VAASAN
HALLINTO-OIKEUS
Korsholmanpuistikko
43
PL 204
65101VAASA
p. 01036 42611
f. 010 36 42760
s-postivaasa.hao@om.fi

ASIA

PA.ATOS
Antopdivd
30.8.2006

Numero
061019312

Diaarinumero
00458/05/5129

Valitusyrnpdristolupa-asiassa

LUVANHAKIJAJA MUUTOKSENHAKIJA
TaimenOy, Laukaa
pAAT6s, JoHONoN HAETTUMUUToSTA
Viranomainen
ympdristolupavirasto
Itd-Suomen
(piidtosliitteend)

Hatvamaara

1.12.2004
Nro10610411

Ympdristolupavirasto
on myontdnyt
TaimenOy:lleympdristoluvan
jatkaaJoutsanMyllykosken
kalankasvatuslaivarressasijaitsevan
pddtoksenlupatoksentoimintaa.
Luvansaajanon noudatettava
mddrdyksie
1-7.
VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA
TaimenOy on vaatinut,
ettdratkaisuosan
lausuma:"Kasvatustoiminnanulkopuolisena
aikanaeli kesd-heindkuussa
laitoksella
ei
pidetdkalaa"muutetaan
ohjeelliseksi,
ei sitovaksimddrdykseksi.
Hakijakatsoo,ettiivaikkanykyinen
kiiytiintoon olluthakijanomisjohtuensellainen,
ta ldhtokohdista
ei ole pidettypaettdlaitoksella
riin vuoteenkesd-heinaikuussa
kalaa,kiiytiintoolisimddrdyksend
ja
joustavuutta
kohtuuton vakavasti
liiketoiminnan
haittaava.
Hakija katsoo,ettd on oltavamahdollisuus
reagoidakalasairauksista,
kalojenlddkinndstd,
siirlokielloista
markkinatisekd mahdollisista
johtuviinmenekkivaikeuksiin
ja pitiiii kalaa
lanteenmuutoksista
myoskesdisinlaitoksessa.
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Lupamdiirdyksessii1 edellytetiiii
n rehun fosforip
itoisuudenolevan
enint6Sn1 %. Tilllaisiakalanpoikasten
kasvattamiseen
tarkoitettujarehujaei t6ll5hetkelld
ole markkinoilla
tarjolla,
vaanpoikasreo/o:iin
hujenfosforipitoisuus
vaihtelee1,15 1,32
Mddrdystd
tulisi
markkinoilla
muuttaavastaamaan
olevienrehujenpitoisuuksia.
poikaskasvatuksessa
Muuntyyppistdkuin poikasrehua,
ei voida
keyftaa.
Pddtoksen
mukaankdytettdvdn
kuivarehun
mddrdsaajatkossaolla enintddn70 000 kg ja fosforipddstot
vesistoon
enintddn330 kg
vuodessa.
Laitoksen
fosforikuormitus
vesistoon
on laskenutrajusti
1970-luvulta
2000-luvulle.Keskimdiirdinen
vuosikuormitusoli
197O-luvulla
552 kg, 1980-lLrvulla
803,2kg, 199O-luvulla
452,1kg
ja 2000-luvulla
346,5kg.Laitoksen
kuormitus
on tdlldhetkelldvuositasolla
keskimddrin
noin57 o/o(456,7kg) pienempikuinsuurimman kuormituksen
aikaan1980-luvulla.
Tdstd huolimattakeskimddrdinen
fosforipitoisuus
on lasken
ut kalanviljelylaitosta
ldhimpdnd olevallaalapuolisella
havaintopaikalla
Angesselkd
3 keskimddrin vainnoin3 - 4 trg P/l eli 17 prg:sta
P/l noin13 - 14 pg:aanP/1.
Jos vertaustehdddn1990-luvun
tilanteeseen,
kuormitus
on laskenut keskimddrin
105,6kg vuositasolla,
muttaalapuolisen
vesiston
fosforipitoisuus
ei ole lainkaanlaskenut.Nyt esitetylld
vuotuisen
pienentdmiselld,
fosforikuormituksen
400 kg:sta330 kg:aan ei
saavutetamerkittdvdd
muutostavesistonfosforitasossa.
