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YIvIpÄRIsTö. JA VESITALo
KALANKASVATUKSELLE

US LU

PAHAKEM US

(Viranomainen
Diaarimerkintä

llmoitus on tullut vireille

Kalankasvatus. i

2.

ikastuotanto

HAKIJANYHTEYSTIEDOT

Hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja

Taimen Oy PL

3?

, 41341Laukaa puh. 014-831630, fax

831649

önen, 0400-342454

0r76493-4

3.

LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT
Laitoksen nimi ja sijaintipaikka

Taimen Oy, Joutsan M

kalanvilielylaitos

Asko Kähkönen PL 32

0400-3424s4

4. YLEISKUVAUS TOIMINNAST4 I|SÄTASVUSTA, REHUN JA RAVTNTETDET mir,ÄnÄsrÄ.la pluisrötsrÄ rorrutparxotTTAtN
serÄ vlepölle rAEKqIIEIIU IttusrglruÄ LUpÄHAKEMUKSEssA EsrrsrnsrÄ rieoorsreToiminta on ollut kokonaisuudessaan istukaspoikastuotantoa. Rehunkäyttö ;li
200%9 075 Lg,
". 227 kg p (1 .2 tg fZA;,
lisiikasvu 7 5 853 kg ja fosforikuormitus vesistöön kasvatuskaudella keskim äänn
kasvatuskauden ulkopuolella 107 kg P (0.44 kg P/d) ja koko vuotena 334kgpia (0.91 tg pia).

Fosforikuormitus syötettyä rehukiloa kohti oti 4.2 g jakasvatuskauden aikana 3.4 g. Kasvatettua
kalakjloa kohti fosforijäämä on o11ut vuositasolla 4.8 g/rehukilo.

fl
[l

/eisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä

5.

VOIMASSAOLEVAT LUVAT, PMTOKSET
PÄÄ
JA LAUSUNNOT

ffi

yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteesså nro

nro

5

Ympäristönsuojelulain nojalla annettu lupa

Antopäivämäårä

Viranomainen

Liite nro

1.12.2004

ISY 106/04/1 (Dnro ISY2004-Y-ss)
KHO (Dnro 272411106)).

6

10.3.2008

l-l Vesilain nojatta annettu
[-l

lupa

Vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun
asetuksen mukainen lausunto Q83l 1962\
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t[-l

siioituspait<ka-/sijoituslupa

l-l Ympäristölupamenettelylain nojalla annettu lupa
l-l nlluut luvat (esim. päätös jätehuoltosuunnitelmasta)
6.

TTEDOT KIINTEISTöISTÄ JA NilLLÄ STJATTSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA (ESIM. KALANKASVATUS,

'AJISTA YHTEYSTIETOINEEN

SEKA NAIDEN HAL

TALVI

[l

Yt"i.t

ffi

(1 :50 000) (liite 1)
"rtt"
Peru"- tai maastokartta ja sen nro

[l

Kiint"irtör"kisterikartta (liite 3)

(liite 2)

lX

Asemaoiirros (liite 4)
Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot

Taimen Ov. PL 32.41341Laukaa; puh. 014-837630,fax831649
Kunta, kylä, RN:o, kiinteistön nimi

Joutsa. Jousan kvlä. Lohipelto 25:1 ia Lohiranta2I:7
Selvitys oikeudesta ko. alueen käyttöön (vuokrasopimus, omistus-, ym. oikeus). Vuokrasopimus esitettävä liitteenä.

