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Muutosvaatimus:

Joutsansalmi-yhdistys ry katsoo, että luvan hakija tulee velvoittaa
kahden vuoden määräajan kuluessa toteuttamaan sellaiset
laitostekn iset m u utokset, joi la la itoksen tuotantoprosessissa
syntyvät haitalliset yhdisteet, erityisestifosforipäästöt, typpipäästöt,
ja muut ympäristölle haitalliset aineet saadaan pääosin poistettua
laitokse n Joutsa keskustaajama n vesistöön j uoksuttamasta
jätevedestä ja suotovedestä. Kahden vuoden siirtymäaikana
fosforipäästöjen tulee asteittain vähentyä tasolle korkeintaan 165
kg/a. Ympäristökuormitus ja lupaehdot tulee arvioida uudestaan
laitosteknisten muutosten valmistuttua ja 01 .01.2014 mennessä
jätettävän u uden ym päristöl upa hakem u ksen pohja lta.
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Muutoksen
perusteet:

Päätös on ympäristönsuojelulain kirjaimen ja hengen vastainen.
Laitosta ei ole hoidettu aikaisempien ympäristolupien velvoitteiden
mukaisesti, huolellisesti ja asiallisesti. Hakija ei ole noudattanut
aikaisempien toimintalupien ehtoja uutta päätöstä ja aikaisempia
lupia hakiessaan.
Laitoksen fosforikuormitus on viime vuosien vuosiraportteihin
sisä ltyvien kontrol li m itta usten perusteel la yl ittänyt sa itu n määrän
noi n kaksi n kertaisesti verrattu n a hakija n koostam ien
kokoomanäytteiden antamiin tuloksiin. Laitoksen konsulttina
toim ivan Jyväskylä n yl iop iston ympä ristökesku kse n tuottamat
kontrol m itta usten tu lokset on uettavissa vuotu isista
velvoitetarkka u n yhteenvedoista, m utta jätetty asia lisesti h uom ioon
ottamatta hakemuksessa, konsultin loppupäätelmissä, ELYkeskuksen lausunnoissa ja itse ympäristölupapäätöksessä.
Velvoitetarkkailun tiedot on tältä osin koottu yhteen ja luettavissa
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Joutsansalmi-yhdistys ry:n muistutuksesta Länsi- ja Sisä- Suomen
aluehallintovirastolle 1 4.1 1 .201 0 ja lausunnosta 27. 09 .201 1. Tältä
osin kehoitus tarkkailun ja raportoinnin tehostamiseen on
oikeansuuntainen toimenpide, m utta lupa- ja valvontaviranomaisilla
on ollut lupaprosessin aikana käytettävissään riittävästi empiiristä ja
kokemusperäistä tietoa tarkkailun ja raportoinnin virheistä
ravin nepäästöraja n merkittävän a lentam isen tueksi.
Lupapäätös on sisäisesti ristiriitainen ja oikeustajun vastainen.
Päätöksessä todetaan, että Myl lykoske n ka lankasvatusla itoksen
lietteen nykyiset poistojärjestelyt eivät täytä vaatimusta parhaan
käyttökelpoisen tekn iika n ( BAT) käytöstä päästöjen rajoittam iseksi.
Lu pamääräysten ta rkistam isaika määrätään tavanomaista
lyhyemmäksi, mikä johtopäätös on oikean suuntainen, mutta
riittämätön.
Luvan myöntäijä aivan oikein katsoo, että a) kalankasvatuslaitoksen
päästot heikentävät alapuolisen vesialueen vedenlaatua, b) päästot
edesauttavat vesikasvillisuuden kasvua laitoksen alapuolisessa
Myllylahdessa, c) laitokselta Myllylahteen tuleva kokonaiskuormitus
ylittää vesistön sietokyvyn, ja että d) kalankasvatuslaitoksen osuus
kuormituksesta on ajoittain suuri. Luvan myöntäjä katsoo edelleen,
että e) kuormituksen ylittäessä vesistön sietokyvyn on vaarana, että
vesistön ekologinen tila heikkenee nykyisestä, ja f) että alapuolisen
vesistön ekologisen tila on jo heikentynyt.
Kaiken tämän jälkeen luvan myöntäjä kuitenkin päätyy siihen
johtopäätökseen, että tarvitaan vain suunnitelma päästöjen
vähentäm istoimenp iteiksi u paa seu raava n kerran tarkistettaessa, ja
että ei ole edellytyksiä fosforipäästojen nostamiselle. Näin hakijalle
annettaisiin oikeus jatkaa saastuttavaa toimintaa sallimalla
laitokse lta ves istöön johdettava n vuotu isen fosfori päästön säi lyvän
nykyisen lupamääräyksen suuruisella tasolla (enintään 330 kg),
kaikista näin aiheutetuista, ja lupaviranomaisen toteamista haitoista
huolimatta.
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Ravin nepäästöraja on ensisija i nen kei no päästöjen rajoittam isessa.
Määräys laitoksel la käytetyn ku iva reh u n fosforip itoisu udesta
(enintään 650 kg/a) ei päästöongelmaa ratkaise, varsinkin kun
kalan poi kasten kasvatu ksessa on ta rkoitu ksen m u ka ista käyttää

