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VAATIMUKSET
peiaitoksen
1)Ympeiristolupaviraston
ratkaisu"
alla
otsikon"Ympdristolupaviraston
poistaamaininta
oleva2. kappaletuleepoistaakokonaantai ainakinsiitdpiteiei
"Kasvatuskauden
ulkopuolisena
ei pidettikalaa".Vaihtoehtoiaikanalaitoksella
sestion vahvistettava,
ettdmainittukappaleon ohjeellinen
eikdvarsinainen
lupavelvoite.
2) Sallitturehunmddr:ituleenostaa80 O0Okilogrammaan
vuodessaja sallittujen fosforipaiaistojen
mddrd400 kilogrammaan
vuodessa.

ja raportointivelvollisuuden
5. kohtaantulee
lisdystarkkailu
3) Hallinto-oikeuden
poistaa.

PERUSTELUT
perusteiksi
hakiessaan
lisaiksi
kaikenympdristolupaa
Hakija/valittaja
uudistaa
ja
myosjo
esittdmiinsd
sekdhallinto-oikeudelle
esittiimdnsii vetoaatodisteina
ja ympiiristoluvassa
sekdhallintoasiakirjoihin
aiemminasiassaesittdmiinsd
piiiitdksessd
Liseiksi
hakija
tietoihin.
hakijanesittdmiin
oikeuden
mainittuihin
esitteid
seuraavaa.

paviraston
pddtdksen
ratkaisu"
alla
otsikon"Ympdrist6lupaviraston
1)Ympdristolu
pitdd
poistaa
maininta
oleva2. kappaletuleepoistaakokonaantai ainakinsiitd
pidetd
"Kasvatuskauden
kalaa".Vaihtoehtoiei
ulkopuolisena
aikanalaitoksella
eikd
ettdmainittukappaleon ohieellinen v_arsinainen
sestion vahvistettava,
velvoittava
lupavelvoite.
Ympdrist6lupaviranomaisella
ei ensinndkddn
olisiollutoikeuttalisiitiimainittua
kappaletta
lupaan.Hakijaei ole missddnvaiheessa
esittdnytrajoittavansa
kalankasvatukseen
toimintaansa
kokolupakauden
ajaksipelkaistei:in
0-vuotiaan
joka
eikeimydskddn vuosityhjenteimddn
kokolaitostakalasta.Tarkastuksen
yhteydessd
on selostettu
nykytilaa,
muttahakemusta
ei suinkaan
ole
toiminnan
tdsmennetty
siten,ettdkasvatusmydsjatkossaautomaattisesti
lopetettaisiin
kesd-ja heinrikuuksija
vain0 vuotiaitapoikasia.
sitouduttaisiin
kasvattamaan
Hakijankiisityksen
mukaanlupapeieitoksen
kyseinenkohtaei em olosuhteissa
voi ollahakijaavelvoittava.
Tdhdnviittaamydsse, ettdmainintaa
ei olesisdllytetty varsinaisiin
lupamiitiriiyksiin.
Mainintaon tdysinturhaja rajoittaatarpeettomasti
kasvatustoimintaa,
mikdli
olosuhteet
muuttuvat.
Hyvinmahdollista
on esim,ettei0 vuotiaankalankysyntai
loppuu.Jos esimVHS-virus
leviddmerialueella
1 vuotiasta
kalaaei voisiell;i
lainkaankasvattaa,
koskane sairastuvat
VHS-tautiin
vedenkimp6tilan
ollessaBpoikasetMyllykosken
12 astetta.Tuolloinon vdlttdmiitdntai
kyet;ikasvattamaan
yli eli2 vuotiaaksi.
laitoksessa
kriittisen
sairastumisidn
Oleellista
asiassaon se,etteimainittuhakijantoimintaarajoittava
kappaleon
ja
joka
tdysintarpeeton turhaluonnonkannalta.Fosforipddstojen
yleiraja
rajoittaa
ja oleellista
juuri
tapauksessa
hakijantoimintaa
onkin
vesikuormitus
elise,
paljonkopeiastojei
tuleeja sallitaan.
Tdmdnon mydsympdristdkeskus
hyvin
oivaltanut.
Hallinto-oikeudelle
ympdrist6keskus
antamassaan
vastineessa
toteaa

