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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Vesikolmio Oy on 27. 6. 2013 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon saa-
puneella ja myöhemmin täydentämällä hakemuksella hakenut tois-
taiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista
koskien Kalajoen kaupungin jätevedenpuhdistamon toimintaa. Lisäksi on
haettu jätevedenpuhdistamon purkuputken rakentamisen määräajan jat-
kamista.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Kalajoen kaupungin jätevedenpuhdistamolla käsitellään Kalajoen kau-
pungissa muodostuvat noin 7 600 asukkaan jätevedet. Jätevedenpuhdis-
tamolla muodostuva linkokuivattu liete kuljetetaan Jahotec:lle Liminkaan
jatkokäsittelyyn.

Kalajoen kaupungin jätevedenpuhdistamo sijaitsee Kalajoen kaupungin
omistamalla 0,95 hehtaarin tontilla osoitteessa Lippotie 15 kiinteistöillä
Puhdistamo (208-402-1-304) ja Kailaranta 208-402-1-305.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto velvoitti 5. 3. 2008 Vesikolmio
Oy:lle myönnetyssä Kalajoen kaupungin Jätevedenpuhdistamon toimin-
taa koskevassa ympäristölupapäätöksessä (Dnro Psy-2006-y-141) luvan
saajan tekemään 30. 6.2013 mennessä hakemuksen lupamääräysten tar-
kistamiseksi.

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 1 momentti.

Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000)1 §:n 1 momentin 13 a) kohta.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentti 13 a) kohta.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto antoi 5.3.2008 päätöksellään
(Dnro Psy-2006-y-141) Vesikolmio Oy:lle luvan Kalajoen kaupungin jäte-
vedenpuhdistamon toimintaan ja jätevesien johtamiseen Kalajokeen.
Päätöksen lupamääräyksessä 13 määrättiin purkuputken jatkamisesta
100 metrillä. Purkuputken jatkamista koskeva lupahakemus oli pantava
vireille vuoden 2008 loppuun mennessä.



Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto antoi 31. 3. 2009 päätöksellään
(Dnro Psy-2008-y-195) Vesikolmio Oy:lle luvan Kalajoen jätevedenpuh-
distamon purkuputken jatkamiseksi. Rakennustyöt oli suoritettava kah-
den vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Päätös sai
lainvoiman 30. 4. 2011.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 1.6.2011 päätöksellään (Dnro
PSAVI/160/04. 09/2010) jatkanut purkuputken rakentamisen määräaikaa
31. 12. 2014 saakka.

Puhdistamoalue on merkitty kaavassa tunnuksella ET eli yhdyskuntatek-
nisten toimintojen huollon alue. Puhdistamorakennuksesta on vesirajaan
noin 100 metriä. Kalajoen ranta-alueet on merkitty kaavassa virkistysalu-
eeksi. Kaavassa puhdistamon lähiympäristö on merkitty maatalous-
maaksi. Lähin asuinrakennus sijaitsee 70 metrin päässä puhdistamasta
sen pohjoispuolella. Birkalan Kalanjalostamo on rakennettu puhdistamon
pohjoispuolella olevalle viereiselle tontille.

TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Kalajoen jätevedenpuhdistamo on ilman etuselkeyttämöä toimiva rinnak-
kaissaostuslaitos. Fosforin saostus toteutetaan ferrosulfaatilla, joka syö-
tetään hiekanerotukseen. Käsitellyt jätevedet puretaan Kalajokeen puh-
distamon kohdalle noin 15 metrin etäisyydelle rannasta. Jätevesilietteet
kuljetetaan sakeutuksenja koneellisen kuivauksen jälkeen Jahotec:lle Li-
minkään jälkikäsittelyyn.

Jätevedenpuhdistamoja sen mitoitus

Kalajoen jätevedenpuhdistamo on mitoitettu seuraavasti:

Qkesk
C)mit

AVL
BOD?
llmastuksen tilavuus

Selkeytyksen pinta-ala

1 350 m3 /vrk

160 m3/h
4500
410kg/vrk
830 m3

200 m2

Jätevedet pumpataan porrasvälpälle puhdistamon pihassa olevalta
pumppaamolta Holma l, hiukan etäämmällä olevalta Apulin pumppaa-
molta sekä Kalajoen pohjoispuolelta olevalta Plassin pumppaamolta.
Pumppaamojen virtaamat ovat yhden pumpun käydessä 25-30 1/s.
Kaikki kolme pumppaamoa toimivat toisistaan riippumatta eli puhdista-
molle voi hetkellisesti tulla jätevettä 80-90 1/s. Vaippa, säleväliltään 3
mm, on mitoitettu virtaamalle 575 m3/h (160 l/s). Porrasvälpän jälkeen
jätevedet menevät 10 m3 ilmastettuun hiekanerotukseen. Viipymällä 5
min hiekanerotuksen mitoitusvirtaama on 120 m3/h.



llmastusaltaiden yhteistilavuus on 830 m3. Kun biologisen puhdistuspro-
sessin jälkeen ei ole jälkikäsittelyä, sallittava ilmastusaltaan tilavuus-
kuorma on korkeintaan 1, 0 kg BODy/m^vrk eli 830 kg/vrk. Tämä vastaa
noin 12 000 asukasvastineen kuormaa.

Jälkiselkeyttämö on tyypiltään matala pyöreä allas. Selkeyttämän reu-
nasyvyys on kaksi metriä ja pinta-ala 200 m2. Hyvän puhdistustuloksen
saamiseksi tälle selkeyttämötyypille ilman jatkokäsittelyä voidaan sallia
0, 5 m/h pintakuorma eli 100 m3/h.

Lietteen sakeuttamo on puhdistamon välppätilojen ja lietteen kuivausko-
neen kohdalla lattian alla. Sen pinta-ala on 28 m2 ja tilavuus 125 metriä.
Sakeuttamolle voidaan sallia kiintoainekuormitusta korkeintaan
30 kg/vrk-m2 eli 840 kg/vrk vastaten noin 8 500 asukasvastineen liete-
määrää. Ajoneuvoilla tuotavat lietteet pumpataan oman välppäyksen
kautta sakeuttamoon. Tällöin noin puolet näiden lietteiden aiheuttamasta
BODy-kuormastajää sakeuttamoon. Kun sakeuttamoon tulee sekä biolo-
gisen prosessin ylijäämälietettä että sakokaivo- ynnä muita lietteitä, vaa-
rana on aktiivitieprosessia rasittava runsas sisäinen orgaanisen aineen
kierto. Tämä voidaan estää säännöllisellä ja tehokkaalla lietteen kuivauk-
sella.

