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ASIA Siikakosken kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen mu-

kainen selvitys mahdollisuuksista tehostaa maa-altaiden lietteen poistoa, 
Konnevesi 

 
HAKIJA Nordic Trout Ab 

 

Merkintä Aiemman luvanhaltijan Taimen Oy:n ympäristöluvat ja niihin liittyvä toimin-

ta on siirtynyt Nordic Trout Ab:lle 1.1.2018 alkaen. 

 

SELVITYS  Nordic Trout Ab on 11.11.2019 toimittanut aluehallintovirastoon myöhem-

min täydentämänsä selvityksen mahdollisuuksista tehostaa Konneveden 

kunnan Kärkkäiskylässä sijaitsevan Siikakosken kalankasvatuslaitoksen 

maa-altaiden lietteen poistoa. 

 

SELVITYKSEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

  

 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 1.6.2017 antamalla päätöksellä 

nro 53/2017/1 muutetun ympäristölupamääräyksen 6 mukaan luvan saa-

jan on toimitettava selvitys mahdollisuuksista tehostaa maa-altaiden liet-

teen poistoa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon 31.12.2019 

mennessä.    

  

 Aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen valtioneuvoston ase-

tuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 1 §:n 11 d kohdan nojalla kalan-

kasvatusta koskevassa asiassa.  

 

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

 

Toiminta ja sen sijainti Kalankasvatuslaitos, joka sijaitsee Konneveden kunnan Kärkkäiskylässä 

hakijan omistuksessa olevalla tilalla Koskipää RN:o 29:87. Lisäksi toimin-

nanharjoittaja on vuokrannut tilasta Korpela RN:o 29:110 alueen, jolla osa 

laitoksen altaista sijaitsee ja tilasta Heinäpelto RN:o 24:56 alueen, jolla 

turvesuodatin sijaitsee.  

 

Voimassa olevat luvat Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 9/Va II/85 (6.2.1985) nojalla lai-

tokselle saa johtaa vettä 1.6 – 31.10. välisenä aikana enintään 2,5 m3/s, 

mistä sen tulee pienetä tasaisesti helmikuun loppuun määräksi 2 m3/s. 

Vettä saa johtaa 1.3. – 31.5. enintään 2 m3/s.    

Länsi- ja Sisä-Suomi 
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Luvanhaltijalla on toistaiseksi voimassa oleva Itä-Suomen ympäristölupa-

viraston 15.2.2006 antama (nro 25/06/1) ja Vaasan hallinto-oikeuden 

30.7.2007 (nro 07/0371/2) sekä korkeimman hallinto-oikeuden 13.1.2009 

(taltionro 72) osittain muuttama ympäristölupa kalankasvatuslaitoksen toi-

mintaan. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkisti ympäristöluvan 

lupamääräyksiä 20.8.2013 antamallaan päätöksellä nro 130/2013/1 sekä 

pidensi 1.6.2017 antamallaan päätöksellä 53/2017/1 määräyksellä 6 anne-

tun suunnitelmavelvoitteen määräaikaa 31.12.2019 asti. 

  

Voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräys 6 kuuluu seuraavasti: 

”Luvan saajan on tehtävä selvitys mahdollisuuksista tehostaa maa-

altaiden lietteen poistoa. Selvitys ja suunnitelma lietteen poiston tehosta-

misesta aikatauluineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-

tovirastolle 31.12.2019 mennessä. Suunnitelman perusteella aluehallinto-

virasto voi antaa lisämääräyksiä esimerkiksi maa-altaiden rakenteiden 

muuttamisesta siten, että nykyistä tehokkaampi lietteen poisto on mahdol-

lista.” 

 

Yleiskuvaus toiminnasta ja päästöistä 

 

Laitos on aloittanut toimintansa 1960-luvulla. Laitoksella tuotetaan pääosin 

kirjolohta ruokakalaksi sekä jonkin verran järvitaimen-, meritaimen- ja kirjo-

lohiemoja. Kirjolohi teurastetaan pääosin kalakasvatuslaitoksella, mutta 

osa toimitetaan jatkokasvatukseen muille laitoksille.  

 

Laitoksella on 32 maa-allasta. Altaiden syvyys vaihtelee välillä 1,5-2,5 m 

Altaiden pinta-ala on 22 400 m2 ja tilavuus 33 600 m3. Vesi otetaan laitok-

sen yläpuolisesta Konnevedestä ja johdetaan poistokanavaa pitkin Siika-

kosken alapuolelle.  

 

Ympäristöluvan mukaa saa kalankasvatuslaitoksen vuosittain käytetty re-

hu sisältää enintään 2 000 kg fosforia ja fosforipäästö vesistöön saa olla 

enintään 1 000 kg/a.  Laitoksen tuottaman kalan lisäkasvu oli 130 596 kg 

vuonna 2018 ja 218 252 kg vuonna 2019. Käytetty rehu sisälsi fosforia 

1105 kg vuonna 2018 ja 1737 kg vuonna 2019. Fosforikuormitus oli pääs-

tötarkkailun perusteella (ainetaselaskelma) 433 kg (545 kg) vuonna 2018 

ja 631 kg (826 kg) vuonna 2019. Ainetaselaskelmissa on oletettu, että li-

säkasvuun sitoutuva fosforimäärä on 0,4 %. 

 

Laitoksen altaissa on 44 lietetaskua, joista liete imuroidaan traktorivetoi-

sella imutankilla ja ajetaan turvesuodattimelle. Liete on poistettu lietetas-

kuista kasvatuskauden aikana kuusi kertaa. Vuonna 2018 poistetun liet-

teen määrä oli 768 m3 ja 752 m3 vuonna 2019. Turvesuodatin muodostuu 

kahdesta peräkkäisestä turvesuodatinyksiköstä, joiden välissä on halkai-

sijaltaan 1 metrin sakkakaivo ja jälkimmäisen yksikön perässä halkaisijal-

taan 1,5 metrin kokoojakaivo. Suodattimien yhteispinta-ala on noin 490 

m2. Kummassakin turvesuodattimessa on noin 100 m3 imeytysturvetta. 

Turvesuodattimen turpeet vaihdetaan kerran vuodessa. Suodattimilta pois-

tettua turvetta kompostoidaan yhden vuoden ajan, minkä jälkeen se luovu-
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tetaan maanparannusaineeksi. Vuosien 2009-2018 tuloksien perusteella 

fosforia on saatu poistettua 10-184 g/lietekuutio (keskiarvo 39 g/m3). 

 

Lietteen muodostuminen on vähentynyt Siikakosken kalankasvatuslaitok-

sella huomattavasti kalojen ruokahalun seurannan ja ruokinnan optimoin-

nin tuloksena. Nykyisin ruokinta tapahtuu enää kerran vuorokaudessa. 