Hakija omistaa kiinteistön, kiinteistörekisteriote liitteenä
! Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 3
Selvitys alueen kaavoitustilanteesta

Vaikutusalueella on asemakaava Joutsansalmeen saau<a. Kunnassa on tehty rantayleiskaava, joka on
voimassa Myllykosken yläpuolisilla aiueilla.

fi

nro 7

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä

7,

SYKSIKöITTÄIN
TIEDOT ALTAISTA KASVATUS. JA TALvlsÄtL
Kasvatus- tai talvisäilytysyksikön nimi sekä selostus altaiden muodosta ja
metcriqalicle

Lukumäärä

Altaiden

Pinta-ala

Tilavuus

/knl\

vesiswws /m)

rm2)

(m3)

8

1,5

800

1200

Verkkoaltaat

I

tarkemmat tiedot on esiietty liitteessä nro

Maa-altaat

X

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä

nro 4

Muut altaat

I

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

Luonnonravintolammikot

I

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

8.

TIEDOT SUUN

AN

NOSTA KASVATUS. JA TALVISÄLYTYSYKSIK( )ITTÄIN

XG

tupanat emut<seen sisältyy useita kasvatus- ja talvisäilytysyksiköitä, tuotantotiedot esitetään eriteltyinä kasvatus- ja talvisåilytysyksiköittäin liitteessä nro

8

Tuotantosuunta

[-l

ruokalatuotanto
Laitoksella kasvatettavat kalalajit

X

istukaspoikastuotanto

Kiriolohi
Perattavien määrä
(kg/a)

liilfii?5ä'"

ilå'iflu

krl'

80

Talvisäilytykseen siirtyvien
määrå (kg/a)

Rehunkävttö ia rehun sisältämät ravinteet
Kasvatus- tai talvisäilytysyksikkö

Arvioitu lisäkasvu
(perkaamatonta kalaa)

Istukaspoikastuotanto

7s000-80000

Käytetty rehutyyppi
ja mäårä (kg/a)

Rehun sisältämä
typpi (N kg/a)

Rehun sisältämä
fosfori (P kgla)

kuivarehu,
69075 v.2009

n.5233

n.785

{ko/a\

Määrä yhteensä
', Rehutwoillå tarkoitetaan ioko kuiva-. tuore- tai oehmeäraerehua
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tSelostus rehun varastoinnista ja käsittelystä ennen syöttöä

Kuivarehua. säilWys asianmukaisesti kuivavarastossa piensäkerssa
us kalojen ruokintatavasta (esim.

Osittain käsin, osittain automaatilla
TIEDOT TOIMINNASTA NYKYISELTÄ LUPAKAUDELTA KASVATUS- JA TAL

ll

ÄrN

los lupahakemukseen sisältyy useita kasvatus- ja talvisäilytysyksiköitä, nykyisen lupakauden tuotantotiedot esitetään eriteltyinä
kasvatus- ja talvisåilytysyksiköittåin liitteessä nro

Vuosi

2009
2008
2007

Lisäkasvu (ko/a)

Tvooi [N ko/a)

Fosfori (P ko/a)

Tvooi (N ko/a)

Fosfori (P ko/a)

75853

5233

185

Ei ole tarkkailtu

334ltase 257

5463

842

2l3ltase 227
300ltase 334

72883
50647

1 O. M iqA-ALTAIDEN VEDENOTTO JA VEDEN KÄSITTELY
Selostus vedenotto- ja johtamisjärjestelyistä. Vedenotto- ja johtamisjärjestelyt on esitettävä myös kartoilla ja asemapiirroksessa.

Käyttövesi otetaan Viheriniärvestä putkella (7 allasta) ia Mvlivkoskesta (1 allas)
Vedenottolaitteet ja -rakenteet

Putkella- vesimääräksi on mvönnetfv 0.75 m3/ s vuosikeskiarvona
(l/s)
4691s- (m'/d)
54357456
66s
Hakija on vesialueen l_l omistaja ll osakas tai hakijalla on |[| lupa vedenottoon
ISVEO 161V7 I " ISVEO 2l NmJ77

Vesistöstä johdettava vesimäärå

(/s)

Pohjaveden otto
Hakija on

alueen l--l omistaja

(luvan antaja, pvm, nro)

(m"/d)

tai hakijalla on

ll

lupa pohjaveden ottoon (luvan antaja, pvm, nro)

Vedenottovesistö (oki, puro, lampi, jårvi jne.) ja vedenottopaikka. Sijainti merkiftävä myös karttaan ja asemapiirrokseen.