Puhdistamon jätevesilietteet kuivataan linkoa käyttäen. Syksyllä 2010
puhdistamon linko uusittiin. Uusittu linko pystyy kuivaamaan noin
300 kg/h kiintoainetta. Lingon käyttöaika on 4-6 h tuntia joka toinen
päivä.

Viemäriverkosto

Kalajoen jätevedenpuhdistamolla käsitellään sekä kaupungin keskusta-
alueen viemäröityjen alueiden jätevedet että Alavieskan keskusta-alueen
jätevedet. Siirtoviemäri Alavieskasta Kalajoelle valmistui lokakuussa
2009. Siirtoviemäriin on liittynyt noin 50 kiinteistöä eli noin 150 asukasta
taajamien väliseltä haja-asutusalueelta.

Kalajoen jätevedenpuhdistamon viemäröinnin piirissä on noin 6 950 asu-
kasta. Lisäksi Alavieskasta noin 1 280 asukkaan Jätevedet johdetaan siir-
toviemärillä Kalajoen jätevedenpuhdistamolle. Kalajoen jätevedenpuh-
distamon alueella viemäriverkoston pituus oli vuonna 2015 yhteensä
220 kilometriä. Jätevedenpumppaamoita oli 134. Talousveden jakelun
piirissä oli Kalajoen kaupungissa puhdistamon viemäröintialueella
6 950 asukasta.

Teollisuuden jätevesiä puhdistamolle tulee Kalajoen Jäähdyttämö Oy:n
turkisrehusekoittamolta. Tiedossa ei ole muita teollisuuslaitoksia, joista
tulisi erityistä jätevesikuormaa. Alavieskassa teollisuus on puu- ja metal-
liteollisuutta eikä jätevettä poistu viemäriin.

Tämän lisäksi puhdistamolle tulee jätevesiä Kalajoen Hiekkasärkkien
loma-alueelta, jossa vedenkulutus vuonna 2012 oli kaikkiaan 102 000 m3.
Hiekkasärkillä heinäkuun 2012 vedenkulutus oli keskimäärin 710 m3/vrk



ja maksimivuorokauden kulutus 935 m /vrk. Kalajoen hiekkasärkkien alu-
eella viemärit ovat melko uusia ja tiiviitä, jolloin sieltä tulevan jätevesi-
määrän arvioidaan olevan samaa suuruusluokkaa kuin kulutettu vesi-

määrä. Särkiltä tulevan jäteveden laatu vastaa keskimääräistä hiukan vä-
kevähköä asumajätevettä. Lisäksi puhdistamolle tuodaan ajoneuvokulje-
(uksena sakokaivolietteitä, umpikaivovesiä, pumppaamojen puhdistusve-
siä ja Himangan kompostilaitoksen jätevesiä.

Yleiseen viemäriin liittyneiden asukkaiden määrän lisäys on viime vuo-
sinä ollut melko vähäistä ainakin kuormitustarkkailuraporttien mukaan.

Tulokuormitus ja asukasvastineluku

Kalajoen jätevedenpuhdistamolla käsitelty jätevesimäärä vuonna 2017
oli 723 211 m3 eli noin 4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Alavieskasta

johdettujen jätevesien määrä oli vuonna 2017 yhteensä 172 695 m3 eli

noin 24 % puhdistamon käsittelemästä jätevesimäärästä. Kalajoen puh-
distamon vuonna 2017 käsittelemä jätevesimäärä oli noin 2 % pienempi
kuin vuosina 2007-2016 keskimäärin. Ohituksia ei jouduttu suorittamaan.
Keskimääräinen käsitelty jätevesimäärä päivää kohti oli 1 981 m3. Pienin
vuorokausivirtaama mitattiin heinäkuussa (1 388 m3/vrk) ja suurin huhti-
kuussa (3 759 m3/vrk). Puhdistamon mitoitusvirtaama on 1 350 m3/vrk,

joten puhdistamon käyttöaste keskivirtaamalla oli 146 % ja 8 viikon mak-
sivirtaamalla käyttöaste oli 194 %.

Vuosi Q BODy Kokonaisfosfori Kokonaistyppi Kiintoaine CODcr
m3/vrk kg/vrk mg/1 kg/vrk mg/1 kg/vrk mg/1 kg/vrk mg/1 kg/vrk mg/1

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1 826
1 716
2096
2372
2465
2071
1 995
2335
2058
1 981

721
635
934
756 319
429 174
492 237
365 183
434 185
362 176
367 185

21
20
26
26
20
20
16
18
20
18

13
8,1
10
8,0
7,6
9,7
9,3

127
115
143
167
128
127
103
285
133
139

70
52
61
52
122
65
70

652
700

1 131
1 136 479
524 213
678 327
426 213
600 256
426 207
432 218

1 301
1 516
2062
1 694
1 079
1 370
909

1 169
854
917

714
438
660
454
499
415
463

Jätevedenpuhdistamolle tuleva kuormitus (BOD? 367 kg/vrk, Kok. P 18
kg/vrk, Kok. N 139 kg/vrk, CODcr 917 kg/vrkja kiintoaine 432 kg/vrk) oli
kaikilta osin samaa tasoa kuin edellisvuonna. Tulokuormat olivat vuonna

2017 kaikilta osin pienempiä kuin edeltävien 10 vuoden aikana keskimää-
rin. Puhdistamolle tuleva orgaanisen aineen kuormitus vastasi 5 243
asukkaan ja keskimääräinen vesistökuormitus noin 429 asukkaan puh-
distamattomia jätevesiä laskettuna BODy-kuormalla 70 g/as/vrk. Vuoden
suurimman yksittäisen BODy-tulokuorman (19. -20. 7. 481 kg/vrk) pohjalta
laskettu asukasvastineluku oli 6 400.

Oheisessa taulukossa on ilmaistu tulokuormitusja sako-ja umpikaivoliet-
teiden kuormitustiedot asukasvastinelukuna vuosina 2010-2015.



Vuosi Tulokuormitus
AVL*

Sako- ja umpikaivolietteet
AVL*

2010
2011
2012
2013
2014
2015

13300
10800
6100
7000
5900
6200

531
393
462
817
780
760

*Asukasvastinelukua laskettaessa BODy-kuorma on 70 g/vrk

Kemikaalit

Energiankulutus

Liikenne

Ferrosulfaatti tuodaan puhdistamolle irtotavarakuljetuksena kiinteänä ja
lasti tyhjennetään betoniseen maanalaiseen ferrosulfaatin liuotusaltaa-
seen, jossa liuotus tapahtuu potkurisekoittimella. Vuonna 2017 ferrosul-

faattia käytettiin fosforin saostukseen 130 178 kg eli keskimäärin
180g/m3.