Ruokinta tehdään käsin. Ruokinnassa on pyritty käyttämään energiateho-

kasta, mahdollisimman vähäfosforista kuivarehua. Toiminnanharjoittaja 

seuraa aktiivisesti kalanrehujen kehitystyötä. 

 

 

Ympäristön tila  

  

 Laitoksen ympäristö 

  

Kalankasvatuslaitos sijaitsee Rautalammin reitin Liesveden alueella ja 

siellä tarkemmin Kellanvirran valuma-alueella (14.362), Konneveden luu-

suassa Siikakosken länsirannalla. Konnevesi laskee Kellanvirran alueella 

sijaitsevien Siikakosken, Karinkosken, Kellanvirran ja Kellankosken kautta 

Vanginveden – Liesveden lähialueella (14.361) sijaitsevaan Liesveteen ja 

sieltä edelleen Ruokoselän, Vanginveden ja Vanginvirran kautta Kynsive-

den lähialueella (14.352) sijaitsevaan Kynsiveteen.  

 

Vesi laitokselle johdetaan yläpuolisesta Konnevedestä ja vedet johdetaan 

laitokselta poistokanavaa pitkin Siikakosken alapuolelle. Keskivirtaama 

Siikakoskessa jaksolla 2000 – 2011 on ollut 52,2 m3/s ja keskialivirtaama 

29,7 m3/s.  

 

Laitoksesta noin 1,5 km alavirtaan sijaitsee rannoilla Takinaisen luonnon-

suojelualue. 

 

Vanginveden-Liesveden alueella Siikakosken kalankasvatuslaitoksen ala-

puolella sijaitsee Korholankosken kalankasvatuslaitos sekä Konneveden 

kunnan jätevedenpuhdistamo, jonka jätevedet johdetaan Kellanvirtaan Ka-

rinkosken alapuolelle.  

 

 

 Vesistön tila 

 

Kellanvirran, Vanginveden – Liesveden ja Kynsiveden alueella vesi on kir-

kasta ja niukkaravinteista tai ajoittain lievästi ravinteikasta. Kesällä 2018 

Siikakosken havaintopaikalla pintaveden a-klorofyllipitoisuus oli keskimää-

rin 3,7 µg/l. Siikakosken ja sen alapuolisten havaintopaikkojen kokonais-

fosforipitoisuus oli päällysvedessä vuonna 2018 tasoa 7-9 μg/l). Keski-

määräinen fosforipitoisuus oli alhaisimmillaan Siikakoskessa ja Liesvedellä 

ja korkeimmillaan paikalla Kynsivesi 20. Vuonna 2018 Siikakosken ja Kor-

holankosken kalanviljelylaitosten fosforipäästö (yhteensä noin 1,8 kg/d) 

nosti kesä-syyskuussa alapuolisen Kynsiveden fosforipitoisuutta kesäai-

kaan noin 0,5-0,7 μg/l. 
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Liesveden havaintopisteellä ja Kynsiveden pohjoisosan havaintopisteellä 

on alusvedessä havaittu usein loppukesällä voimakasta hapen vajausta. 

Myös vuoden 2018 elokuussa Liesvedellä havaittiin selvää hapen vajausta 

alusvedessä (4,6 mg O2/l) samoin kuin Kynsiveden Salonselällä (2,6 mg 

O2/l).  

 

Vesistötarkkailualueen vedenlaadussa ei ole tapahtunut merkittäviä muu-

toksia. Ravinnepitoisuuksien ja a-klorofyllin määrien vaihtelut johtuvat va-

luma-alueelta tulevan kuormituksen ja vesistön virtaaman vaihteluista.  

 

Konnevesi on kalataloudellisesti Rautalammin reitin arvokkain järvi. Kon-

nekoski Konneveden ja Hankaveden välissä on tärkeä siian ja taimenen 

kutualue.  

 

Etelä-Konneveden alueen vesistö, mukaan lukien Siikakoski-Kellanvirta 

sen alajuoksulla, kuuluu Natura 2000-verkostoon (Konnevesi-Kalaja-

Niinivuori, SAC & SPA FI0600032). Vesiluontoon liittyviä suojeluperusteita 

ovat luontotyypit Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset ve-

det, Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, Vaihettumissuot ja rantasuot 

sekä Fennoskandian lähteet ja lähdesuot. Natura 2000 alueen uhkina on 

tunnistettu fosforipäästöt kalanviljelylaitoksista yläjuoksulla, hajakuormitus, 

metsäojitukset ja metsänhakkuut. Natura-alueilla pintavesien tila tulee olla 

sellaisella tasolla, että se kykenee ylläpitämään alueen suojeluarvoja. 

Liesveden alapuolella on Vanginveden Natura 2000 alue 

(SACFI0900018). Suojeluperusteina Vanginvedellä ovat luontotyypit Hiek-

kamaiden niukkaravinteiset vedet ja Fennoskandian luonnontilaiset jokirei-

tit, sekä suojeltavista lajeista saukko. Alueella on arvoa myös mm. järvi-

taimenen kutupaikkana ja harjuskannan (istutettu) elinympäristönä. Van-

ginveden alueelle ei ole tunnistettu vaikutuksia tai toimia, joilla olisi suuria 

vaikutuksia alueeseen. Vähäisiä vaikutuksia on arvioitu olevan kalanvilje-

lyllä ja maataloudella.  

 

Laitoksen alapuolinen Siikakoski-Kellanvirran vesimuodostuma on ekolo-

giselta tilaltaan erinomainen ja Liesveden ekologinen tila on hyvä. Tilaluo-

kat ovat pysyneet samoina vuodesta 2008 alkaen, jolloin luokitus on en-

simmäisen kerran tehty. Asiantuntija-arvion perusteella joen kemiallinen ti-

la on hyvä ja Liesveden hyvää huonompi. Vesienhoidossa pyritään ylläpi-

tää hyvässä ja erinomaisessa tilassa olevien vesistöjen tilaa niin, ettei se 

pääse huononemaan.  

 

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021 ei 

ole osoitettu typen, fosforin eikä klorofylli a:n vähentämistarvetta Siikakos-

ki-Kellanvirran alueelle, Liesveden alueelle, eikä millekään näiden lähialu-

eista. Toimenpideohjelman mukaan kalankasvatuslaitosten vesiensuojelua 

on tarpeen tehostaa, mikäli kuormituksen vähentäminen on vesien tilan 

parantamiseksi tarpeen. Keskeisiä vesiensuojelutoimia ovat muun muassa 

ympäristöä vähän kuormittavan rehun käyttäminen ja ruokinnan tehosta-

minen, lietteenpoiston tehostaminen ja lieteveden jatkokäsittely tai siirty-

minen kiertovesikasvatukseen. Lisäksi todetaan, että käytettävien rehujen 

ja ruokintamenetelmien kehittäminen sekä kalojen hyvän hoidon edistämi-
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nen on edelleen tärkeää. Tarpeen on myös kalankasvatuksen ympäristön-

suojeluohjeen käyttöönoton edistäminen. Kalankasvatuksen vesiensuoje-

lua edistävien laitostyyppien ja jätevesien käsittelymenetelmien kehittämi-

seen tulee panostaa, jotta niistä saadaan kustannustehokkaita. 