Sen sijaan laitoksentoimintaja kannattavuus
ovat selkedstiuhattuina.
Ainoa mahdollisuus
tdllaistenkriteerientdyttdmiseksi
nykyiselld
viljelytekniikalla
on kasvatettavankalamddr6npienentdminen.
Tdmdtaasei olisi taloudellisesti
enZiSkannattavaa.
Niiinollenhakija esittiiii lupaehtojen
tdltdosinnykyiselld
sdilyttdmistd
tasolla,
vuodessaja fosforinpddstoraja
vesistoon
B0 000 kg kuivarehua
400 kg P vuodessa.
TaimenOy on vieldvaatinut,ettd sen maksettavaksi
mdiirdtty
lisdkasvusta
1.500euronkorvaus
vesikasvillisuuden
aiheutuvasta
ja haitanpoistamisesta
vesialueen
kiiytonvaikeutumisesta
aiheukumotaan.
Hakijaon teettdnyt
tuvistakustannuksista
laitoksenalapuolelta,Joutsansalmen
alueeltasedimentinisotooppikartoitukjokaolisiosoitettavissa
jonka
sen,
mukaanorgaanista
sedimenttia,
johtuvaksi,
selkeiistilaitoksenkuormituksesta
ei juurikaankerry
vesistoon.Haitallisiaja ruoppaustavaativiasedialapuoliseen
menttejd
ei esiinny.
Edelleen
hakijaon todennut
hakemuksessaan
ja siihenkohdistuneiden
muistutusten
vastineessa,
ettd alapuoli-nimisen
kasvinmassaesiintymiit
sen vesistonkarvalehti
alkoivat
vastavuonna1999,jolloinlaitoksenfosforikuormitus
laskenut
oli
rajusti1970-ja 1980-lukujen
tilanteesta.
Katselmustilaisuudessa
paikallisen
kalastuskunnan
edustajatotesikarvalehden
runsastuja
neenvastakalastuskunnanympdristokeskuksen
tekemienkas-
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jdlkeen,vuonna1999.Karvalehden
villisuuden
niittojen
on todettu
viimeaikoinalevinneen
elinympdristoihin
moniinsuotuisiin
Eteldja Keski-Suomessa.
Joutsantapauksessakin
on todenndkoisesti
kysesiitd,ettd muidenkasvienniitoillakasvilleluotiinsuotuisalija virtaavassa
vesistoss6.Kassddntymiselinympdristo
kirkkaassa
laitoksen
villisuusongelma
ei oletodistettavasti
toiminnastajohtuva
vesialueen
eikdse sitenannaaihettakorvauksiin
kdytonvaikeutumisesta.Hakijaon mielestddn
vapaaehtoisella
osallistumisellaan
ja taloudellisella
panostuksellaan
vesialueen
hoitotoimenpiteisiin
hoitanut
kunnostamisessa.
omanosansavesialueen
ASIANXASITTCLY
HALLINTO.OTKEUDESSA
ympdristokeskus
Keskr-Suomen
on vastineessaan
lausunut,ettd
ympdristoluvan
ettdkasvatustoiminnan
ratkaisuosan
maininta,
ulkopuolisena
aikanalaitoksella
ei pidetdkalaa,voidaanlupapddkohdassa
5 esitettypddstotarktoksestdpoistaa.Lupaprddtoksen
kailu varmistaatoiminnanvesistokuormituksen
tarkkailunrnyos
kasvatuskauden
ulkopuolisena
aikana.
l-aitoksella
O-vuotiaita
istukaspoikasia.
tullaankasvattamaan
Tdlle
ikdryhmdlle
fosforipitoisuudeltaan
alle 1 %:stakalanrehua
ei nykyisin ole saatavilla.
Ympdristokeskuksen
kdsityksen
mukaanrehun
poivoidaan
fosforipitoisuutta
lupamiidrdys
O-vuotiaiden
koskeva
Kalojenruokinnassa
kastenosaltamuuttaaseuraavaksi:
on kiiyrehua.Jos laitoksellakastettdvdmahdollisimman
viihdfosforista