Polymeeriä käytettiin vuonna 2017 jäteveteen ja lietteen kunnostukseen
975 kg. Osa tästä polymeeristä syötettiin jälkiselkeyttämöön menevään
veteen laskeutusta parantamaan. Polymeeri tuodaan puhdistamolle sä-
keissä. Kalkkia käytettiin vuonna 201 7 yhteensä 46 tonnia parantamaan
sakeuttamon toimintaa. Kalkki tuodaan puhdistamolle irtotavarana ja pu-
halletaan yhdistettyyn varasto ja syöttösiiloon.

Jätevedenpuhdistamon sähkönkulutus vuonna 2017 oli

613 414 kVVh/vuosi eli 0, 85 kVVh/käsitelty jätevesikuutio. Altaiden ja lin-
gon pesuun sekä ferrosulfaattiliuoksen tekoon käytetään puhdistettua jä-
tevettä. Vesijärjestelyt on siten hoidettu, että puhdistetulla jätevedellä ei
ole mahdollisuuksia päästä vesijohtoverkkoon.

Kalajoen puhdistamossa kaikki prosessit ovat sisätiloissa. Hajupäästöjä
tulee lähinnä lietteiden kuljetusajoneuvoista, joita tulee puhdistamolle 4-
5 joka arkipäivä. Lietekuormia viedään 2-3 viikossa. Välppäysjätteitä ja
jätevedestä erotettua hiekkaa viedään kerran kuukaudessa Ylivieskan jä-
tekeskukseen. Saostuskemikaalia tuodaan tankkiautokuljetuksena noin
joka toinen kuukausi. Liikenne puhdistamolle menee 8-tieltä Holmantien,
Vanha Holmantien ja Lippotien kautta.

Jätevedenpuhdistamolle kuljetettavat lietteet

Kalajoen keskustan puhdistamolla vastaanotettiin vuonna 2017 sakokai-

volietettä 8 641 m3 sekä 604 m3 puhdistamolietettä Raution puhdista-
molta ja 1 341 m3 Himangan puhdistamolta. Puhdistamolietettä vietiin Ja-
hotecin Limingan biokaasulaitokselle 1 260 tonnia.



Kalajoen puhdistamolla ei ole tutkittu sinne tuotavan sakokaivolietteen ja
umpikaivoveden laatua, mutta näistä vesistä ja lietteistä on kuitenkin käy-
tettävissä runsaasti muualta saatua tutkimustietoa. Kekkilä Oy:n Himan-
gan kompostilaitoksen prosessivesistä on 31. 1. 2012 otettu jätevesinäyte,
jossa typpipitoisuus oli erittäin korkea. Kirjallisuudesta ei löydy suoraan
vertailukelpoisia tutkimustuloksia, mutta ainakin aumakomposteista tu-
levä vesi voi sisältää korkeita typpipitoisuuksia, vaikka sadevedet toimi-
vat näiden vesien laimennusvesinä.

Seuraavassa on esitetty arvio puhdistamolle tuotujen lietteiden ja vesien
pitoisuuksista kuormituksen laskennan pohjaksi:

Umpikaivovedet
mg/1

Sakokaivolietteet

mg/1
Kompostilaitos 31. 1. 2012 otettu näyte

mg/1
BODy
Fosfori

Typpi
Kiintoaine

1 000
60

400
1 500

3300
120
450

5000

70
25

9600
530

Ottaen huomioon puhdistamolle tuodut vesien ja lietteiden vuotuiset
määrät, aiheuttivat vuonna 2012 ajoneuvokuljetuksena tuodut jätevedet
ja lietteet puhdistamolle seuraavat keskimääräiset vuorokautiset kuor-
mat:

Keskimääräinen kuormitus, kg/vrk
Sako- ja umpikaivolietteet Kompostilaitoksen jätevedet

Yhteensä osuus laitok-
sen tulokuormasta, %

BODz
Fosfori

Typpi
Kiintoaine

33,5
1,4
6,2
50,5

0,4
0, 14
55,3
3,0

7,9
7,5

48,0
10,2

Koska ajoneuvoilla tuotavien lietteiden kuormitus menee sakeuttamon
kautta ilmastusaltaaseen, lietteiden aiheuttama kuormitusosuus ei näy
puhdistamon tulokuormituksen tarkkailuissa. Todellisuudessa puhdista-
mon tuloksesta kertovat prosentuaaliset arvot ovat velvoitetarkkailurapor-
tissa esitettyjä parempia. Erityisesti ajoneuvolla tuotavien lietteiden vai-
kutus näkyy puhdistamolla havaituissa typen poistumissa. Vuonna 2012
se oli velvoitetarkkailun mukaan keskimäärin -26 % ja edellisenä vuonna
keskimäärin -42 %.

Viemäriin johdettavat teollisuuden jätevedet

Turkiseläinten rehua valmistava Kalajoen Jäähdyttämö Oy johtaa jäteve-
tensä Kalajoen kaupungin viemäriverkon kautta Kalajoen puhdistamolle.
Jäähdyttämön aiheuttama orgaaninen kuorma puhdistamolle oli vielä
vuonna 2010 merkittävä. Vuonna 2011 jäähdyttämöllä saatiin eri toimen-
pitein vähennettyä jätevesimäärää ja pienennettyä tehtaalta lähtevää jä-
tevesikuormaa murto-osaan alkuperäisestä. Vuonna 2011 tehtiin
4. 5. 2011 päivätty Vesikolmio Oy:n, Kalajoen kaupungin ja Kalajoen Jääh-
dyttämö Oy:n välinen kolmikantasopimus, Jossa määriteltiin ehdot teh-
taan jätevesien laskulle viemäriin.
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Kalajoen Jäähdyttämö Oy:njätevesikuormitusta tarkkaillaan kuusi kertaa
vuodessa. Vuonna 2012 jätevesimäärä oli keskimäärin 7, 9 m3/vrk, ja
BODy kuorma 21,6 kg/vrk, vaihdellen välillä 12,5-30,7 kg/vrk. Edellisenä
vuonna kyseinen kuorma oli keskimäärin 44, 4 kg/vrk.