ulkopuolisena
aikana
ettdlause"kasvatustoiminnan
selkeiistijayksiselitteisesti,
juuri
ja
poistaa
perusteeksi
pidetii
ilmoitetaan
se,
kalaa"voidaan
ei
laitoksella
ksen.
u varmistaa
etteipddstotarkkail
toiminnanveSikuormitu
jotense
vaaditusta
ei ole mitddnhydtyiiympiiristdlle,
Poistettavaksi
kappaleesta
poistaa.Koskakappaleon aivanturha,ei sitdpid2ilupaanlainkaan
pitaiai
ja
ja vaikeuttamaan
Jokaisella
mddrdyksellai
luvantulkintaa.
kirjoittaa
sotkemaan
ja merkitysnimenomaan
piteiiiollaoma itsendinen
tavoiteltarkoitus
rajoituksella
Ympairist6lupiin
ei
kannalta.
vesistonsuojelun,
tavanasian,tdsseitapauksessa
pidiieikeisaa kirjoittaa
mitddnturhaatulkintaasotkevaatai elinkeinotoimintaa
joilla
ehdotja mddrdykset,
turhaanrajoittavaa
tms,vaanainoastaan
sellaiset
ympdrist6n
helppokannalta.
Tuolloinluvistatuleeselkeitd,
todellaon merkitystei
ja niitdon my6shelppovalvoa.
ja noudattaa
18 $:n
Hakijanperustuslain
Kyseon myosperustuslain
noudattamisesta.
perusteettomasti
lupamddrdykseloikeuttaelinkeinon
harjoittamiseen
rajoitetaan
ympdristdnsuojeole mittidn
ld, mikdlitoiminnanrajoituksilla
ei todellisuudessa
lullistamerkitystd.
ettd
on katsonut,
kuntayhtymd
ettii myosterveydenhuollon
Hakijahuomauttaa,
ja
poikkesallia.Kyseinen
kasvatustuleepoikkeustilanteissa
kesd- heineikuussa
meressa,
muttamyos
ustilanne
voisiollaesimem VHS viruksenleviminen
ja
pelkdstddn
kalankasvatukselle
0 vuotiaan
moniamuitauhkiaon olemassa
myynnille.

2) Sallitturehunmeidrd
vuodessaia sallittutuleenostaaB0000 kiloqrammaan
mddrd400 kiloqrammaan
vuodessa.
ienfosforipddstdien
Kokorehunmddrddkoskevasddnnoson itseasiassat€iysinturha.Laitoksella
on ympdristdkeskuksen
kattavaja hyvintoimivapddstotarkkailuohmielestdkin
jelma.Tdmdkriyilmiympdristdkeskuksen
antamasta
vastihallinto-oikeudelle
neesta.Siineiympdristdkeskus
varmistaa
toteaaselkedsti,
ettdpddst6tarkkailu
toiminnan
vesikuormituksen.
Ainoaoikeatapamitatatodellisiapaiiistojd
mittauseli
on kuormitusperusteinen
pddstotarkkailu.
Tulo-ja poistovedestd
ne analysoiotetaankokoomandytteet,
perusteella
daanja niidensekdvedenmddrdnmittausten
lasketaan
todellinen
fosforikuormitus.
Tuolloinsaadaanselvillekokolaitoksen
toiminnasta
aiheutuva
todellinen
fosforipddsto.
Pdeistoeli kuormitustarkkailun
tufokset,
kaiytetyn
rehun
ja mydssiitdrehukertoimella
ptiiistdt
mdeird
laskettavissa
olevatlaskennalliset
ovatkorreloineet
hyvintoisiaan.Mitiiiinsyytaiollaluottamatta
kuormitustarkkail u u ne i s i i so l e .
Rehunmeidrdllei
ei em huomioonottaenole mitddnympdrist6nsuojelullista
arvoa