kuuluvia
kalanpoikasia,
niin tdvatetaanvanhempaan
ikdluokkaan
kuitenkin
mdn ikdryhmdnrehunfosforipitoisuuden
tulisiolla
korkeintaan1 %.
vaikuttaaselviistialapuolisKalanviljelylaitoksen
fosforikuormitus
3:n ja Joutsansalmi
2:n vedenten tarkkailupisteiden
Angesselkd
(vuosilta
laatuun.Vesistotarkkailuraporttien
2000- 2003)mukaan
on ollut keskitarkkailupisteessd
Angesselkd3 fosforipitoisuus
kuinMyllykoskessa
mddrin5 pg/l(vaihteluvdli
2 B ltgll)suurempi
ylSpuolella.
viidentutkimusvuoden
tuloksista
laitoksen
Viimeisen
a-klorofyllipitoisuus
kaksinkerarvioitunaveden keskimddrdinen
ja pisteenAngesselkd
3 vdlillS.
YmpdristokestaistuuMyllykosken
ja rehunkayttokus katsoo,ettd vuosittaista
fosforikuormitusrajaa
mddrddei tulenostaalupapddtoksessd
mddrdtystd.
lausunut,ettd vastaanKeski-Suomen
TE-keskus
on vastineessa
vdhentdmiravinnekuormituksen
ottavaanvesistoonkohdistuvan
nen kaikkienkuormittajien
alueenkalatalouosaltaon keskeista
perusteellaon
Vesistotarkkailujen
dellisenarvon sdilyttdmiseksi.
pitoisuus
vesistonkokonaisfosfori
todettavissa,
ettd vastaanottavan
vaihteen
olisikohoamassa
arvoista.
Vuonna
2003
vuosituhannen
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jopa ylitettiinsallittavanfosforinpintakuormituksen
Angesseldllti
ldhivesid,
tulisivesistoon
raja.Koskalaitoksentoimintarehevoittdd
johdettavanravinnekuo
n ympdristoIupavirmituksenolla korkeintaa
mukainen330kg P/vuosi.
rastonpSStoksen
kuntayhtymiinyhtymt)hallituson
Joutsanseudun terueydenhuollon
lausunut,
ettdpddtostulisimuuttaakesiiaikaakosvastineessaan
ulkopuoliosaltamuotoon:Kasvatustoiminnan
kevanrajoituksen
laitoksella
ei pidetd pddsena aikanaeli kesd-ja heindkuussa
tai muidensyidenvuoksi
kalaa.Mikelituotannollisten
sddntoisesti
ja
kesA- heindkuussa,
tuleesiitA
kalojenkasvatusolisitarpeellista
on luvanhaviranornaiselle.
Luvanhakija
tehddilmoitusvalvovalle
painottanut,
yhteydessd
ettakasvuka
udella
kuprosessin
erityisesti
ei pidetdkalaaja tdmdosaltaanvaikesd-heiniikuussa
laitoksella
kuttaisi
vedenlaatuun
myonteisesti.
Angesseldn
mddrd70 000 kg vuodesYhtymdhallituksen
mielestdkuivarehun
laskennallissa voisiolla ehdollinen,
muttavesistonvuosittaisten
luvanhaten fosforipddstojen
mddrddei tulemuuttaa.Muutoksella
kehittiidlaitoksen
kijalleannettaisiin
omatoimisesti
mahdollisuus
suhteenpysytddnlupaehdon
toimintaasiten,ett6fosforipddstojen
fosforikuormituksessa.
Temukaisessa
330 kg:n vuosittaisessa
laitoksen
esimerkiksi
hostamistoimenpiteend
tulisikysymykseen
liipi virtaavanvedenosittainenuudelleenkafto eli kierriitysja laipuhdistaminen,
esimertoksenldpi virtaavanvedentehokkaampi
lisddminentai jokin
kiksi ruokinnanaikainensaostuskemikaalin
jdtevesien
puhdistehostettu
muuvastaavalaitoksen
omatoiminen
tustoimenpide.
on
Yhtymdhallituksen
esitettykorvausvaatimus