Puhdistamolle tulleet hulevesimäärätja toimenpiteet niiden alentamiseksi

Puhdistamolle tulleet hulevesimäärät saadaan, kun vuotuisesta puhdis-
tamalle tulleesta jätevesimäärästä vähennetään laskutettu jätevesi-
määrä. Vuosina 2010-2012 nämä vesimäärät olivat Alavieskassa ja Ka-
lajoella seuraavat:

Vuosi Kunta Jätevesimäärät keskimäärin, m3/vrk

Puhdistamolle tullut Laskutettu
Hulevesimäärä, %

2010

2011

2012

Alavieska

Kalajoki
Alavieska

Kalajoki
Alavieska

Kalajoki

493
1 496
572

1 802
664

1 808

141
887
141
923
141
921

71,4
40,7
75,3
48,8
78,8
49,1

Kalajoen kaupungin keskustaajamassa on viettoviemäriä kaikkiaan 222
kilometriä, Josta betoniputkia 25 kilometriä. Vuosittain vanhoja viemäreitä
on saneerattu 1 000-4 500 metriä. Kalajoen kaupunki käytti vuonna 2012
viemärien kunnostustöihin kaikkiaan 200 000  , josta 30 000 käytettiin
vuotovesiselvityksen tekemiseen. Edellisinä vuosina vanhojen viemärien
kunnostuksiin käytettiin noin 130 000  . Täydennyksenä kyseiseen vie-
märikarttaan voidaan esittää, että nykyisin myös Leton ja Vihasniemen
alueet on viemäröity käyttäen pääasiassa paineviemäröintiä.

Alavieskan keskustaajamassa viemärien kokonaispituus on 18, 6 kilomet-
riä, josta betoniviemäriä 3,2 kilometriä. Betonisia tarkistuskaivoja on noin
100. Vuosittain viemäriä saneerataan 300-400 metriä ja kaivoja korja-
taan 15-20 vuodessa. Vuotuinen rahankäyttö viemärien saneerauksiin
on ollut 20 000-70 000  .

Sulan ajan sateisuus vaikuttaa joka tapauksessa osaltaan vuotovesien
määrään. Vuodet 2011-2012 ovat olleet poikkeuksellisen runsassateisia,
mikä näkyy muun muassa Kalajoen virtaamista.

Haitalliset ja vaaralliset aineet

Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden esiintymistä jätevesissä
on tähän mennessä Suomessa selvitetty varsin vähän. HAVAVESI-selvi-
tyksessä on analysoitu vaarallisia ja haitallisia aineita yhdeksän suuren
puhdistamon jätevesistä. Selvityksessä lähtevästä Jätevedestä analysoi-
tujen aineiden pitoisuuksia on verrattu alhaisimpaan asetuksessa esiin-
tyvään ympäristölaatunormiin. Tulosten perusteella on arvioitu haitallis-
ten aineiden esiintymistä käsitellyssä yhdyskuntajätevedessä yleisesti.
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HAVAVESI-selvityksessä seuraavista aineista on joissakin näytteissä
analysoitu ympäristölaatunormin ylittäviä pitoisuuksia: kadmium ja kad-
miumyhdisteet, elohopea ja elohopeayhdisteet, oktyylifenolit ja oktyyli-
fenolietoksylaatit, bentso(g, h, i)peryleeni, MCPA (4-kloori-2-metyylifenok-
sietikka-happo) ja di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP). MCPA on kasvin-
suojeluaine, jota käytetään rikkakasvien torjunnassa.

Oktyylifenolilla ja oktyylifenolietoksylaatilla on useita käyttökohteita. Ok-
tyylifenolietoksylaattia käytetään muun muassa valokuvien kehityksessä,
ajonevojen Ja teollisuuden puhdistusaineena, kiinnite- ja liima-aineena,
muovituotteiden valmistuksessa, tekstiilien ja nahan viimeistelyssä sekä
farmaseuttisissa tuotteissa.

Bentso(g, h, i)peryleeni on PAH-yhdiste. PAH-yhdisteitä syntyy muun mu-
assa epätäydellisen palaamisen seurauksena. PAH-yhdisteet päätyvät
vesistöön pääasiassa ilmalaskeumana ja hulevesien mukana. DEHP
kuuluu ftalaatteihin. Ftalaatteja käytetään muovien pehmentämiseen.
DEHP:n käyttö on viime vuosina vähentynyt Ja sitä on korvattu muilla fta-
lasteilla.

Tällaisia kartoituksia on myös tehty muun muassa Perämeren rannikon
kaupungeissa, kuten Pietarsaaressa ja Kokkolassa, joissa on melko mo-
nipuolista teollisuutta liittynyt yleiseen viemäriin. Ainakaan näiden kau-
punkien jätevesistä ei löydetty merkittävinä pitoisuuksina asetuksessa
1022/2006 sekä asetuksessa 889/2006, sen liitteessä 1, listattuja yhdis-
teitä.

Typenpoisto Kalajoen jätevedenpuhdistamolla

Ottaen huomioon Kalajoen jätevedenpuhdistamolle tuleva kuormitus ja
puhdistamon nykyiset allastilat, puhdistamolla ei ole mahdollisuuksia te-
hostettuun ammoniumtypen hapetukseen tai typenpoistoon. Lisäksi tä-
man puhdistamon suunnittelu ja rakentaminen, että siellä voitaisiin pois-
taa typpeä jäljellä olevana käyttöaikana, ei ole realistinen asia.

Ravinnesuhteiden mukaan tarkasteltuna Perämeri on jatkuvasti fosforira-
joitteinen ja ainakin pääosan ajasta myös Kalajokisuu.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

Arvioitaessa parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöä lähtökohtana on,
että Kalajoen puhdistamo on valmistunut 1973 ja sitä on laajennettu ja
osin tehostettu 1980-luvun lopulla. Tarkoituksena on, että puhdistamo jää
kokonaan pois käytöstä Keskuspuhdistamon valmistuttua. Vesikolmio Oy
tulee hakemaan erillisellä hakemuksella lupaa tämän puhdistamon pur-
kamisestaja puhdistamotontin vapauttamista muuhun käyttöön.

Kalajoen puhdistamolla käsittelyprosessina on rinnakkaissaostus ilman
etuselkeyttämöä ja jälkikäsittelyä. Tällöin biologiselle prosessille voi tulla
nopeita kuormituksen vaihteluja, joihin se sopeutuu heikosti. Tuloksena
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on tällöin heikosti laskeutuvaa lietettä, joka helposti karkaa jälkiselkeyttä-
möstä. Nykyisen käsityksen mukaan tällainen ratkaisu ei enää edusta pa-
rasta mahdollista tekniikkaa.