Viherini ärvi. sekä Mvllvkoski
Vedenottovesistönkeskivirtaama

2005_

m'/s,keskialivirtaama

2009
5.6

20A5-

m"/s

2009n.
3,1

Poistoveden johtamispaikka (ioki, puro, lampi, järvi jne.). Srjainti merkittåvä myös karttaan ja asemapiirrokseen.

Ansesselän

Mvlivlahti

Poistoveden johtamispaikan keskivirtaama

9.65

m"ls,

keskialivirtaama

mo/s

Poistovesien käsittely

Lietetaskut altaissa (16 kol). poistouomassa kolme lietetaskua.
Poistoveden johtaminen (rakenteet ja laitteet)

Poistovesi 'iohdetaan poistouomaan. iossa vesimäärän mittaus mittapadon avulla
Laitoksella käytettävän veden virtaamamittausmenetelmä

Kolmiomittapato. Edellisessä ympäristöluvassa edellytettiin tarkistamaan laitoksen virtaamamittausten
luotettavuus. Tarkistusmittaus toteutettiin Jyväskylän yliopiston toimesta v. 2008. Raportti
tarkistusmittauksesta ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunto (I.12.2009) tarkistusmittauksen
toteuttamisesta on liitteenä (liite 9). Ympäristökeskus (ElY-keskus) edellytti lausunnossaan
tarkistusmittausten uusimista. ia valittu konsultti toteuttaa ne v. 2010 avovesikaudella.
Muodostuvan lietteen määrä, poisto ja käsittely. Selostus siitä, miten ja kuinka usein liete poistetaan sekä minne se sijoitetaan.

4 500 m3. Lietteenpoisto lietetaskuista tapahtuu imuroimalla ja poistouomasta lietepumpulla.
Miirkriliete viedään turvesaostusaltaalle. Kertynyt liete kompostoidaan.
1I.

PERKAUSTOIMINTA
Kalojen pisto-/verestyspaikka (merkift ävä karttaan)

Verivesien määrä, käsittely ja johtaminen
Kalojen perkauspaikka (merkittävä karttaan)
Perkauspaikan toiminnanharjoittaja ja osoite (ios eri kuin hakija)
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r
Jos perkaus slsältyy hak'rJan kasvatustoimintaan, niin perkauspaikka merkitään myös asemapiirrokseen (liite nro 4) ja lisäksi
täytetään myös seuraavat kohdat.
Perattava
-

kalamäärä

(kg/a)ja perkauskuukaudet

Perka$jätteiden kä€iiiety I nyOOyntäminen ja sijoittaminen (merkittävä karttaan)

t

(m'/d/Perkauskuukautta

kohti)

Mistä vesi otetaan?
Perkaukseen kåytötyn veden käsittely ja johtaminen (merkittävä karttaan)
Perkauksessa muodostwän lietteen määrä, käsittely ja sijoittaminen (merkittävä karttaan)

A SEKÄ TIEDOT NIIDEN

12. TIEDOT TOIMINNASSA TÄWETTÄUEN ANEIDEN JA KEMIKAALIEN

Kalojen kylvetysaineita sekä desinfiointiaineita käytetään pieniä määiä,käyttö- ja vamstointiohjeiden
mukaan. Lisäksi on käytetty kalojen nukutusainetta ja rokotetta.
XI

ti"Oot on esitetty liitteessä

nro

10

4? TtFnnr -cvNrvvrsrÄ.tÄrrplsrÄ rMlttJT

NIIDEN MJ{ARISTÄ JA XÄSITTEIVSIÄ

KUIN
(Esim. kuolleet kalat, pakkausjätteet, pilaantuneet rehut yms.)
Jätenimike

Määrä (esim. kq/a)

kuolieet kalat

v.2009;1.078 kompostointi tai vienti kunnalliselle

selostus iätteiden käsittelvstä tai hvödvntämisestä

kaatopaikalle
iätteenkulietus

pakkausiättee

Toimitusoaikka

Kaatopailka
Kaatopailfta

Tiedot ongelmajätteistä, niiden määristä ja siitä, minne ongelmajätteet kuljetetaan

