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ASIA

Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen
siten, että maa-altaiden muuttamista keinopohjaisiksi ei määrätä, Joroinen

HAKIJA

Huutokosken Arvokala Oy
Ruukintie 55
79620 Huutokoski

TOIMINTA, SEN SIJAINTI JA VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA
Huutokosken kalanviljelylaitos sijaitsee Joroisten kunnan Häyrilän kylässä ja se ottaa
kasvatusvetensä Huutokoskesta ja laskee käytetyn veden Jokijärven pohjoispäähän.
Voimassa olevan vesitalous- ja ympäristöluvan (Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.1.2011 nro 3/2011/1) mukaan laitoksen maa-allaskasvatuksen ja kiertovesilaitoksen vesistöpäästöt saavat olla yhteensä enintään 320 kg fosforia vuodessa niin,
että maa-allaskasvatuksen osuus edellä mainitusta kokonaiskuormituksesta saa olla
enintään 80 kg fosforia vuodessa.
ASIAN VIREILLETULO JA SEN PERUSTE
Hakemus on tullut vireille 22.9.2014.
Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 §).
Aluehallintovirasto ratkaisee kalankasvatusta koskevan ympäristölupahakemuksen ja
ympäristöluvan muutoshakemuksen (ympäristönsuojelulaki 34 §:n 1 momentti ja 35 §
ja ympäristönsuojeluasetus 1 §:n 2 momentti kohta 11 c).

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Mikkelin päätoimipaikka
puh. 029 501 6800
Maaherrankatu 16
fax 015 760 0150
Mikkeli
www.avi.fi/ita
kirjaamo.ita@avi.fi
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan (Itä-Suomen aluehallintovirasto
5.1.2011 nro 3/2011/1) lupamääräys 9. kuuluu seuraavasti: ”Maa-allasrakenteet on
muutettava keinopohjaisiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Keinopohjaiset altaat
on puhdistettava lietteestä viikoittain ja muut maa-altaat vähintään kerran vuodessa
ja aina niiden tyhjentämisen yhteydessä.”
Hakija esittää, että kyseinen lupamääräys muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Maaaltaat on puhdistettava lietteestä vähintään kerran vuodessa ja aina niiden tyhjentämisen yhteydessä.”
Perusteluina lupamääräyksen muutokselle hakija esittää seuraavaa:
· Luvan mukaan ulkoallasalueella saadaan käyttää vettä enintään 300 litraa sekunnissa. Yhdeksälle maa-altaalle jaettuna vesimäärä ja sen aikaansaama virtaama on niin niukka, että liete kertyy epäsäännöllisesti altaiden pohjalle altaiden
pohjamateriaalista riippumatta.
· Vesistötarkkailussa ei ole havaittu laitoksen aiheuttamaa vaikutusta alapuoliseen
vesistöön. Vesistötarkkailua on kehitetty laitoksen vaikutuksia paremmin kuvaavaan suuntaa. Muutoksen jälkeen on otettu vain kaksi seurantanäytettä, joiden
tulokset ovat hakemuksen liitteinä.
· Muutoksen mukainen toiminta, jossa altaat puhdistetaan aina niiden tyhjentämisen yhteydessä ja vähintään kerran vuodessa, on uuden kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjeen ‘‘Hyvän ympäristönsuojelun turvaavat toimenpiteet ja menettelytavat’’ -linjauksen mukainen.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu 5.11.–5.12.2014 Joroisten kunnan ilmoitustaululla.
Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Joroisten kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta.
Lausunto
Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat
Maa-altaiden muuttamiseen keinopohjaisiksi ei ole olemassa teknisesti ja taloudellisesti sopivaa ratkaisua. Tämän lisäksi kyseisellä laitoksella maa-altaiden käyttö on
vähäistä ja on epätodennäköistä, että niiden käyttö heikentäisi laitoksen alapuolisen
vesistön tilaa. ELY-keskuksen näkemys on, että hakijan esittämä lupamääräyksen 9.
muutos voidaan hyväksyä sellaisenaan.

3 (4)
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Aluehallintovirasto muuttaa Huutokosken Arvokala Oy:n ympäristöluvan (5.1.2011,
nro 3/2011/1) lupamääräyksen 9. kuulumaan seuraavasti:
9. Maa-altaat on puhdistettava lietteestä vähintään kerran vuodessa ja aina niiden
tyhjentämisen yhteydessä.
RATKAISUN PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan lupaviranomaisen on luvanhaltijan hakemuksesta muutettava lupaa, jos lupamääräysten perusteiden havaitaan olevan virheelliset eikä määräyksen muuttamisesta aiheudu tarvetta harkita uudelleen luvan myöntämisen edellytyksiä.
Kun otetaan huomioon Huutokosken kalanviljelylaitoksen maa-altaissa kasvatettavan
kalan suhteellisen pieni määrä, ei maa-altaiden muuttamiseen keinopohjaisiksi ole
käytössä menetelmää, joka olisi sovellettavasti tämän kokoluokan laitosolosuhteisiin.
Lupamääräyksen muutos ei vaikuta laitoksen päästöjen määrään, niitä koskevia ehdottomia raja-arvoja ei muuteta.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 89 §
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 608 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1092/2013) liitteen maksutaulukon mukaan hakemuksen mukaisen kalankasvatuslaitoksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 16 080 euroa. Koska kyse on
tässä tapauksessa yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, on
maksun suuruus 10 % taulukon mukaisesta maksusta.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä
Joroisten kunnanhallitus
Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomainen
Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustaululla
Päätöksestä kuulutetaan Joroisten kunnan virallisella ilmoitustaululla.

4 (4)
MUUTOKSENHAKU
Päätökseen ja käsittelymaksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Valitusosoitus on liitteenä.

Esko Vaskinen

Antti Ylitalo

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Esko Vaskinen ja Antti Ylitalo (asian esittelijä).

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa
järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 16.1.2015.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta,
jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