 

  

Selvitys mahdollisuuksista tehostaa maa-altaiden lietteenpoistoa 

   

Vaihtoehtoisia lietteenpoistotapoja olisivat lietteen poisto lietetaskuista 

kaivinkoneella tai automatisoidummin esim. imuputkistojen avulla. Kaivin-

konetta käytettäessä osa laskeutuneesta lietteestä sekoittuisi ympäröi-

vään vesimassaan, mikäli altaita ei tyhjennettäisi ennen lietteen pois-

kaivua. Kaivinkone rikkoisi helposti lietetaskujen puiset rakenteet. Vetisen 

lietteen kuljettaminen auton lavalla turvesuodattimelle olisi hankala toteut-

taa ilman, että lietettä valuu kuljetusreitille. Mikäli altaat tyhjennettäisiin ja 

lietteen annettaisiin hieman kuivua altaan pohjalla ennen pois kaivamista, 

olisi lietteen kuormaaminen ja kuljettaminen turvesuodattimelle auton la-

valla helpommin toteutettavissa. 

 

Nykyinen lietteenpoistomenetelmä on helposti laitoksen olosuhteissa to-

teutettava, eikä vaadi altaiden tyhjentämisen kaltaisia ylimääräisiä työvai-

heita. Lietteen kuljetus turvesuodattimelle tapahtuu siististi imutankissa. 

Nykyisellä menetelmällä liete saadaan täysin poistettua lietetaskuista, ei-

kä poistaminen aiheuta laskeutuneen lietteen sekoittumista altaan veteen. 

Lietteen poistoa kaivinkoneella ei voida pitää tehokkaampana menetel-

mänä 

 

Luvanhaltijan selvityksen mukaan uoma-altaiden lietteenpoiston automa-

tiikka on teoreettinen mahdollisuus, mutta toteutettuna esimerkiksi Siika-

kosken tapaisella alueella, missä on aluetta joitakin hehtaareja, se ei ole 

järjestettävissä teknisesti mitenkään järkevästi. Nykyisillä lietetaskuilla sitä 

ei voi edes arvioida onnistuvaksi millään olemassa olevalla laitteistolla. 

Nyt järjestely on sellainen, että traktorivetoinen lietevaunu kerää 

imu”kärsällään” traktoriin asennetun nostimen avulla säiliöön taskuun las-

keutuneen kiintoaineksen mukaan lukien kivet ja oksat ym. Kaikkiaan tas-

kuja on noin 40 kpl ja lukumäärä aiheuttaa jo sinällään melkoisen työmää-

rän ja ajankulun. Imetty liete kuljetetaan vaunulla turvesuodattimelle. Mi-

tään tunnettua systeemiä tämän automaatioon ei valmiina ole. Tehokkuu-

den parantaminen liittyy lähinnä tyhjennyskertojen lisäämiseen kasvatus-

kauden 1.6 – 31.9 aikana. Lietetaskuihin kertyy ainesta siten, että niiden 

imurointi kahden – kolmen viikon väliajoin voisi tehostaa lietteen talteen 

saantia verrattuna nykyiseen kuukausittaiseen tyhjennykseen. Lietettä ke-

rätään nykyisin 1 krt / kk kasvatuskaudella toukokuu-lokakuu.  

 

Vuonna 2016 on tehty selvitys mahdollisuuksista korvata nykyiset maa-

altaat keinoaltailla. Mikäli nykyinen kasvatusmäärä kasvatettaisiin keinoal-

taissa, tarvittaisiin 60 allasta ja laitoskohtaiset hankinnat olisivat kokonais-

kustannukseltaan laskennallisesti 3 890 000 euroa. Laitosalueen remontti 

aiheuttaisi tämänhetkisen järjestelmän sulkemisen kokonaan yhden kas-

vatuskauden ajaksi, jolloin menetettäisiin koko tämä lisäkasvu. Tämä ai-
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heuttaisi kalan hankintatarpeen ulkoa ja sen aiheuttama kustannus olisi 

jopa 1 milj. euroa. Tuotettua kiloa kohden kustannus olisi 1,8 euroa/kg. 

Oletettu tuotantokustannus kirjolohen kasvatuksessa on 3.5-4 euroa/kg, 

jolloin näiden muutosten aiheuttama lisäys tuotantokustannuksiin olisi n. 

50 %. Nykyisillä hinnoilla tuotantokustannus tulisi ylittämään kalasta saa-

tavan hinnan reilusti ja tuotanto muuttuisi tappiolliseksi. 

 

Osana hanketta ”Läpivirtauslaitoksen ravinnekuormituksen alentamisme-

netelmät” tehtiin Siikakosken kalanviljelylaitoksella hapetuskoe kesinä 

2017 ja 2018. Oletuksena oli, että hyvän, tasaisen happitilanteen ansiosta 

kalat kasvaisivat tasaisesti ja hyödyntäisivät syötetyn rehun optimaalisesti. 

Tällä voisi olla rehukerrointa pienentävä vaikutus, jolloin kuormitusperus-

teinen ympäristölupa antaisi mahdollisuuden korkeampaan tuotantoon ja 

parempaan kannattavuuteen. Poikkeuksellisten sääolojen johdosta hape-

tuskokeesta ei valitettavasti saatu tuloksia, joista voitaisiin vetää johtopää-

töksiä hapetuksen vaikutuksesta ravinnekuormitukseen. 

 

Hakija on hakemuksen täydennyksellä toimittanut Luonnonvarakeskuksen 

2020 laatima raportti läpivirtauslaitosten ravinnekuormituksen vähentämi-

sestä. Raportissa on tarkasteltu lietteenpoistoa edistävien allasrakentei-

den, virtausjärjestelyjen, siivilöintiä, kosteikkokäsittelyä ja erilaisia suoda-

tusmenetelmiä sekä veden osittaiskierrättämistä. Kuormitusta alentavien 

toimenpiteiden tuotetun kalan ja poistetun fosforin kustannuksiin arvioitiin 

kolmelle toimenpiteelle: 

1. Laitokselle rakennetaan hapetusjärjestelmä. 

2. Laitoksen uoma-altaisiin rakennetaan uusi lietteenkeruujärjestelmä. 

3. Laitoksen uoma-altaat korvataan pyöröaltailla ja niille rakennetaan liet-

teenkeruujärjestelmä. 