Vähäinen määrä ö1ivä. koneiden suodattimia yrns. viety kunnalliselle ongelmajätteen keräyspalka!1g
fi tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro i 1
14. ARVIo ToIMINNAN PJ{AsTötsTÄ VETEEN, ILMAAN
KASVATUS, JA TALVSÄLYTYSYKSIKÖITÄI N

fi

JA

MAAPERÄÄN SEKÄ TIEDOT TOIMINNAN AIHEUTTAMASTA MELUSTA

jos lupahakemukseen sisältyy useita kasvatus- ja talvisäilytysyksiköitä, tiedot on esitetty eriteltyinä kasvatus- ja talvisäilytysyksiköittäin
tiitteessä

nro Velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto,

liite

1

2

Kalankasvatus
Arvio päästöistä vesistöön. Esitetään myös laskelma.

kg P/d) ja kasvatuskauden
ulkopuolinen kuorma 107 kg Q. akgP/d). Laitoksen fosforikuonna on saatu vähentämällä tulevan
veden kuorma liihtevän veden kuormasta kahden viikon havaintojaksoilla. Lähtevä vesi kerättiin
automaattisilla näytteenottimilla poistopadolta. Osanäytteet otettiin tunnin välein vuorokaudenalalta,
kahden viikon mittaisin näytteenottojaksoin. Vuorokauden näytteistä muodostettiin kokoomanäyte, joka
analvsoitiin. Konsultti otti kontrollinäytteet touko-, syys- ia lokakuussa (liite lZ,liitetaulukot I ja 2)
Kasvatuskauden (touko-lokakuu) fosforikuorm a v. 2009 227 kg

Fosforia
Typpeä

(kgta) 213-36A

(1 .2

e004-2009\

(kg/a) ei ole tarkkailtu

Arvio päästöistä ilmaan (esim. haju)

ei haiuhaittoia eikä päästöiä ilmaan; rehukuljetukset, kalakuljetukset kasvatuskaudella pari kertaa/vko
Arvio perkauksen aiheuttamasta melusta

ei oerkausta
Arvio päästöistä maaperään

ei päästöiä
Verestys ja perkaus
Arvio påästöistä vesistöön

ei ole

6024101.2003

Fosforia (kg/a)

fosforia kg/d/perkauskuukautta kohti

Typpeä (kg/a)

typpeä kg/d/perkauskuukautta kohti

BoDz (kg/a)

BODT kg/d/perkauskuukautta kohti

Arvio päåstöistä ilmaan (esim. haju)
Arvio päästöistä ilmaan (esim. haju)
Arvio päästöistä maaperåän

15. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN JAYMPÄRISTÖN KANNALTAPARHAAN XÄWÄHTtöru SOVELTAMISESTA

[l

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä

nro

13

LUONNONTALOUDELLINEN TILA
Yleiskuvaus ja hydrologia

Alue kuuluu Sysmän reitin Rautaveden alueeseen (14.83), jonka pinta-ala (F) on 1088.80 lwZ, ja
iärvisyys (L) 25.22 Yo. Kalanviljelylaitoksen yläpuolella Myllykoskessa valuma-alueen pinta-ala on 685
klrrå ja alapuolella 699 kmz. Angesselän luusuassa, Oravakivensalmessa valuma-alueen pinta-ala on
I 103 km2. Peltoprosentti Myllykosken ja Joutsansalmen välisellä alueella on 28 % ja Angesselän
lähivaluma-alueella l0 %. Vuoden 2009 keskilämpötila oli Jyväskylän lentoasemalla 3.5 astetta (197I2000; 3.0 astetta) ja sadanta 489 mm (1971-2000; 639 mm). Myllykosken vuoden 2009 keskivifiaama
oli 5.2 m3ls (2000 -2009 keskiarvo 4,9 m3/s) ja Joutsansalmen 5.4 m3/s. Angesselän luusuan
keskivirtaama oli v. 2009 8,4 m3ls.