mielestiilaitokselle
jdtepit6stbihin
ndhden.
erittdinkohtuulli
vuotuisiin
nenlaitoksen
yhtynytJoutsanseudun
Joutsankunnanhal/rTus
on vastineessaan
yhtymAhaltituksen
vastineeseen.
terveydenhuollon
kuntayhtymdn
Joutsanosakaskuntaja Suonteenkalastusalueovat yhteisessd
vastineessaan
ettdvuonna1999tehtiinMyllynlahdella
todenneet,
ja ympdristokeskuksen
toikaislanniittoaJoutsankalastuskunnan
ilmeisesti
ensimmaisen
kerran
mestaja samaanaikaanhavaittiin
ja
karvalehden
karvalehden
esiintymisalue
olemassaolo.Havaittu
kaislikonniittoolivateri paikassa.
Toteutettukaislanniittotehtiin
ja kapurkuputken
yldpuolisella
kalanviljelylaitoksen
vesialueella
lanviljelylaitoksesta
naIla. KarvalehkatsoenMyllyn
lahdenvastaran
puolestaan
tiesiintymd
sijaitsikalanviljelylaitokselta
tulevanveden
purkuputken
Tehdynniitonyhteydessiiei poistettu
alapuolella.
karvalehtedlainkaan.Karvalehtirunsastui2000-luvulla,mutta
kaislanniittoei oletiettdvdsti
runsastumisen
syy.
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PenttiHonkasaloja hdnen 15 asiakumppaniaan
ovat vastineessaanhuomauttaneet,
ettd valtioneuvoston
tavoiteon kalankasvattamojensaastepddstojen
osaltafosforinsuhteen30 %:nvdhennys
vuoden1993tasostavuoden2005alkuunmennessd,
tdssdtapauksessa322 kgla. Muutoksenhaun
alaisenluvantaso on 330
kg/a.Myllynlahtija
osinJoutsansalmi
on jo muutaman
kerrankasvanutumpeen.
Mddrdys,
ettdlaitoksessa
ei saapitddkalojakesS-heindkuussa
on
jottei jdrven pohjantuntumassaollut
sdilytettdvdehdottomasti,
noin0,5 1,5 m paksueri kasvejakdsittdvd
massasaisikesdkauja rdjdhtiiisi
tenaldmpimdnaikaanlisdravinteita
ennenndkemdttomddnkasvuun.Lisdksilupaehtoihin
tuleeliitteavaatimus,
ettii elokuussasaa kaftaa korkeintaan
kasvatuskauden
keskiarvoisen
jottei
"ravita"piilossa
kuukautisen
rehukilomddrdn
kolmasosan,
olevaa,latenttiavesikasvillisuutta
tdyteenkukoistukseensa
vield
useinldmpimdn
elokuun
aikana.
Rehumddrii
tuleepudottaatasoon52 000 kg/vuosi.
Poikastuotanpienentdd
non kalamddrid
tulee
tasollenoin 1 000 000 kpl/vuosi.
poikastuotannon
Ei ole mitenkddnperusteltua
tuottaakansallisen
toimialanneljdnnestd
taajamankaava-alueella
matalassavdhdiympdristonsuojelulain
sessdkoskipaikassa
6 $:nvastaisesti.
purPensasheindkasvia
on ollutjo ainakin3 vuottakalalaitoksen
kuaukonalapuolella.
Niitonyhteydessd
asiatulitietoonja julkiseksi, kun useatranta-asukkaat
kdvivdtloytoeihmettelemiissd.
Niitol-mahdollisuuksia,
la ei luotumitdiinlisddntymisolosuhteita
tai
kutenvalituksessa
on kerrottu.
Kalankasvatuksen
aikanaja seurauksena
vuosienvarrellaon laija karvapartikkeleita
tokseltakulkeutunut
lukuisiakertojalietettd,
lehden tai vesiruton pikkuosasiaja hiukkasmaisiapdtkid
alavirtaan.
Ndrndovatvirtaaman
hiljentyessii
optimaaliseksi
alkaneetnauttiakasvualustan
ravinteita.