Lähtökohtana kustannusten laskennassa oli, että toimenpiteiden myötä 

kokonaiskuormitus pienenee ja tuotanto pysyy samana.  

 

Kolmen menetelmän vertailussa poistetun fosforikilon kustannus oli noin 

600–800 euroa. Selvityksen mukaan ravinnekuormituksen pienentäminen 

olisi tehokkainta rakentamalla kullekin laitokselle räätälöity hapetusjärjes-

telmä. Olettamuksella, että hapetuksella voidaan parantaa rehukerrointa 5 

%, Siikakosken laitoksen fosforikuormitus pienenee 760 kg:sta 684 

kg:aan. Hapetusjärjestelmän rakentamisen ja käyttöönoton jälkeen kirjo-

lohen tuotantokustannus nousisi 0,24 euroa per kg kalaa. Lietetaskujen 

saneeraus nostaisi tuotantokustannuksia 0,60 €/kg, mikä arvioitiin kus-

tannuksen nousuna perattua kalakiloa kohden olevan niin suuri, että toi-

minta olisi keskimäärin tappiollista ja laitos lopettaisi toiminnan. Laitoksen 

muuttaminen pyöröaltaisiin perustuvaksi olisi niin kallista, että sen toteu-

tusta ei edes harkittaisi vaan toiminta lakkaisi. 

 

Luvanhaltijan käsityksen mukaan mm. Luken selvityksessä tutkittujen uu-

sien tekniikoiden käyttöönottaminen johtaisi sekä Korholankosken että 

Siikakosken laitoksilla suhteettoman suuriin kustannuksiin ympäristö-

hyötyihin verrattuna. Yhtiön käsityksen mukaan huomiota tulee kiinnittää 

myös siihen, että kyse on olemassa olevista laitoksista eikä niiltä voida 

edellyttää samojen tekniikoiden käyttämistä, kuin uusien laitosten. Myös 
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kustannustekijöiden huomioon ottaminen, erityisesti vanhoilla laitoksilla, 

vaikuttaa arvioitaessa lietteenpoiston tehostamisen vaihtoehtoja ja siten 

laitosten parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristönsuojelulainsää-

däntö, 2015 teoksessa on arvioitu parhaan käyttökelpoisen tekniikan -

periaatteen soveltamista lupaharkintaan. Sanotun teoksen mukaan paras-

ta käyttökelpoista tekniikkaa arvioitaessa huomioidaan osana arviointia 

myös mm. tekniikan aiheuttamat kustannukset sekä laitoksen ikä. 

 

Luvanhaltija toteaa, että BAT-tekniikan vähimmäisvaatimukset tulee arvi-

oida tapauskohtaisesti. Läpivirtauslaitoksissa käytettävissä oleva tekniikka 

vaikuttaa osaltaan laitoksen aiheuttamiin vesistöpäästöihin. Korholankos-

ken ja Siikakosken laitosten vaikutukset näkyvät alapuolisessa vesistös-

sä, mutta niiden aiheuttamat päästöt eivät ole heikentäneet vesistön tilaa. 

Uusien tekniikoiden käyttöönotolla mahdollisesti saavutettavat, arvioiden 

mukaan vähäiset päästövähennykset, olisivat varsin pienet (esim. kierto-

vesijärjestelmä 1-2 g ominaiskuormitus, pyöröaltaat + tehokas lietteenkä-

sittely ominaiskuormitus 2-3 g kalakilo, Siikakosken tarkkailuun perustuva 

ominaiskuormitus viime vuosina 3 g kalakilo), suhteessa päästöjen vähen-

tämisestä aiheutuviin kustannuksiin ja erityisesti vesistön tilaan. Yhtiön 

käsityksen mukaan Siikakosken ja Korholankosken vesiensuojelutekniik-

ka on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista. 

 

Luvanhaltija on täydennyksessään arvioinut, että käytössä olevat lietteen-

poiston tekniset ratkaisut ovat kyseiselle laitokselle parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan periaatteen mukaisia. Erityisesti, kun otetaan huomioon ny-

kyinen laitokselta aiheutuva kuormitus sekä sen aiheuttamat vaikutukset 

alapuolisessa vesistössä ja alapuolisen vesistön vedenlaatu sekä tilaluo-

kitus, ei laitoksesta nykyisellään aiheudu sellaisia vaikutuksia, että tehos-

tamista uusilla tekniikoilla voitaisiin perustellusti edellyttää. 

 

  

ASIAN KÄSITTELY 

 

Selvityksen täydennykset 

 

Luvanhaltija on täydentänyt selvitystään 12.3.2020 ja 19.3.2020 Luonnon-

varakeskuksen selvityksellä läpivirtauslaitosten ravinnekuormituksen vä-

hentämisestä, selvityksellä toimialan nykyisestä parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan mukaisista menetelmistä, automatisoidun lietteenpoiston kustan-

nusarviolla, selvityksellä laitoksen purkuvesistön ekologisesta tilasta sekä 

päästö- ja vesistötarkkailuraporteilla. Täydennyksien aineistot on keskei-

simmiltä osin kuvattu tämän päätöksen kertoelmaosassa. 

 

Asiasta tiedottaminen 

 

Asia on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintoviraston verkkosivuilla 

sekä ilmoituksella Konneveden kunnan tietoverkossa 9.4. – 18.5.2020 se-

kä erityistiedoksiantona asianosaisille. Aluehallintovirasto on pyytänyt ha-

kemuksen johdosta lausunnon Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-
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Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisel-

ta, Konneveden kunnalta sekä Konneveden kunnan ympäristön- ja tervey-

densuojeluviranomaisilta.  

 

Lausunnot 1) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualue on todennut, että Siikakoski-

Kellanvirta, johon laitoksen purkuvedet johdetaan, on pintavesityypiltään 

suuri kangasmaiden joki, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi. 

Vesienhoidon suunnittelun tavoitteena on erinomaisen tilan säilyttäminen. 

  

Siikakosken ja Korholankosken kalanviljelylaitosten sekä Konneveden 

kunnan jätevedenpuhdistamon purkuvesistön yhteistarkkailun vuosiyh-

teenveto 2018 -raportin mukaan veden laadussa ei ole tapahtunut merkit-

täviä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Ravinteiden ja a-klorofyllin pi-

toisuuksien vaihtelut johtuvat valuma-alueelta tulevan kuormituksen ja ve-

sistön virtaaman vaihtelusta.  

 

Lietteen poiston tehostaminen maa-allaslaitoksilla päästöjen vähentä-

miseksi, on vesienhoidon suunnittelussa ollut toimenpiteenä v. 2016-2021, 

mikäli päästöjen vähentäminen on tarpeen vesien tilan parantamiseksi. 