[l

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä

nro

14

ja vesisyvyys kalankasvatuspaikalla (m)

Myllykoski on matala koskialue, ja näytteet otettiin sieltä 0.1 m:n syvyydeltä. Joutsansalmen syvyys
vaihtelee matalan Myllylahden noin 2.3 m:stä 13.5 m:iin. Näkösyvyys näytteenoton yhteydessä vaihteli
vuonna 2009 Joutsansalmessa 2.9-3.0 m ja ulompana Angesselällä 3,5-4,3 m. Näytteet otettiin
Joutsansalmesta 1ja 0-2m:t syvyyksistä, ulompana Angesselällä I m - 1 metri pohjan yläpuo1e1ta.
Keskivirtaama alueella oli vuonna 2009 5.2-5.4 m3ls. Vuosivälillä2000-2009 keskivirtaama on ollut
4,9m3/s,keskialivirtaama2,9 m3ls jakeskiylivirtaamaT,9 m3/s (liitetalukko liitekohdassa 14).
Minimivirtaama Myllykoskessa w. 2000-2009 oli alkukevää11ä2003,1,1 m3/s ja maksimivirtaama
vääIlä 2008. i1.6 m3/s.
(veden rehevyystaso, rantojen ja pohjan laatu, kasvillisuus, eläimistö)ja

Vesi vaikutusalueella on kirkasta ja Myllykoskessa lisäksi niukkaravinteista, korkeintaan 10 ug P/l
vuodesta 1987-2009.
Veden rehevyyttä kuvaavan a-klorofyllin määrä oli vuonna 2009 Myllykoskessa keskimäärin3,3 1tgll,
Joutsansalmessa 5 pgll jaAngesselkä 3:lla 5,6 pgll. a-kloroffllipitoisuus on vaihdellut vuosina 20042009 Myllykoskessa keskimäärin2.5-4.A pg/l, Joutsansalmessa 3,7-5,71:,{ja Angesselkä3:lla4,3-6
trig/I. Mitatut a-klorofyllipitoisuudet kuvaavat karua-lievästi rehevää vesistöä.

Myllykoskesta alaspäin Joutsansalmen havaintopaikalle fosforipitoisuus kasvoi vuonna 2009
havaintokerrasta riippuen A -3 p$ ja a-kloro$llipitoisuus 1, I - 1,8 pglI. Myllykosken
kalanviljelylaitoksen aiheuttama fosforipitoisuuden kasvu Myllykoskessa on ollut w. 2004-2009
keskimäärin2,Z Stg P/1. Lokakuussa pitoisuuden muutoksessa on ollut vuosittain n. 2-10 1tgPll
suuruinen hetkellinen piikki (liitekuva liitekohdassa 14). Pitkällä aikaväIillä Angesselkä I ja 3
fosforipitoisuudessa ja a-klorofyllin määrässä on ollut laskeva trendi (liite 14, kuva 6). Veden
hygieeninen laatu alueella on ol1ut uimavesiluokituksen mukaan hyvä.
Myllylahdessa on ollut 2000-luvulla karvalehti-nimisen uposkasvin massaesiinpiä,jotka alkoivat
vesikasvillisuuden niiton/poiston jälkeen vuorura 1999. Ensimmäinen uutisointi kasvin

6024 t01.2003

massaesiintymästä oli sanomalehti Keskisuomalaisessa27.6.2001. Artikkelissa todettiin kasvin
lisääntyneen parissa wodessa muutaman aarin kasvustosta 10 hehtaarin kasvustoksi. Kasvia on
poistetiu urroiittuin mekaanisesti, viimeksi v. 2008, ja 2000-luvulla yhteensä satoja tonneja. Koska
kasvi lisääntyy tehokkaasti suwttomasti, eli jopa varren pätkistä, sen hyvää tarkoittavat
poistamisyritykset ovat voineet levittää kasvia ei-toivotusti kapealla ja virtaavalla salmialueella.

