27.09.2011

Joutsansalmi-yhdistys ry
Hallituksen oiiätöksen mukaisesti
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