Maa-allaslaitosten lietteenpoistomenetelmät on kehitetty pääosin 80-

luvulla ja niiden merkitys laitoksen kuormituksen vähentämisessä on jää-

nyt vähäiseksi. Toisella suunnittelukaudella (2016-2021) vain yksi ELY-

keskus oli suunnitellut toimenpiteen toteutettavaksi neljälle laitokselle. Vä-

liarvioinnin 2018 mukaan toimenpide toteutettiin vain yhdellä laitoksella. 

Suunnittelukaudella 2022-2027 tämä toimenpide ehdotetaan poistettavak-

si ja uutena toimenpiteenä esitetään otettavaksi "Sisävesilaitosten vesien-

suojelun tehostaminen ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisessa luvan 

muutoksen tarveharkinnassa". Tehostamista tarkastellaan erityisesti niiden 

kalankasvatuslaitosten osalta, joiden ravinnepäästöt on arvioitu merkittä-

väksi paineeksi vesimuodostumien painetarkastelussa. Tällä hetkellä ei 

ole tiedossa toimivia ja kustannustehokaita lietteenpoistomenetelmiä, joilla 

pystytään selvästi vähentämään päästöjä. Suunnittelukaudelle 2022-2027 

on tulossa ohjauskeino, jossa selvitetään pilottitutkimuksin maauomalai-

tosten lietteenpoistoa ja jätevesien käsittelymenetelmiä.  

 

Keski-Suomen ELY-keskus pitää valtakunnallisen ohjauskeinon esittämistä 

hyvänä ja katsoo, että yksittäisiä kalanviljelylaitoksia ei tulisi velvoittaa sel-

vittämään tutkimuksin lietteenpoistomenetelmiä, vaan ne tulisi selvittää 

valtakunnallisissa tutkimushankkeissa.  

 

ELY-keskus katsoo, että Siikakosken kalanviljelylaitoksella tulee ottaa 

käyttöön parhaat mahdolliset käytettävissä olevat keinot lietteen poiston 

tehostamiseksi. Hakemuksen täydennyksessä toimenpiteeksi on esitetty 

lietteen poisto 2-3 viikon välein kasvatuskaudella. Toimenpide tulisi ottaa 

käyttöön heti, kun aluehallintoviraston päätös tulee lainvoimaiseksi.  

 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n perusteella lupaa on muutettava esim., jos 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan 

olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Tämä voi olla kui-
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tenkin haasteellista, koska vanhoille olemassa oleville kalanviljelylaitoksille 

ei ole määritelty parasta käyttökelpoista tekniikkaa, eikä tällä hetkellä ole 

tiedossa tehokkaita lietteenpoistomenetelmiä. Uusia maa-allaslaitoksia ei 

kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjeen mukaan pidetä parhaana 

käyttökelpoisena tekniikkana. 

 

2) Konneveden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on huomaut-

tanut, että maapohjaisten 60-luvulla perustettujen lammikoiden käyttö ka-

lankasvatukseen ilman tehokkaita kiintoaineen talteenottojärjestelmiä ei 

ole parasta käyttökelpoista tekniikkaa uusissa hankkeissa (Ympäristöhal-

linnon ohjeita 1/2013), vanhoissakin maa-allaslaitoksissa vesistökuormi-

tusta tulee vähentää, mikäli se on teknis-taloudellisesti kohtuullisesti saa-

vutettavissa. Tutkittuja tekniikoita on muun muassa allasrakenteiden pa-

rantaminen ja lietteenpoistojärjestelmien asennus. 

 

Täydennyspyynnössä oli pyydetty esittämään toimialan nykyisiä parhaita 

käyttökelpoisen tekniikan mukaisia menetelmiä ja kustannusarvioita eri to-

teuttamismalleille.  Toiminnanharjoittaja esittää selvityksessään, että ruo-

kinnan laatua ja määrää tarkkailemalla on fosforikuormaa alapuolisiin ve-

sistöihin pystytty merkittävästi vähentämään. Kuormitus alittaa luvassa 

sallitun määrän lähes puolella, ja alapuolisten vesistöjen tila on hyvä. Tällä 

perusteella toiminnanharjoittaja ei näe perusteita fosforinpoiston tehosta-

miseen investoinnein. Tällä hetkellä lietteenpoiston kautta poistuvan fosfo-

rin määrä on hyvin marginaalinen kokonaiskuormitukseen nähden (keski-

määrin 39 kg/v). 

 

Toiminnanharjoittaja on osallistunut Luken selvitykseen, jossa todettiin, et-

tä tutkittujen uusien tekniikoiden käyttöönottaminen johtaisi sekä Korho-

lankosken että Siikakosken laitoksilla suhteettoman suuriin kustannuksiin 

ympäristöhyötyihin verrattuna. Yhtiön käsityksen mukaan huomiota tulee 

kiinnittää myös siihen, että kyse on olemassa olevista laitoksista eikä niiltä 

voida edellyttää samojen tekniikoiden käyttämistä, kuin uusien laitosten.  

 

Alapuolisten vesistöjen hyvää tilaa ei saa vaarantaa ja kaikkien vesistöä 

kuormittavien toimijoiden on pyrittävä vähentämään fosfori- ja typpikuormi-

tustaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaan. Kalankasvatuksen ra-

vinnepäästöt kuormittavat vesistöjä ja voivat aiheuttaa paikallisia rehevöi-

tymisongelmia. Suomen järvissä fosfori onkin yleensä kasvua rajoittava 

tekijä. Fosforipitoisuuden kasvaessa järvet rehevöityvät ja niiden vesikas-

villisuus runsastuu ja muuttuu särkikalavaltaisemmaksi. Ilmastonmuutok-

sen oletetaan kiihdyttävän prosessia entisestään, jolloin vesistöjen tilaa ei 

ole varaa heikentää. Kalankasvatuslaitosten alapuoliset vesistöt ovat Na-

tura-suojeltuja ja tyypiltään vähäravinteisia ja vähähumuksisia. Konneve-

den kunta tuottaa myös juomavetensä alapuolisesta vesistöstä.  