Myllykosken laitokset aiheuttamat fosforipitoisuuden muutokset ovat olleet mittausten mukaan
rnuri**itlaan loppusyksyllä, lokakuussa, jolloin vesikasvit ovat jo valon riittämättömyyden vuoksi
ja sitä
lopettaneet kasvunia. Muutoin laitoksen aiheuttama fosforipitoisuuden nousu on melko pieni,
tuit<in voidaan osoittaa ainoaksi syyksi kasvin lisääntymiseen alueella. Varsinkin, kun laitoksen
fosforikuormitus on pienentynyt merkittävästi 1970-1980-lukujen tasosta, jolloin karvalehti ei
kuitenkaan ollut ongelma alueeila.

[l

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä

nro

14

17. sELVlrys vAtKUTUSALUTeT veststöru xÄyrösrÄlATotMtNNAN sIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUnetsrnsexÄMUlsrA

A.IA SEN VAIKUTIJKSET ERITYISESTI SAATTAVAT

INITÄ

mi
X

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä

nro

3

unnat)(nimet,puheenjohtajatjaosoitteet)(kartta,liite3)

[l

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä

nro
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loista(mm'kalakannat)jaammattikalastajista(nimetjaosoitteet)

X

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä

nro
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@voistajauimarannoista(nimetjaosoitteet)'joidenkäyttööntoimintasaattaaVaikuttaa(merKlttaVaKaruaan)
Vaikutusalueella uimaranta

X

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä

nro

3

onsuojelualueista (kartta, liite 3)

Angeselän Natura-alue

[t tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 11
@osoitetietoineenonesitettyliitteessänro3
ÄntSTöN

vrsrsröru

Arvio laiioksen vaikutuksista ympäristön ja vesistön tilaan

X

ti"Oot on esitetty liitteessä

nro

18

@isiäympärist<inerikäyttömuodoilleeriteltynäkiinteistöittäinjavahingonkärsijäkohtaiSeSti
ISY:n (1.\2.20Aq luvassa määrdfty 300 kpl 2-vuotiaan, vähintään 20 cm mittaisen taimenen poikasen
istutusvelvoite.

fl

tieoot on esitetty liitteessä

nro 6
ista nYkYiseltä luPakaudelta

ffi

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä

nro

19

19. TIEDoT ToIMINNAN xÄYTTÖTaRxKAILUsTA, YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN PMSTÖJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN
TARKKAILUSTA

[l
fi

tieOot on esitetty liitteessä

-

nro 20

ehdotus tarkkailun järjestämiseksi on esitetty liitteessä nro

20

Liite 1. Yleiskartta (1:50 000)
Liite.2. Peruskartta, johon on merkitty laitoksen s'tjainti

X
X

t-iit" 3. Kiinteistörekisterikartta
t-iit" +. Asemapiirros, johon on merkitty mm. altaat 0a vedenotto- ja johtamispaikat)

6024

tU.2403

t-

2,I. ALLFKIRJOITUKSET

29.032010
Alleklrloltrs

ArrekirJoittts

Thirmgn
Nimen

oy

.åffi-6e6ilr'J

6D24l,A1.2003

Åsso

L

@

Liitekohta L. Yleiskartta 1:50 000 Taimen Oy:n Joutsan
kalankasvatuslaitoksen ympäristöstä.

@

Mittakaava 1:50000
Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk
Nurkkapisteen koordinaatit: 6842889:3 447 882 - 6852039:3457 582