Itd-Suomenympdristolupavirasfo
on lausunnossaan
esittdnytratkaisuosan
toisenkappaleen
Kalankasvauudeksisanamuodoksi:
tuslaitoksessa
Kasvatuskasvatetaan
0-vuotiaita
istukaspoikasia.
toimintaa
harjoitetaan
vuosittain
elokuusta
kesdkuun
alkuun,peaasiallisen
kasvatuskauden
vdlielokuunja marraskuun
ajoittuessa
selleajalle.Kasvatustoiminnan
ulkopuolisena
aikanalaitoksella
ei
pidetdkalaa,lukuunottamatta
kalojen
lddkinndskalasairauksista,
johtuvaapoikkeustila
td tai siirtokiellosta
nnetta.
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ja raportointia
Tarkkailua
koskevaan
lupamddrdykseen
5 on tdlloin
joka
lisdttdvduusi kappale,
kdsittddmainittuapoikkeustilannetta
itusvelvol
koskeva
n iImo
Iisuuden.YmpdristoIupavirastoon esittdnyt
kappaleen
sanamuodoksi
seuraavaa:
johtuvasta
Kalasairauksista,
kalojenlddkinndstd
tai siirtokiellosta
jonkajohdostalaitoksella
poikkeustilanteesta,
poikakasvatettuja
siaei voidatoimittaaasiakkaille
normaalisti
kesdkuun
alkuunmennessa,on ilmoitettava
hyvissdajoin,kuitenkin
viimeistddn
toukoja
ympdristokeskukselle
kuunloppuunmennessdKeski-Suomen
ympdristonsuojeluviranomaiselle.
Joutsankunnan
Vaatimuksen
2) johdostaympdristolupavirasto
on esittdnytlupamddrdyksen
1 ensimmdisen
kappaleen
muutettavaksi
kuulumaan
seuraavasti:
Laitoksellakdytettdvdn
kuivarehun
miidrd saa olla enintddn
70 000 kg vuodessa.
Kalojenruokinnassa
on kdytettdvd
mahdollisimmanvdhdfosforista
rehua.Kalojenliikaruokintaa
on vdltettdvd
ja ruokintajdrjestettdvd
pddseevesistoonmahniin,ettii ravinteita
poly ennen ruodollisimman
vdhdn.Kuivarehusta
on poistettava
kintaa.
Muiltaosin pddtostdei ympdristolupaviraston
mukaanole syytii
muuttaa.
JoukoLehtonenon toimittanuthallinto-oikeudelle
25.7.2005sdhkoisesti
tiedonkarvalehden
esiintymisestd.
HALLINTO.OIKEUDE
N RATKAISU
Kdsittelyratkaisu
ja hanenasiakumppaHallinto-oikeus
ei tutkiPenttiHonkasalon
niensavaatimustasiitd,ettd elokuussa
saa kaytteakorkeintaan
kolmasosan
kasvatuskauden
keskimddrdisestd
kuukausittaisesta
ja ettd vuosittainen
rehumddrdstd
kalanpoikasten
tuotantoolisi
enintddn1 000 000 kappaletta.
Perustelut
pddtokseenon tullut hakea 30
Muutostaympdristolupaviraston
pdivdssd
pddtoksen
pddtantamisesta
eli viimeistddn
31.12.2004
tyneessdmdiirdajassa.
Vaatimukset
on esitettyvasta 8.2.2005
ympdristolupavirastolle
saapuneessa
vastineessa
eli myohddn.
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Pidasiaratkaisu
vaatimukset
enemmiilti
hyldtenmuuttaaympdristoHallinto-oikeus
pddtoksenotsikon"Ympdristolupaviraston
lupaviraston
ratkaisu"
muuttaalupamddrdystd
aflaolevaa2.kappaletta,
1. sekdlisddlupamddrdykseen
5. uudenkolmannen
kappaleen.
Muutetturatkaija
lupamddrdys
1. lupamddrdyksuosantoinenkappale,muutettu
kuuluvat
seuraavasti:
seen5. tehtylisdiys
Ympii ri stoIupavira ston ratkaisu