Jälkiselkeyttämön toimintaa pyritään parantamaan polymeerin avulla.
Ajoneuvoilla tuodut lietteet pumpataan sakeuttamoon, että aktiivilietepro-
sessissa kuormituksen vaihtelut olisivat vähäisempiä. llmastusta ohja-
taan nykyisin happimittareita käyttäen.

Kalajokilaakson Keskuspuhdistamon eri osien toteutusaikataulu

Vesikolmio Oy on tehnyt osakassopimuksen jätevesien siirtoviemäreistä
ja käsittelystä toimialueensa kaupunkien ja kuntien kanssa. Tämän sopi-
muksen perusteella yhtiö on hankkinut omistukseensa asianomaisten
kuntien jätevedenpuhdistamot ja Sievi-Ylivieska jätevesien siirtoviemärin.
Alueen kunnat ja vesiyhtiöt vastaavat alueillaan jätevesien kokoamisesta
ja johtamisesta nykyisille puhdistamoalueille, tasausaltaiksi muutetuille
puhdistamoille tai Vesikolmio Oy:n siirtoviemäreihin. Yhtiön lopullisena
tavoitteena on, että kaikki Kalajokilaakson viemäröidyt jätevedet Reisjär-
ven jätevesiä lukuun ottamatta, johdetaan Kalajoen kaupunkiin rakennet-
tavaan Keskuspuhdistamoon. Haja-asutuksen jätevesien johtaminen siir-
toviemäreihin on kuntien ja vesiyhtiöiden tehtävä.

Kalajokilaakson Keskuspuhdistamohanketta toteutetaan vaiheittain si-
ten, että jokainen toteutettu vaihe saadaan mahdollisimman pian hyödyl-
liseen käyttöön.

Tähän mennessä on rakennettu Sievin-Ylivieskan ja Alavieskan-Kalajoen
väliset siirtoviemärit, jolloin Sievin puhdistamo on muutettu tasausal-
taaksi ja Alavieskan puhdistamon paikalle on rakennettu tilavuudeltaan
500 m3 tasausallas. Haapajärvi-Nivala siirtoviemäri valmistui vuoden

2012 loppuun mennessä ja Haapajärven puhdistamo muutettiin pääasi-
assa tasausallaskäyttöön.

Kalajoen nykyisen puhdistamon jätevedet on tarkoitus johtaa Kalajoen
keskuspuhdistamolle vuoden 2018 aikana.

Ylivieska-Keskuspuhdistamosiirtoviemäri
Siirtoviemäri Kalajoen jätevedenpuhdistamo-
Keskuspuhdistamo

Keskuspuhdistamon purkuviemäri
Keskuspuhdistamo
Siirtoviemäri Nivala-Ylivieska

Keskuspuhdistamon laajennus

valmistuu 2017

valmistunut 2015

valmistunut 2015

2016-2018
2020-luvulla
2020-luvulla

Haapajärven, Nivalan ja Ylivieskan puhdistamot muutetaan jätevesien ta-
sausaltaiksi. Vaikka Keskuspuhdistamon laajennus on vielä tekemättä,
mutta siirtoviemäri Nivala-Ylivieska on valmis, voitaneen osa Nivalan jä-
tevesistä johtaa Keskuspuhdistamolle hyödyntäen rakennettuja siirto-
viemäreitä ja Ylivieskan tasausallasta.
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Vesikolmio Oy on 13. 9. 2018 aluehallintovirastoon toimitetussa täyden-
nyksessä ilmoittanut lopettaneensa Kalajoen jätevedenpuhdistamon toi-
minnan 6. 9.2018. Tästä päivästä lähtien kaikki Kalajoen jätevedenpuh-
distamolle johdetut vedet on johdettu uudelle Kalajoen Keskuspuhdista-
molle, joka on otettu käyttöön elokuun 2018 sikana. Toiminnan lopetta-
neelta Kalajoen jätevedenpuhdistamolta ei johdeta purkuputkeen enää
mitään vesiä, vaan kaikki vedet johdetaan Kalajoen uudelle Keskuspuh-
distamolle käsiteltäviksi.

Hakija esittää, että toiminnan lopettaneelle Kalajoen Jätevedenpuhdista-
molle 5. 3. 2008 myönnetyssä ympäristöluvassa määrätyt tarkkailu- Ja ra-
portointivelvoitteet lopetetaan välittömästi. Toiminnanharjoittaja jatkaa
tarkkailua Kalajoen Keskuspuhdistamon 25. 4. 2012 päivätyn ympäristölu-
van (Dnro PSAVI/35/04.08/2010) velvoitteiden mukaisesti.

Päästöjen vähentämistä koskevat toimenpiteet

Voimassa olevan ympäristölupapäätöksen mukaan luvan saajan on en-
nen Alavieskan kunnan alueelta tulevien jätevesien johtamista Kalajoen
puhdistamolle tehostettava jätevedenpuhdistamon toimintaa jätevesi-
määrän ja kuormituksen lisäyksen edellyttämällä tavalla.

Alavieskan jätevesien mukaantulo lisäsi Kalajoen puhdistamon jätevesi-
määrää ja kuormitusta noin 20 %. Puhdistamolla tehostettiin ilmastusta,
vaihtamalla kaikki vanhat ilmastimet mahdollisimman tehokkaisiin uusiin

hienokuplailmastimiin sekä ottamalla käyttöön yksi lisäpuhallin aikaisem-
man kolmen lisäksi, llmastuksen ohjausta parannettiin uusien happimit-
tarien avulla. Puhdistamon ongelmana oli myös lietteen kierto sakeutta-
mon kautta takaisin ilmastusaltaaseen tehottoman lietteen kuivausko-

neen johdosta. Puhdistamolle hankittiin uusi lietteen kuivauslinko, joka
kaikissa olosuhteissa ehtii kuivaamaan puhdistamolla aktiivilieteproses-
sissa syntyvän ylijäämälietteen ja ajoneuvoilla tuodusta lietteestä laskeu-
tuvan kiintoaineen.

Muina kuormituksen alentamista ja tasaamista parantavina toimenpiteinä
toteutettiin puhdistamon suurimman yksittäisen kuormittajan Kalajoen
Jäähdyttämö Oy:n kanssa toimenpiteet viemäriin menevän jätevesimää-
rän ja kuormituksen merkittäväksi pienentämiseksi. Lisäksi Alavieskaan
entisen puhdistamon läheisyyteen rakennettiin 500 m3 jätevesien tasaus-

allas tasaamaan suurten jätevesimäärien aikana Alavieskasta tulevia jä-
tevesivirtauksia.