Ympiiristdn
kannaltaon aivansama,onkosuurinsallitturehun
tai merkitystd.
kannalta
toiminnan
silldtaas
Hakijan
mddrd70 000tai 80 000kiloavuodessa.
mahdollistaa
eritttiin
voi ollahyvinkin
suurimerkitys,
sillei10 000kg rehunlisdys
ja
pyrkimyksiai
ldytaiai
suurenlisdkasvun mikritdrkeintd,
ei rajoitaturhaan
ja rehujaym,vaan
mahdollisimman
vdhdnpaiaistojei
aiheuttavia
ruokintatapoja
kannustaa
siihen.On esimtdysinmahdollista,
ettdjonkunajansisdlliipystytiiiin
sydttdmddn
kaloille70 000kg:nsijaan80 000kg rehuailman,ettdpddstdtovat
edesniinsuuretkuinnykytoiminnasta
70 000 kg:lla.Jo pelkdstddn
aiheutuu
rehujenkehityksen
toimintaarajoittavakmydtdrehunmddrdsaattaamuodostua
si seikaksijohuomattavasti
valituksenalaisessa
luvassasallittuapienemmilldi
fosforipdaistoilleikin.
lausunnossa
todeKutenterveydenhuollon
kuntayhtymdn
parantaa
taanoleellista
lupaehdoissa
alapuolisen
vesiston
tuleeollapyrkimys
joustamattomuus.
tilaa,ei lupaehtojen
kiiytetyn
rehun
enimmdisNytmddraiys
joustamaton
luonnon
mddrdnrajoittamisesta
70 000 kiloonon juurituollainen
joka saattaaosoittautua
kannalta
teiysin
hyvinhaitalliseksi
tarpeeton
mddrdys,
hakijantoiminnan
kannalta.
rehumddrd
Mitiiiinympdristdnsuojelullista
lisdarvoa
ei olesilld,ettdmddrdtddn
toiminnasta
aiheutuu
enintddn
70 000kg:ksi.Oleellista
on vainse,paljonko
Ne taasmitataantarkastikuormitustarkkailuohjelman
avulla.
fosforipddstojai.
Lisiiksiko pddst6/kuormitustarkkailussa
fosforipaiaistojen
mittaustuloksaatavat
ja
ja varmistaa
set on mahdollista
kontrolloida
kdytetynrehunfosforimddrdn
kalojenkasvuunsitoutuneen
fosforimddrdn
erotuksena.
Laitoklaskennallisena
sellatehdddnmydsko ainestasetarkkailulaskelmat
kalojenmitatunlisdkasvun,
ja
kasvukertoimen,
kriytetyn
fosforinperusteella.
rehunmddrdn rehunsisdltdimdn
Kunnoissalaskelmissa
rehuntodellinen
otetaanainahuomioon
keiytetyn
miidrd,
ja kalojentodellinen
ja keiyteteidn
rehunfosforipitoisuus
vakiinmitattulisdkasvu
tunuttahyvintiedossaolevaakasvukerrointa,
ei todellakaan
ole mitddnsyytd
alkaavielderikseenrajoittamaan
kdytettdvdn
rehunenimmdismddrdd.
Jo nyt
kdytetynrehunmddrdnrajoittaminen
70 000kg:aantodenndkoisesti
tulisi
jo ennenkuinsallitutfosforipddstdt
rajoittamaan
kasvatusta
tiiyttyisivdt.
Tdmd
tekeehelpostikokoMyllykosken
laitoksella
kasvatustoiminnan
harjoitettavan
kannattamattomaksi.
peizistojen
Sallittujen
md€irdn
osaltahakijakorostaasitdkokoajanesittdmddnsd,
ettiihakijanfosforikuormitus
on laskenutvuosikymmenten
aikanaerittdinpaljon,
muttasiltialapuolisen
vesistdnfosforipitoisuudet
eivdtole merkitteiveisti
muuttuneet.Tdmdosoittaaselvdsti,
ettdalapuolisen
vesistonfosforipitoisuudelle
ei ole
kdytdnnossd
mitdain
merkitystd
silld,onkosallittufosforipdristd
330vai400kiloa.
Hakijanmahdollisuuksiin
harjoittaa
elinkeinoa
kannattavasti
ko mdidrdyksellei
sen
sijaansaattaamuuttuvissa
olosuhteissa
ollahyvinkinhuomattava
vaikutus.
yliopiston
Jyvtiskylain
tutkijaJuhaniHynynenon pyynnostd
tutkinut,mitdmerkiko
tystci 70 kg:nfosforipddstdn
erollaon alapuolisiin
vesistdihin.
Lopputulos
on
selked:Pitoisuuden
alenemapdidstojen
laskiessa
ko 70 kg on marginaalinen.
Se
vtihentdisi
alapuolisen
vesist6nfosforikuormitusta
hdvidvdnvdhdneikaiko
kuormituseron
muutoksen
vaikutuksia
hajakuormitetussa
pystytai
vesistdssd
kiiytdnnossd
havaitsemaan
tai mittaamaan.Hakijavetoaako valituksen
oheen