Kalankasvatuslaitoksessa
kasvatetaan
0-vuotiaita
istukaspoikasia.
harjoitetaan
vuosittain
Kasvatustoimintaa
elokuustakesdkuunalpddasiallisen
kuun,
kasvatuskauden
ajoittuessa
elokuunja rnarulkopuolisena
raskuunv6lille.Kasvatustoiminnan
aikanalaitoksella ei pidetdkalaa,lukuunottamatta
kalasairauksista,
kalojenldd-

a poikkeustiIannetta
:' :T'jit:' :'5: 11"j: 11',:va
Lupamddrdykset
pilaantumisen
1. Vesiston
ehkdiseminen

Laitoksella kdytett;ivdnkuivarehunmdd16saa olla enintiidn
ja ruokin70 000 kg vuodessa.Kalojenliikaruokintaa
on vdltettdvd
jdrjestettdvd
piidseevesistoonmahdollisimta
niin,ettd ravinteita
poistettava
polyennenruokintaa.
manvdhdn.Kuivarehusta
on
vesistoonsaa olla enintddn
Laitoksenaiheuttamafosforipddsto
330 kg vuodessa.
=============

5. Tarkkailuja raportointi
================

johtuvasta
Kalasairauksista,
kalojenlddkinndstd
tai siirlokiellosta
jonkajohdostalaitoksella
poikapoikkeustilanteesta,
kasvatettuja
normaalisti
kesdkuun
alkuunmensia ei voidatoimittaa
asiakkaille
ympiiristokesnessd,on ilmoitettava
hyvissdajoinKeski-Suomen

pdristonsuojeIuviranomaise||e
j
:i'="1"1i'j :t:'l T: T I I
Muiltaosinpdiitostdei muuteta.
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Perustelut
Yleistit
TaimenOy on hakemuksessaan
hakenutlupaakasvattaakseen
laitoksella
vuosittain
maa-altaissa.
B0 000 kiloakirjolohenpoikasia
Ympdristolupaviraston 14.10.2004 kalanviljelylaitoksella pitdrndssd
TaimenOy:nedustaja
ettdlaitoksen
tarkastuksessa
on ilmoittanut,
yhtio
viljelyn
vuosikiertoa
on muutettuniin,ettd
on luopunut
2-vuoja kasvattaa
poitiaidenpoikastenkasvattamisesta
vainO-vuotiaita
kasia.Poikasten
kasvatusaika
on elokuunpuolestavdlistii
marraskuun puolivdiliin
vedenldmpotilasta
riippuen.Laitokselle
tullessa
ja
poikaset
painoisia.
gramman
Huhtikuun
lopun kesdovat 5 10
kuun alun vdlilld kalanpoikaset
kuljetetaan
asiakkaille
30 - 80
grammanpainoisina.
Laitoksella
ei pidetiikalaakesakuunalunja
elokuunpuollvdlin
vdlilld.
Laitoksen
vesiensuojelurakenteet
ovat perdisin1980-luvulta.
Laitoksellakdytettyvesi,joka sisdltddmuunmuassavesistodrehevoittdvdd
Angesseldn
fosforia,johdetaanMyllykosken
alapuolelle
Myllylahteen.
Vesistotarkkailuraporteista
ettd Mylon todettavissa,
lykoskenkalanviljelyslaitos
rehevoittiid
vesisosaltaanalapuolista
tod. Myllylahdessa
on vuodesta1999alkaenkasvanutrunsaana
jota
karvalehted, on poistettuniittdmiilld
vuosina2001ja 2002.
Laitoksentuotantokierto
ja luvan mukainentuotanto
Toiminna
nharjoittajan
ilmoittama
kiedo,
jossalaitoksella
ei kasvateta
kesd-heinikuussa
kaloja,vdhentdd
laitoksenravinnepddstojd
verrattuna
vesistoon
siihen,ettd laitoksellaon myosisompiakalojakasvamassa
ldpikesdn.Myllylahti
on
ja kalankasvatuslaitoksen
rehevoitynyt
ravinnepddstot
nostavat
tarkkailututkirnusten
tulostenmukaanlahdenravinnepitoisuuksia
ja myoslevdnmddrdd.Kalankasvatuslaitoksen
fosforion helppoja siksi vdlittomdsti
liukoista
kdytettdvissd.
vesikasvillisuuden
Tdmdntakiaon tarpeenvesiston
tilanparantamiseksi
rajoittaa
kalankasvatusta
niin, etteilaitoksella
kasvatetakalaakesd-heindkuusjoka salliikalojenpitdmisa. Hallinto-oikeuden
tekemdlievennys,
sen poikkeustilanteissa
myostand aikana,ei aiheutamerkittdvdd
lisdkuormitus,ta
Myllylahteen.
Lupamddrdys1
ja Myllylahden
Laitoksen
vesiensuojelurakenteet
tila huomioon
ottaenon perusteltuapitddlaitoksella
rehunmddrdja
kdytettdvdn
fosforinmddrdympdristolupaviraston
mdarddmdlld
tasolla.Koska