Kalajoen jätevedenpuhdistamon purkuputki

Kalajoen jätevedenpuhdistamon voimassa olevan ympäristölupapäätök-
sen Dnro Psy-2006-y-141 (annettu 5. 3. 2008) mukaan Kalajoen jäteve-
denpuhdistamolle tulee hakea ympäristölupamääräysten tarkistus vuo-
den 2013 kesäkuun loppuun mennessä, mikäli kyseistä puhdistamoa
käytetään mainitun ajankohdan jälkeen. Lisäksi Pohjois-Suomen AVI on
antanut ympäristölupapäätöksen Dnro PSAVI/160/04.09/2010 (annettu
1. 6. 2011) koskien puhdistamon purkuputken rakentamisen määräajan
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jatkamista. Tämän päätöksen mukaan purkuputki tulee rakentaa vuoden
2014 loppuun mennessä. Vesikolmio Oy:n asiaa koskevan hakemuksen
tarkoituksena oli, että vuoden 2014 loppuun mennessä Kalajoen Keskus-
puhdistamo olisi jo toiminnassa ja Kalajoen nykyinen puhdistamo olisi
pois käytöstä, jolloin purkuputkia ei tarpeettomana tarvitsisi rakentaa ol-
lenkaan. Koska Kalajoen Keskuspuhdistamon toteutuminen siirtyy vuo-
della, Kalajoen Etelänkylän Jako- ja Kalastuskunnan esimiehen kanssa
neuvoteltiin syntyneestä tilanteesta. Esimies esitti, että heillä ei ole lisä-
vaateita, vaikka nykyinen jätevedenpuhdistamo on toiminnassa vuoden
suunniteltua pitempään.

Vesikolmio Oy on 13. 9. 2018 aluehallintovirastoon toimitetussa täyden-
nyksessä todennut, että 5. 3. 2008 annetussa Kalajoen jätevedenpuhdis-
tamon ympäristöluvassa kirjattua vaatimusta purkuputken jatkamiseksi ei
ole tarvetta toteuttaa, koska puhdistamon toiminta on loppunut.

TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

Jätevedenpuhdistamon sijainti ja jätevesien purkupaikka

Maaperä puhdistamotontilla on hiesua tai hiesumoreenia, jonka alla on
kallio. Luontaisesti puhdistamotontin alueelta vedet menevät läheiseen
Kalajokeen. Puhdistamotontin läheisyydessä ei ole pohjavesialueita.
Puhdistetut jätevedet puretaan Kalajokeen puhdistamon kohdalla noin 15
metrin etäisyydelle rannasta. Tämän johdosta jätevesien vaikutukset pai-
nottuvat Kalajokisuulla joen etelärantaan. Purkukohdasta on Kalajoen
suuhun matkaa 2 700 metriä.

Raahen Raippaluodossa tehtyjen mittausten mukaan tuulien suunnat ja-
kautuvat seuraavasti:

Ilmansuunta % Ilmansuunta %

N

NE
E

SE

12
10
9

11

s

sw
w

NW

23
20
8

7

Tämän mukaan etelä- Ja lounastuulet ovat vallitsevia. Näillä tuulensuun-
nilla lähimmät asutut kiinteistöt ovat joen toisella puolen noin 400 metrin
etäisyydellä.

Purkuvesistö ja sen käyttö

Yleiskuvaus

Kalajoen valuma-alue on 4 247 km2 ja järvisyys vain 1 , 8 %. Vesistöalu-
een vähäjärvisyydestä johtuen virtaaman vaihtelut Kalajoen alaosalla
ovat suuria. Vääräjokisuun yläpuolella sijaitsevassa Niskakoskessa ylivir-
taama on yli 400 m3/s, keskivirtaama 30 m3/sja keskialivirtaama 3,9 m3 /s.
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Vuodet 2011 ja 2012 ovat olleet runsasvetisiä. Vuonna 2011 Niskakos-
kessa havaittu koko vuoden keskivirtaama oli 36,4 m3/s ja seuraavana
vuonna 49, 5 m3 /s. Niskakosken havaintopaikan alapuolella Kalajokeen
laskee Vääräjoki, jonka valuma-alue on 915 km2 ja keskiylivirtaama noin
70 m3/s. Kalajoen säännöstelyn tavoitteena on, että joessa olisi jatkuvasti
vähintään 3 m3 /s virtaama. Pienimmät virtaamat esiintyvät yleensä syys-

kesällä. Vesistön säännöstely lisää erityisesti talviaikaisia virtaamia.

Kalajoen puhdistamon jätevesien purkupaikka sijaitsee Kalajoen keskus-
tässä olevan kosken alaosassa. Purkupaikalla vedenkorkeus vaihtelee
meriveden korkeuden mukaan lukuun ottamatta isojen virtaamien ja Jää-
patojen aikaa.

Raahen mittausaseman mukaan merivedenkorkeus vaihtelee keskive-

teen verrattuna välillä -129 - +162. Kuitenkin puhdistamon kohdalla Ka-
lajoessa suurimmat vedenkorkeudet esiintyvät kevättulvan aikaan, kun
jokisuulle muodostuu jääpatoja. Tällöin vedenpintaa kohoaa puhdista-
mon kohdalla lähelle tasoa +4, 00, joka on maanpinnan korkeus puhdis-
tamoalueella.

Kalataloustarkkailu

Kalajoen yhteistarkkailun vuoden 2017 kalataloustarkkailu sisälsi nah-
kiaiskannan seurantaa useammilla menetelmillä, vaellussiikakannan

seurantaa rysäpyynnin avulla, sähkökoekalastuksia sekä alkuvuodesta
2017 toteutetut latvajärvien ja pääuoman kalastusta koskevat posti-
tiedustelut.