 

Laskennallinen fosforipäästö on ollut rehunkäyttöä tehostamalla lasku-

suuntainen, erityisen vahvaa lasku on ollut Siikakoskella, jossa päästöra-

jaa olisi varaa reilusti laskea. Kalankasvatuslaitokset edustavat kuitenkin 

vanhaa tekniikkaa ja vaikka niiden lietteenpoiston tehostaminen on tä-

mänhetkisen selvityksen mukaan liian kallista kannattavaksi liiketoimin-
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naksi, se ei tarkoita, että käytössä on parasta mahdollista tekniikkaa. Alaa 

tulee aktiivisesti kehittää ja pilotoida, sillä maauomalaitoksen pistemäinen 

ravinnepäästökuorma on huomattava. Sallittua kuormitusrajaa tulisi kiris-

tää ja selvittää mahdollisuuksia kokeilla Luken raportin mainitsemia pilo-

toinnin arvoisia puhdistusmenetelmiä, kuten laskeutusta, siivilöintiä tai 

vaikka kosteikkoa.  Vuosikymmeniä vanha rakenne ei voi muuttumattoma-

na edustaa parasta mahdollista tekniikkaa ja ilman ympäristöpoliittista oh-

jausta ala ei kehity. Voi olla, että ravinteiden vähentäminen vesistöstä on 

kustannustehokkainta jossain ihan toisaalla, kuten esimerkiksi raportissa 

mainittu peltojen kipsilevitys, tai vaikka valumakatkot metsäojissa, mutta 

osallistuvatko yksittäiset kuormittajat näihin toimenpiteisiin toisaalla? Eli 

tietynlainen päästökompensointi vähentämällä päästöjä kustannustehok-

kaasti toisaalla. Minimissään tulee laitosten yhä jatkaa hapettamisen kehit-

tämistä, koska laiteinvestoinnit ovat jo alueella, sekä lietetaskujen puhdis-

tamiskertojen lisäämistä, sillä pitkä tyhjennysväli lisää fosforin liukenemis-

ta, jolloin se ei ole enää poistettavissa lietteen mukana. 

 

 

3) Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta katsoo, että 

lupapäätöksiin on syytä asettaa määräaika, johon mennessä laitosten toi-

minnan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisuutta tarkastellaan uu-

destaan, mikäli lietteen käsittelyn tehostaminen ei ole tällä hetkellä mah-

dollista. Perusteluna rakennus- ja valvontalautakunta viittaa aluehallintovi-

raston päätöksiin LSSAVI/32/04.08/2012 ja LSSAVI/31/04.08/2012, joissa 

aluehallintovirasto on perustellut laitoksilta edellytettyä lietteen poiston te-

hostamista koskevaa suunnitelmaa seuraavasti: Lietteen poiston tehosta-

minen on vesienhoidon toimenpideohjelman mukainen toimenpide ky-

seessä olevan laitostyypin päästöjen vähentämiseksi. Korholankosken ja 

Siikakosken kalankasvatuslaitosten päästöt vaikuttavat osaltaan laitoksen 

alapuolisen Kynsiveden tilaan. Ympäristöluvat ovat voimassa toistaiseksi 

ja siten toiminta voi jatkua vielä pitkään, minkä takia ei ole perusteltua, että 

lietteen poistorakenteet ovat pysyvästi sellaisia, ettei lietteen tehokas pois-

to niistä ole mahdollista. 

 

 Laukaan Ympäristöterveydenhuolto ja Pohjois-Savon elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus Järvi-Suomen kalatalouspalvelut ovat il-

moittaneet, että eivät lausu asiassa. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

  

4) Seppo Korhonen (Koskimökki 275-407-10-43) on muistutuksessaan 

todennut, että Siikakosken kalanviljelylaitoksen toiminta on aivan selvästi 

heidän itsensä päätettävissä. Muistuttajan tiedossa ei ole, että viranomai-

nen olisi puuttunut asioihin.  Kesäisin tulee jatkuvaa hajuhaittaa. Muistut-

taja pyytää tietoa siitä, miten viranomainen on puuttunut toimintaan. 

 

 

Luvanhaltijan selitys 1) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualue. Hakijalla ei ole huomautettavaa ELY-

keskuksen lausunnosta. 
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 2) Konneveden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.   

Siikakosken kalanviljelylaitoksille esitetyillä, kyseisellä laitoksella parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa edustavilla ratkaisuilla pyritään osaltaan vähen-

tämään alapuoliseen vesistöön aiheutuvaa kuormitusta. Hakija huomaut-

taa, että sen esittämät lietteenpoiston tehostamistoimet vastaavat sen kä-

sityksen mukaan laitoksella parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kun ote-

taan huomioon täydennyksen liitteenä 7 olevissa kuormitus- ja yhteistark-

kailuraporteissa ilmenevät tulokset, voidaan todeta, ettei Siikakosken ka-

lanviljelylaitoksen toiminnasta aiheudu sellaisia vaikutuksia, joista aiheu-

tuisi haittaa Konneveden kunnan juomaveden saannille tai haitallisia vai-

kutuksia Natura-suojellulle vesistölle. 

 

Siikakosken kalanviljelylaitokselle esitetyt toimet vastaavat parasta käyt-

tökelpoista tekniikkaa Siikakosken olosuhteissa. Ympäristönsuojelulain 5 

§:n määritelmän mukaan parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoite-

taan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti 

toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suun-

nittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan 

ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaim-

min vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustak-

si. Määritelmän mukaan tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteutta-

miskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan 

soveltaa asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kustannuksin. Jos 

siis kustannukset mahdollisesti tehokkaampien puhdistuskeinojen käyt-

töönotosta ovat sellaisia, että ne tekevät toiminnasta kannattamatonta, ei 

kyse hakijan käsityksen mukaan saata olla BAT-periaatteen mukaisesta 

tekniikasta. Erityisesti kun otetaan huomioon tarkkailuista ilmenevät lai-

toksen vaikutukset alapuolisessa vesistössä. Hakija toteaa lisäksi, että 

lietteenpoiston tehostamiseksi on esitetty toimia, jotka tullevat alentamaan 

laitokselta aiheutuvia päästöjä ja ovat taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 

vastaten siten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa kyseisessä koh-

teessa. Hakija huomauttaa lisäksi, ettei vanhoille olemassa oleville kalan-

viljelylaitoksille ole määritelty parasta käyttökelpoista tekniikkaa eikä ELY-

keskuskaan ole edellyttänyt tietyn tekniikan käyttöönottoa vaan on pitänyt 

hakija esittämiä toimia riittävinä. 

 

 

Hakija viittaa myös ELY-keskuksen lausunnossa esittämään ja Hanka-

salmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunnalle vastattuun. 

 

3) Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta 

Hakijan käsityksen mukaan uuden määräajan antaminen lupaehdoissa 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan tarkastamiseksi on tarpeeton. Kyse on 

toiminnassa olevasta laitoksesta, jonka lietteenpoiston tehostamista on jo 

esitetty hakemuksessa, ja jotka Siikakosken olosuhteissa vastaavat haki-

jan käsityksen mukaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tällä het-

kellä ei ole tiedossa toimivia ja kustannustehokkaita lietteenpoistomene-

telmiä, joilla pystytään selvästi vähentämään päästöjä. Hakija viittaa Kes-

ki-Suomen ELY-keskuksen lausunnossaan esittämään kannanottoon, 
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jonka mukaan yksittäisiä kalanviljelylaitoksia ei tulisi velvoittaa selvittä-

mään tutkimuksin lietteenpoistomenetelmiä, vaan ne tulisi selvittää valta-

kunnallisessa tutkimushankkeessa.  