ilmenevddn.
lausunnosta
liitettdvdstd
ja Honkasalon
ja asiakumppaneiden
kannoista
kalastusalueen
Osakaskunnan,
ei tietoon.Vaikkavesiston
tunteisiin,
hakijatoteaa,ettdne selvdstiperustuvat
ja
korvaamisesta
mddrdtystd
niittokustannusten
kiiyttohaitastavesikasvillisuuden
esiintyminen
ett€iesim karvalehden
ei valiteta,niinmainittakoon,
korvauksesta
ei
yritetddn
hakijasyyksi,vaikkamikddntutkimustulos
automaattisesti
tydntiiei
ja
jdlkeen
hakijankaiyttaimein
niiton
alkoivesikasvien
sitdtue:esiintyminen
ja
ptiristdillii
ole merkitystei
ko kasvin
ei
toiminnalla
mukaanhak'rjan
asiantuntijan
ruoppauskustanHakijaaon myosesimvaadittuosallistumaan
lisddntymiseen.
olevanhakijansyystiijopa 1,5 metridpaksukasvimasnuksiin,viiitettypohjassa
ja typenja hiilenisotooppikartoitukseen
mittaukset
sa ym, muttapuolueettomat
perustuvattutkimukset
mineroovatosoittaneet,
ettdpohjassaon normaalien
geenisten
liseiksi
vainerittdinohut, 5-10cm paksueli
hiesuja savikerrostumien
ja ettiihakijan
alkuperdd
olevasedimenttikerros
aivannormaali,orgaanista
ja
neikyivainlaitostaldhinndolevallahavaintopaikalla
laitoksen
kuormitusjeilki
paksuista
kasviVaiitteet
hakijanaiheuttamista
sielldkin
vainhyvinvdhiiisenai.
ym ovatsiistdysinperusteettomia.
Kyseon ldhinndsiitd,ettd
massoista
vastustamaan
huonomainesaaihmisettunnepohjaisesti
kalankasvatuslaitosten
ja
laitoksia,
kannalta
varsinvdhdmerkityksisiei
my6shyvinhoidettuja ympziriston
pitaiisi
Mikali
alapuolisen
useinetsidkokonaanmuualta.
vaikkasyitiimuutoksiin
suunaan,
on syypa
viimeaikoinaheikompaan
vesiston
tilatodellaon muuttunut
joku muukehitysja kuormitus
valitetkuinhakijantoiminta.Kalanviljelylaitokset
vaikkaesimvesistddympdroiviin
tavastiovatyleisestihelpoinsyntipukki,
fosforilannoitteita
tai
vastoinohjeitakylvettiiisiin
veteenajautuvia
laihipeltoihin
jdtevedet
johdettaisiin
puhdistamattomina
kaiytiinn6ssd
vaikkahaja-asutuksen
ojienym kauttajairviin.
noudattamisesta.
Hakijanperustuslain
18
Kyseon mydstdltdosinperustuslain
perusteettomasti
rajoitetaan
lupamddrdharjoittamiseen
$:n oikeuttaelinkeinon
ykselld,mikeili
ole ympdristonsuojelultoiminnanrajoituksilla
ei todellisuudessa
rehunenimmdismddrdn
NytmitZitin
merkitystd
ei ole k€iytetyn
listamerkitystii.
pyydettya
pienemmaiksi
eikii
rajoittam
isella
myoskddnpiiiistojenrajoittamiseen
jo tapahtunut
ottaenhuomioon
veden
voidakatsoaolevanmitddnperustetta
alenemiseen
fosforipitoisuuksien
todellapienialeneminen
fosforipiizistojen
pieni
verrattuna
sekdHynysen
lausunnosta
ilmenevdT0
kg:neronhdvidvdn
vaikutus
vesistdlle.
alapuoliselle

3) Hallinto-oikeuden
lisdaimd
tarkkailu
5. kohtaan
ia raportointivelvollisuuden
tehtylisdvstuleepoistaa.
ja tulisisiksipoistaa.Hakijajoutuujoka tapauksessa
Mddrdyson tarpeeton
ym muidenlakienja mdiiirdysten
raportoimaan
kalasairauksista
vuoksi.Mzi;ireiykselldei ole mitddnluonnontai vesistdnsuojelullista
jokavoisiolla
merkitystd,
perusteena
ympdristdl
miirirdyksen
upaansisaillytteim
iseen.
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VesaHirvonen
asianajaja,
Laukaa
valittajan
asiamiehend
LiitteeUtodisteet: Hallinto-oikeuden
pdiitos,ympdristotuvan
hakuvaiheessa
ja hallinto-oikeudessa
esitetytlausunnot
ym sekduutena
todisteena
oheistettava
JuhaniHynyseniausunto