Kalajoen pääuomanja Vääräjoen alaosan nahkiaistoukkien vakioseuran-
talinjojen seurantatulosten mukaan pääuoman linjojen keskimääräinen
toukkatiheys vuosina 2016-2017 oli noin 1,8 yks./m2 ja Vääräjoen ala-
osan toukkatiheys vuonna 2017 noin 2, 6 yks. /m2. Pääuoman linjoista
suurimmat toukkatiheydet löytyivät Tyngän suvannosta. Nykymuotoisten
nahkiaistoukkaselvitysten aikana (1999-2017) nahkiaistoukkatiheydet
ovat kasvaneet Kalajoen pääuomalla Niemelänkylän suvantoa lukuun ot-
lamatta. Toukkatiheydet kääntyivät kasvuun Tyngän-, Veten-ja Rahkon-
suvannoilla vuosituhannen vaihteen jälkeen, johon todennäköisesti vai-
kiittivät Kalajoen pääuoman koskikunnostukset ja Vivukummun kalalle.
Viime vuosina toteutettujen selvitysten perusteella Kalajoen pääuoman
keskimääräiset nahkaistoukkatiheydet (yks/m2) näyttävät vakiintuneet ta-
solle 2-3 yks/m2. Kalajoen Tyngän yläpuolisella pääuomalla toukkatuo-
tantoa rajoittanevat nykyisellään ensisijaisesti sukukypsien nahkiaisten
talvehtimis- ja lisääntymisalueiksi soveltuvien virta-alueiden määrä sekä
toukkien elinympäristöksi soveltuvien habitaattien määrä. Lyhytaikais-
säännöstelyllä voi olla oma vaikutuksensa nahkiaistoukille soveltuvien
elinympäristöjen määrään. Kalajoen pääuomalta tavattiin hyvin vähän
pienempiä (<50 mm) nahkiaistoukkia, mutta suuremmista toukista oli ha-
väittävissä kaksi kokoluokkaa. Vääräjoelta pienempiä toukkia havaittiin
hieman runsaammin.
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Syksyn 2017 merkittyjen nahkiaisten merkkipalautusten, sekä kirjanpito-
pyytäjien ilmoittamien pyynti- ja saalismäärien perusteella arvioitiin nah-
kiaisten kalastuskuolevuutta ja edelleen jokeen nousevan kannan kokoa.
Pyyntimäärät ovat vuosien myötä laskeneet ja etenkin tehokkaan ry-
säpyynnin vähenemisen myötä myös saaliit ovat jääneet kauas esim.
1990-luvun keskimääräiseltä tasolta. Syksyn 2017 arvioitu kokonaissaa-
lis, reilut 101 000 yksilöä, oli kuluneen tarkkailujakson (2013-2017) pa-
ras. Edellisen kerran arvioitu Kalajoen nahkiaissaalis ylitti 100 000 yksilöä
vuonna 2012. Pyyntimäärien ja saaliiden väheneminen on toisaalta joh-
tanut kalastuskuolevuuden laskuun ja edelleen kanta-arvioiden kasvuun
verrattuna 2000-lukuun. Pyyntitehon ja nousevan kannan koon lisäksi
saaliisiin vaikuttavat merkittävästi myös pyyntikauden aikaiset virtaama-
tilanteet.

Alavieskan ja Niemelänkylän välisten pengeralueiden sedimentoitumis-
alueiden pohjanlaatu-selvitykset ja seurantalinjojen nahkiaistoukkati-
heysseurannat siirrettiin haastavien virtaamaolosuhteiden vuoksi vuo-

delta 2016 vuoteen 2017. Seurantojen perusteella toukkatiheydet olivat
kasvaneet sedimentaatioalueiden toukkalinjoilla. Vuoden 2014 selvityk-
sissä toukkalinjoilta ei havaittu toukkia, kun vuonna 2017 toukkia havait-
tiin kahdelta seurantalinjalta. Pohjanlaadun selvitysten perusteella seu-
rantalinjoille oli sedimentoitunut pääasiassa karkeampaa hiekkaa, hie-
sua, vesikasvien juuria ja kariketta. Monin paikoin uomien virtausolosuh-
teet vaikuttivat liian vuolailta hienomman aineksen sedimentoitumiselle.
Hienompaa ainesta oli sedimentoitunut mutkittelevien uomien mutka-alu-

eille. Ylimmältä erillisistä altaista koostuva alue todettiin selvitysten pe-
rusteella huonosti toukkatuotantoon soveltuvaksi. Jatkossa pohjanlaadun
seuranta on järkevä keskittää toukkatuotantoon soveltuville alueille.

Vaellussiian syksyinen rysäpyynti onnistui vuonna 2013 varsin hyvin ja
myös siikasaalis oli melko hyvä. Siikasaaliista on havaittu vuosien myötä
etenkin naarassiikojen keskikoon selvä pieneneminen; saadut kalat ovat
olleet jo vuosia aiempaa nuorempia. Naarassiikojen keskikokooli hieman
parempi vuosina 2011-2013, mutta pieneni jälleen vuosina 2015 ja 2017.
Keskikoon putoaminen ei kuitenkaan johdu pelkästään kalojen iän nuo-
rentumisesta, vaan myös kasvunopeudet ovat hidastuneet tarkkailuhis-
torian aikana.

Kalajoen sähkökalastuskoealojen saaliista lasketut ns. jokikalaindeksiar-
vot viittaavat tarkkailuvuosien keskimääräisten arvojen osalta kahdella
ylimmällä koealalla välttävään tilaluokkaan, toiseksi alimmalla Haapakos-
ken koealalla tyydyttävään ja alimmalla Siltakosken koealalla hyvään laa-
tuluokkaan. Siltakosken indeksiarvoa nostavat varsin vähäiset saaliit,
mutta toisaalta esim. vuosina 2014 ja 2017 myös yhteistarkkailun puit-
teissä saadut ainoaa kesänvanhat harjukset. Muilla koealoilla indeksiar-
vot ovat vaihdelleet vuosien välillä voimakkaasti lähinnä särkikalatiheyk-
sistä (särkikalaparvien osumisesta koealoille kalastusten aikaan)ja myös
lajilukumääristä riippuen. Osaltaan koekalastustutoksiin vaikuttaa myös
koealojen habitaattityyppi (mm virtausolosuhteet, pohjanlaatu ja vesikas-
vien runsaus). Myös Hämärin lyhytaikaissäännöstely saattaa vaikuttaa
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erityisesti ylempänä pääuomassa ja siten lähimpänä voimalaitosta sijait-
sevien koskialueiden kalayhteisöjen rakenteeseen. Vuosien väliseen
vaihteluun saattaa vaikuttaa koekalastustyöryhmän ja mm. sähkökalas-
tuslaitteistojen vaihtelu.