 

Lietteen poiston tehostaminen maa-allaslaitoksilla päästöjen vähentä-

miseksi, on vesienhoidon suunnittelussa ollut toimenpiteenä v. 2016–

2021, mikäli päästöjen vähentäminen on tarpeen vesien tilan paranta-

miseksi. Toimenpide on toteutettu vain yhdellä laitoksella. Suunnittelu-

kaudella 2022–2027 kyseinen toimenpide on ehdotettu poistettavaksi.  

 

Siikakosken laitoksella on luonnollisesti osaltaan vaikutus alapuolisen 

Kynsiveden tilaan, kuten kaikella toiminnalla. Siikakosken alapuolisen ve-

sistön vedenlaatu on yhteistarkkailuraportin (2018) mukaan hyvä. Veden-

laadussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Hakija korostaa, että se 

on esittänyt hakemuksessa lietteen poiston tehostamista ja sen käsityk-

sen mukaan lietteen poisto laitoksella on tehokasta ja vastaa laitoksella 

parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Hakija korostaa, että mm. laitok-

selta aiheutuvat fosforipäästöt olivat viimeisimmän kuormitustarkkailura-

portin (2019) mukaan 631 kg vuodessa, kun ne laitosta koskevan ympä-

ristöluvan mukaan saisivat olla enintään 1 000 kg vuodessa. Laitokselta 

aiheutunut sallittua alhaisempi kuormitus ja vaikutusalueen hyvä veden 

laatu, tulee hakijan käsityksen mukaan ottaa huomioon, kun arvioidaan 

tarvetta tehostaa lietteenpoistoa laitoksella. Kalliiden ja pudistusteholtaan 

mahdollisesti epävarmojen uusien teknisten lietteenpoistojärjestelmien ra-

kentamista ei Hakijan käsityksen mukaan voida pitää itseisarvona eikä 

Siikakosken laitoksella tarpeellisina tai perusteltuna. 

 

Tavoitteiden ja keinojen tulee yleisen hallinto-oikeudellisen suhteellisuus-

periaatteen mukaan olla oikeasuhteisia. Kun otetaan huomioon edellä sa-

nottu ja hakijan tämän hakemuksen täydennyksessä esittämät kustan-

nusarviot lietteenpoiston tehostamisen eri vaihtoehdoille, ei säännöksen 

tavoite itsessään ole uusien teknisten laitteiden tai järjestelmien rakenta-

minen ja käyttöön ottaminen, vaan ympäristön pilaantumisen estäminen ja 

veden hyvän laadun ylläpitäminen ja edistäminen. Hakijan käsityksen mu-

kaan nämä tavoitteet voidaan täyttää sen esittämin keinoin. 

  

4) Seppo Korhosen muistutuksen johdosta hakija toteaa, että kalanvil-

jelylaitoksen toimintaa sääntelee ympäristölupa, jonka määräyksiin perus-

tuen laitoksella toimitaan. ELY-keskus valvoo hakijan toimintaa säännölli-

sesti eikä sillä ole ollut huomautettavaa laitoksen toiminnasta. Hakijalle ei 

ole tullut valituksia hajuhaitasta eikä hakijan tiedossa ole, että ELY-

keskuksellekaan olisi tullut valituksia hajuhaitoista. 

 

 

MERKINTÄ  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään antanut päätöksen 

nro 217/2020, joka koskee Nordic Trout Ab:n Korholankosken kalankas-

vatuslaitoksen ympäristöluvan määräyksen mukaista selvitystä mahdolli-

suuksista tehostaa maa-altaiden lietteen poistoa.  
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Luvanhaltijan esittämä selvitys vastaa aluehallintoviraston 1.6.2017 anta-

man päätöksen nro 53/2017/1 määräyksen 6 vaatimuksia ja aluehallinto-

virasto hyväksyy selvityksen. 

 

Aluehallintovirasto muuttaa 20.8.2013 annetun lupapäätöksen 130/2013/1 

määräystä 4 kuulumaan seuraavasti (muutettu kohta kursivoitu): 

  

4. Altaiden lietetaskut on tyhjennettävä lietteestä kasvukauden aikana vä-

hintään joka kolmas viikko ja muulloin tarpeen mukaan 

 

  

RATKAISUN PERUSTELUT 

 

Ympäristönsuojelulain (YSL) 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on jär-

jestettävä toimintansa niin, että jos pilaantumista ei voida kokonaan eh-

käistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Lisäksi toiminnan-

harjoittajan on ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi huolehdittava ja 

varmistuttava siitä, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa (YSL 8 §). Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioinnissa on 

muun ohella otettava huomioon päästöjen laatu, määrä ja vaikutus sekä 

tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja päästöjen ehkäisemisen ja ra-

joittamisen kustannukset ja hyödyt (YSL 53 §).  

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteutta-

miskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan 

soveltaa asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kustannuksin (YSL 5 

§ kohta 7). Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan päästöraja-arvoa sekä 

päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee 

perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Voimassa olevan ym-

päristöluvan määräyksen 6) mukaan luvan saajan tuli selvittää mahdolli-

suuksia tehostaa maa-altaiden lietteen poistoa. Lupaviranomainen voi 

täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa selvityksen perusteella 

(YSL 90 §).  

 

Läpivirtauslaitoksen päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannuk-

set ja hyödyt on selvitetty hakijan omilla selvityksillä ja Luonnonvarakes-

kuksen selvityksellä. Aluehallintovirasto katsoo, että luvanhaltija on lupa-

määräyksen 6) mukaisesti kattavasti ja riittävän luotettavalla tavalla selvit-

tänyt nykyisiä mahdollisuuksia tehostaa maa-altaiden lietteen poistoa ruo-

ka- ja emokalatuotantoon tarkoitetulla läpivirtauslaitoksella. Selvityksien 

perusteella voidaan päätellä, että ei ole yleisesti saatavilla sellaista talou-

dellisesti toteuttamiskelpoista maa-altaiden lietteenpoistomenetelmää, jo-

ta voitaisiin ottaa käyttöön Siikakosken laitoksen olosuhteissa. 

 

Luvanhaltija on toimittanut riittävän yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, jät-

teistä ja toiminnan vaikutuksista. Velvoitetarkkailutietojen perusteella ka-

lankasvatustoiminta heikentää vedenlaatua päästöjen vaikutusalueella. 