fosforipitoista rehua.
Luvanhakijan kalankasvatuslaitoksen vesistöön laskemien
fosfo ri päästöjen seu rau ksena laitoksen alapuoliset vesial ueet ovat
rehevöityneet ja laitoksen pu rkuau kolta alkava ka rva lehtiesi ntymä
on laajentunut Myllylahden ja ajoittain koko Joutsansalmen alueelle.
Ka rva lehti on tutkitusti ka lankasvatuslaitoksen yhteydessä
ru nsaamm n esii ntyvä u ppokasvi, jon ka esi ntym istä fosforipäästöt
ylläpitävät. Kasvatettavien kalojen ulosteista, rehusta, ja
kemiallisten aineiden jäämistä koostuva ajoittain puuromainen liete
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aiheuttaa puhdistamattomana jätteenä suurta haittaa asukkaille ja
luonnonolosuhteille.
Ympäristönsuojelulain fi7 .6.201 1 1647\ 42 $:n perusteella luvan
myöntämistä fosforipäästojen osalta eivoi pitää oikeana
päätoksenä, koska sijoituspaikan h uom ioonottaen
kalankasvatuslaitoksen toiminnasta hakijalle asetetuilla ehdoilla
aiheutuu merkittävää ympäriston pilaantumista, terveyden ja
turvallisu uden vaarantum ista, uon nonolosuhteiden h uonontum ista,
ja yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden
vaarantum ista ja arvonalentum ista toimin nan vaikutusalueella.
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston asiaperusteiden vastainen päätös on
virheellinen ja oikaistava. Päätös tulee muuttaa sisältämään määräykset päästöjen
nopeasta vähentämistä, saastuttavan toiminnan lopettamisesta ja toiminnan
saattamisesta ympäristönsuojelullisesti hyväksyttävälle ja ympärisönsuojelulain
tarkoittamalle tasolle.
Edellä mainittujen perusteiden, niitä selittävien esimerkkien ja yksityiskohtien tueksi
viittaamme yhdistyksemme ylläpitämien kotisivujen vwvw.joutsansalmi.com sisältämään
yksityiskohtaiseen asia-aineistoon hakijan aikaisempien vesi- ja ympäristölupien
käsittelystä, eri oikeusasteiden päätöksistä valituksineen ja lausuntoineen, sekä
yhdistyksen Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle toimittamaan muistutukseen
14.1 1 .2010 ja lausuntoon 27.09 .201 1 .

Joutsassa ,21.12.2011

Joutsansalmi-yhdistys ry

Erkki Oksanen
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