I
fosforilleon luvassamdiirdttyptidstoraja,
luvassaei ole tarpeen
utta.
erikseenrajoittaarehunfosforipitoisu
Lupamddrdys
5
ympdristolupaviraston
pddtostdsiten,
Hallinto-oikeus
on muuttanut
piettdlaitoksella
tietyissd
olosuhteissa
voidaanpoikkeuksellisesti
perusteltua,
tdd kalanpoikasia
myoskesdlld.On
ettii laitostavalvovat tahotovattietoisiamyoslaitoksen
kesdaikaisesta
toiminnasta.
ja valTalleperusteella
hallinto-oikeus
on tiiydentdnyt
tarkkailua
vontaakoskevaamddrdystd.
Koruaus vesisfcjnktiyton vaikeutumisesfa
Kalankasvatuslaitokselta
on osaltaanlitulevaravinnekuormitus
ldhivesialueella.
sdnnytvesikasvillisuutta
laitoksen
Hallinto-oikeus
ja
pitdaiyhtiollemddrdttydkorvaustaaiheutuvasta
kdyttohaitasta
vesikasvillisuuden
niittokustann
ustenkorvaamisesta
kohtuul
lisena
ja
ottaenhuomioon
todettuvesikasvillisuuden
miidrd siitdaiheutuva haittavesialueen
kdytollesekd myostulevatarvepoistaavesikasvillisuutta.
Muiltaosinhallinto-oikeus
on samallakannallakuinympdristolupapddtoksessd
perustein.
virastolupaviraston
lausutuin
JULKIPANO

julkipanon
jdlkeen.
Pddtoson annettu

PA,ATOKSESTAILMOITTAMINEN
Joutsankunnanhallituksen
ilmoitettava
tdstdpddtokon viipymdttd
sestdkunnanilmoitustaululla.
MUUTOKSENHAKU
Tdhdnpddtokseen
saa hakeamuutostavalittamalla
korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
on toimitettavakorkeimpaan
Valituskirjelrnd
pAiitoksen
hallinto-oikeuteen
30 pdivdnkuluessa
hallinto-oikeuden
antopdivdstd
eliviimeistddn
29.9.2006.
Valitusosoitus
Y (12.96).
on liitteend
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Pddtoksentekemiseenovat ottaneetosaa lainoppineet
hallintooikeustuomarit
MarkkuLatva-Teikari
ja RaijaHelenius,
luonnontieteidenalanhallinto-oikeustuomari
Jan Eklundsekdtekniikanalan
hallinto-oikeustuomari
MauriKerdtdr.

MarkkuLatva-Teikari

RaijaHelenius

Jan Ekfund

MauriKerdtdr

Esittelijd
hallinto-oikeussihteeri