Kalankasvatuslaitos on ollut toiminnassa pitkään ja sen päästöjen vaiku-
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tukset vesistöön ja kalatalouteen voidaan arvioida vakiintuneen. Siikakos-

ken-Kellanvirran, Liesveden, Vanginveden, Vanginvirran ja Kynsiveden 

vesimuodostumien ravinnepitoisuudet ovat vesienhoidon toisella suunnit-

telukaudella laskennallisessa luokassa erinomainen lukuun ottamatta Sii-

kakoski-Kellanvirran ja Vanginvirran kokonaistyppipitoisuudet, jotka ovat 

luokassa hyvä. Vaikutusalueen vesimuodostumien ekologinen tila on vä-

hintään hyvä ja siten vesienhoidon tavoitteiden mukaiset. Päästöt eivät 

aiheuta vesistön merkittävää pilaantumista eikä vesienhoidon vesimuo-

dostumien tavoitetilan säilyminen vaarannu toiminnan johdosta. Näin ollen 

päästöjen vähentäminen ei ole tarpeen vesien tilan parantamiseksi. 

 

Huomioiden edellä mainitut lainkohdat sekä myös lainvoimaisen lupapää-

töksen mukaiset päästöjen enimmäisraja-arvot, on laitoksella edelleen pa-

rannettava lietteen poistoa ratkaisussa sanotulla tavalla. Parhaan käyttö-

kelpoisen tekniikan arvioinnissa on huomioitu ympäristönsuojelulain 53 § 

ja aluehallintovirasto katsoo, että tihennetyllä lietteenpoistolla voidaan vä-

hentää ainepäästöjä ja niiden haitallisia vaikutuksia sekä edistää jätteiden 

uudelleen käyttöä. Lietteenpoistoa voidaan sanotulla tavalla tehostaa kus-

tannustehokkaasti. Kehittyneempien kustannustehokkaiden lietteenkäsit-

telymenetelmien puuttuessa, huomioiden myös vaikutusalueen vesistön 

nykyinen tila ja tilatavoitteet, ei nyt ole tarpeen ratkaisua laajemmin täs-

mentää lupamääräyksistä tai täydentää lupaa. 

 

Voimassa olevan luvan määräyksissä sanotun lisäksi on toiminnanharjoit-

tajan muutoinkin ympäristönsuojelulain mukaan oltava selvillä toimintansa 

haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja rajoitettava toimin-

tansa päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi sekä huolehdittava 

ja varmistuttava siitä, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa. Aluehallintovirasto arvioi, että voimassa olevan luvan mää-

räykset ja tällä päätöksellä tihennetty lietteenpoisto varmistavat, että toi-

minta hoidetaan myös parhaan käytännön periaatteen mukaisesti. 

 

Voimassa olevan lupapäätöksen mukaan luvan määräyksien tarkistusha-

kemus tulisi jättää viimeistään 31.10.2023. Ympäristölupamääräysten tar-

kistamismenettely on kumottu ja lupamääräysten tarkistamista koskeva 

velvoite on rauennut ympäristönsuojelulain muutoksella 423/2015. Saman 

lakimuutoksen mukaan valvontaviranomaisen on arvioitava luvan 89 §:n 

mukaisen muuttamisen tarvetta viimeistään vuoden kuluessa siitä ajan-

kohdasta, jolloin luvan tarkistamista koskeva hakemus oli määrä jättää lu-

paviranomaiselle. Lupaa voidaan muuttaa muun ohella, jos parhaan käyt-

tökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennaisesti 

vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Aluehallintovirasto toteaa, et-

tä jatkossa voidaan viimeistään vuonna 2024 tehtävän luvan muuttamis-

tarpeen arvioinnilla, tai muulloinkin 89 §:n mukaisella hakemuksella tai 

aloitteella, laittaa vireille luvan muutosasia parhaan käyttökelpoisen tek-

niikan kehittymisen vuoksi. 

 

VASTAUS LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN 
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Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen ympäris-

tö ja luonnonvarat –vastuualueen sekä Konneveden kunnan ja Han-

kasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten vaatimukset on 

otettu huomioon ratkaisusta ja sen perusteluista ilmenevällä tavalla.  

 

Aluehallintovirasto vastaa Seppo Korhoselle, että Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirasto on 20.8.2013 antamallaan päätöksellä nro 130/2013/1 

määrännyt luvan saajan tekemään lietteen poiston tehostamista koskevan 

selvityksen ja suunnitelman, jota nyt käsiteltävä asia koskee. Aluehallinto-

virasto on siirtänyt muistutuksen laitoksen toiminnan valvontaan liittyviltä 

osin Keski-Suomen ELY-keskukselle, joka on kalankasvatusasioiden val-

vonnassa toimivaltainen viranomainen. 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. Olemassa 

olevaa toimintaa saadaan muutoksenhausta huolimatta jatkaa voimassa 

olevan luvan mukaisin lupamääräyksin.  

 

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN 

 

Jos asetuksella annetaan määräyksiä, jotka ovat ankarampia kuin tämän 

päätöksen lupamääräykset tai luvasta poikkeavia määräyksiä luvan voi-

massaolosta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

 

 Ympäristönsuojelulain 52, 53 ja 90 § 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 3120 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion ta-

lous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. 

 

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen 

maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteen mukaan ympäristöluvan edel-

lyttämän selvityksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 60 eu-

roa/tunti. Tämän asian käsittelyyn on käytetty 52 tuntia. 

 

 

 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös Nordic Trout Ab 

 

Jäljennös päätöksestä sähköisesti 

 

Konneveden kunta 
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Konneveden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Konneveden kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Hankasalmen kunta 

Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Hankasalmen kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ympäristö- ja luon-

nonvarat -vastuualue  

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kalatalousviran-

omainen  

Laukaan Ympäristöterveydenhuolto 

Suomen ympäristökeskus  

 

Ilmoitus päätöksestä  

 

Asianosaisille, joille on lähetetty hakemuksesta erityistiedoksianto. 

  

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla 

 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-

lintoviraston verkkosivuilla ja ilmoitetaan päätöksestä Konneveden ja 

Hankasalmen kuntien tietoverkoissa. 

 

 

MUUTOKSENHAKU  
 
 Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 
 
Liite Valitusosoitus 
  
  
 
 
 
 Jari Tolppanen 
 
 
 
 Stefan Nyman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Jari Tolppanen ja Stefan Ny-

man. Asian on esitellyt Stefan Nyman 



  LIITE 

VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta 
valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
sen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. 
Valitusaika päättyy 4.11.2020. 

 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi 
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kun-
nat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle 
-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 

asiamiehen toimivallasta 
 

Valituksen toimittaminen  
 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-
tuksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liit-
teineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen vir-
ka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskir-
jelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimak-
su on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muu-
toksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään pe-
ritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa 
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valitus-
kirjelmäkohtainen. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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