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JOUTSANKUNTA/KUNNAIIJSALOTTE

ja samallaedelfytf,mme,
ystdvdllisesti
Pyyddmme
ettd Joutsankuntakutsuisiomalla
ja samallap5Strisluonnokseen
kustannuksellaan
koollekeskustelevanfsuunnittelevan
tdhtSdvdnasianomistajafoorumin
Myllynlahden,
Joutsansalmenettd JiiSsjirven
pitimiseksipuhtaanahaitallisista
vesisttinsuojelemiseksija
vesikasveista.
Ajankohdaksi
ehdotammetulevanhelmi-maaliskuun
vaihdetta2008,jolloin
kdytdnnontoimet olisivatkesSll52008.
Paikalla'tulisi
olla mm. kunnanjohto ja luottamusmiesjohtoa,
etti asianomaiset
ympdristo-ja teknisenpuolenedustajatettd ranta-alueiden
ja
maanomistajia
ja kalastuskuntien
taloyhti<iiden
edustajia.Myllykoskenkalalaitoksenedustajattulisi
olla mycismukana.
ja Himeenympirist6keskukset,
puoleltaKeski-Suomen
Viranomaisedustajien
samoin
ja
Keski-Suomen HdmeenTE-keskukset
tulisisaadamukaanedustajineen.

Perustefuinamainitsemme mm. sen, ettd lt&suomen ymptrist6lupavirasto on
antanut !.12.2OO4(Peet6s LO6lo4,lL;ISY-2004-Y-55)
asiallisen ympdristiiluvan
Myllykoskenkalalaitokselle(TaimenOy?),johon ko. kalalaitoson hakenutmuutosta
ja Korkeimmalta
VaasanHallinto-oikeudelta
Hallinto-oikeudelta.
On kulunutjo runsas
3vuotta lupakaudesta(2005- 2(XXr)ja KHO:npdiitdstiiodotetaan.Voidaankuitenkin
ennakoida,
ettei KHO:npdiitosjuurikaantule muuttamaanaiempienoikeusasteiden
asiallistaja kohtuullistalinjausta.
Vaikkalupaehtojenmukaankesit (kes6-heinikuu)
2005,2006ja20/i/7ovat olleet
kalankasvatuksesta
purkuaukonliheisyydestdatkaen
vapaita,niin kalankasvattamon
j6rvenpohjantuntumassan.
on kunakinkesdndtavattu n. 5...7hehtaarinpinta-afalfa
metrin paksuinenhaitallinenvesikasviesiintymd
mm. karyalehtei ja vesiruttoa,joka
kasvimassa
aikaajoinkeijuupinnallasuotuisissa
limpOofosuhteissa.
Kasvimassa
on
kesdi kohti n. 50 000m3(5 x 10 000 m2=5ha)vapaanakeijujanavedessS,
joka esim.
proomunkannellenostettunapainuukokoonja mahtuun. kymmenesosaansa,
niin
kyseessd
on muutamatuhat tonniavesikasvimassaa.
Esim.1000tonniamdrk5d
jos
kasvimassaa
edustaalfi) autokuormaa, auto/trahori kantaa1Otonnia.Voi vaan
arvatamiti seuraamuksia
aiheutuumatalallejirvialueelletdllaisestakasvustosta.
KyseessS
on sentSdntSrke6luontokohdetaajamankeskustassa.

yliwodot esim.
Onkomahdollistaravinneveden
saaravinteensa?
MistSkasvimassa
puunlehtien
aiheuttamattukkeutumat,
vedenkorkeudenuimurin'jumittuessa",
kalojenruokinta,jfitiisten kiisittelytms.,jota asiaatuntemattoman
sdhkdkatkokset,
on mahdotontaedesarvata.KuitenkinViherin-jdrvestdtuleejoka sekuntildhes
kuutiometri(O75m3/sek.)uutta vetti, joka helpostitulee kiiytettyndpatoaidanyli.
tekniikka,eisuodattamiatms. Hdmeen
on tdysinvanhanaikainen
Laitoksella
ettd huomioisivatriskin,mikdvoi
olisivatsiksitarpeenpalaverissa,
viranomaistahot
vaurioittaatuntuvastikokoSysminreitti6.Nytjo on merkkejiiko.
toteutuessaan
levinneisyydestd.
vesikasvinmahdollisesta
yhteistuuminJoutsanimagopuhtaittenvesienja kauniinluonnon
Sei$ftekedmme
jlilkipolviakohtaan.
pitiijiinSlToisaalta
se lieneemeiddnvelvollisuutemme
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