Vuoden 2017 kalastusta koskevan tiedustelun perusteella kalastusaktii-
visuus Reis- Vuohta-ja Kiljanjärvellä oli hieman vähentynyt vuoteen 2014
verrattuna. Kalastuspäivien kokonaismäärä oli laskenut noin tuhannella
ja kaikkien pyydysten yhteenlaskettu pyyntiponnistus oli vain reilut puolet
vuoden 2014 vastaavasta. Käytetyimpiä pyydyksiä olivat harvat verkot (#
>55 mm) ja katiskat, joilla kalastettiin myös merkittävä osuus kokonais-
saaliista. Vuoden 2017 kokonaissaalisarvio kaikkien kolmen järven osalta
oli noin 5 t, joka oli noin 3 t vuoden 2014 vastaavaa pienempi ja vain
vajaat kolmanneksen vuoden 2011 vastaavasta. Samalla myös tavoitel-
luimpien saalislajien hehtaarisaaliit tippuivat Reisjärveä lukuun ottamatta.
Saaliisiin vaikutti osaltaan luvan ostaneiden edellisvuosia alhaisempi ka-
lastusaktiivisuus. Saalismäärien mukaan latvajärvien merkittävimpiä saa-
lislajeja olivat hauki ahven, kuha ja särki. Ruokakuntakohtainen saalisar-
vio tiedustelujärvillä oli keskimäärin noin 61 kg ja se muodostui pääosin
käyttökelpoisista kalalajeista. Kalastukselle merkittävimmiksi haittateki-
joiksi nimettiin pyydysten likaantuminen, vesikasvillisuuden lisääntymi-
nen ja mm. leväkukinnot. Vesistön säännöstelyn arvioitiin aiheuttavan
vain jonkin verran haittaa kalastukselle. Säännöstelyn haittavaikutuk-
sesta kalastukseen, kalasaaliisiin ja sen vaikutuksista kalastorakentee-
seen oltiin varsin yksimielisiä. Latvajärvien särki-ja lahnakannat arvioitiin
pääasiassa vähintäänkin runsaiksi. Reis-ja Vuohtojärven hauki-ja kuha-
kannat arvioitiin lähinnä kohtalaisiksi. Kuhakantojen arvioitiin lähinnä hei-
kentyneen.

Kalastus oli vähentynyt myös Kalajoen pääuomalla vuoteen 2014 verrat-
tuna. Erityisesti kolmen alimman osa-alueen kalastusmäärät arvioitiin
varsin vähäisiksi. Ylimmän osa-alueen kalastusmäärä oli hieman vähen-

tynyt ja toiseksi ylimmän kasvanut. Alimmilla tiedustelualueilla tulokseen
vaikuttaa osaltaan erillisen lupamyynnin puuttuminen, jolloin kulloisiakin
kalastajamääriä on arvioitu lähinnä osakaskuntien yhteishenkilöiden ni-
meämien aktiivisten kalastajien osalta. Käytetyimpiä kalastusmuotoja jo-
kialueella olivat katiskakalastus ja vetouistelu. Ylempien osa-alueidenjär-
vilaajentumilla myös verkot olivat suosittuja pyydyksiä. Vapakalastuksen
(onki-, pilkki-ja heittokalastus sekä vetouistelu) osuus oli noin kolmannes
kaikesta kalastuksesta. Merkittävimpiä saalislajeja olivat hauki ja ahven,
joiden lisäksi yläosan järvilaajentumilta saatiin kohtuullisesti kuhaa. Pää-
uoman kokonaissaalisarvio oli noin 6, 6 t, joka oli vajaat 2 t pienempi kuin
vuonna 2014. Ruokakuntakohtaiset saaliit jäivät kohtalaisiksi. Kalastusta
haittasivat monet tekijät, joista merkittävimpiä olivat mm. pyydysten li-
kaantuminen, veden laatuja vesikasvillisuuden lisääntyminen sekä alem-
millä osa-alueilla myös säännöstely. Lahna-Ja särkikannat arvioitiin pää-
asiassa runsaiksi Kalajoen pääuomalla, jossa kyseisten lajien kantojen
arvioitiin pysyneen samana. Pääuoman haukikannat arvioitiin lähinnä
runsaiksi ja ahvenkannat kohtalaiksi ja näiden lajien kantojen arveltiin py-
syneen samana. Kuhan arvioitiin vähentyneen ylimmällä osa-alueella ja
lisääntyneen toiseksi ylimmällä osa-alueella. Tiedustelutulosten mukaan
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siika-, taimen- ja harjuskantojen tila on Kalajoen vesistöalueella varsin
heikko ja myös muut selvitykset tukevat tätä näkemystä.

Perifytontarkkailu

Päällyslevänäytteet otettiin 8.-9.9.2011 tarkkailuohjelman mukaan 50
metriä jätevesien purkupaikan yläpuolelta sekä 50 ja 200 metriä purku-
paikan alapuolelta. Näytteenottoalueilla pohja oli kivinen tai mutainen ja
vesikasvuston peittämä.

Näytteistä piilevät jaettiin saprobialuokkiin. Karuissa humuspitoisissa ve-
sissä esiintyvät levät ovat pääasiassa oligosaprobeja. Kalajoessa välittö-
mästi puhdistamon ylä- ja alapuolella oligosaprobeja leviä edustavien
määrä on melko korkea verrattuna Kalajoen yläosaan. Näytteissä, Jotka
otettiin 200 metriä puhdistamon alapuolelta, näiden levien määrä on edel-
leen lisääntynyt. Piilevien trofialuokituksen mukaan eutrofisien levien
määrä lisääntyy voimakkaasti Kalajoen puhdistamon kohdalla Ja vähen-
tyen, kun tarkistellaan tilannetta 200 metrin päässä purkupaikasta.

Piilevänäytteistä laskettu IPS-indeksi reagoi herkästi veden laadun hei-
kentymiseen. Puhdistamon ylä-ja alapuolisista näytteistä lasketun IPS-
indeksin mukaan veden laatu on levien kasvuston kannalta hyvän ja erin-
omaisen rajalla yläpuolisen arvon ollessa hiukan parempi. Mainitun in-
deksin mukaan veden laatu on erinomainen 200 metriä jätevedenpuhdis-
tamon alapuolella.

Kun arvioidaan perifytontarkkailun antamia tuloksia, on huomattava, että
jätevedet puretaan lähelle rantaa ja 50 metrin matkalla jätevedet ovat se-
koittuneet vain osaan joen vesimassasta. Syyskuussa 2011 näytteenot-
toaikana Kalajoen virtaama oli merkittävästi kyseisen ajankohdan keski-
virtaamaa suurempi. Perifytontarkkailu osoittaa kuitenkin, että jätevesien
purun biologinen vaikutus on melko paikallinen.

Kalajoen muut kuormittajat

Kalajoen merkittävimmät fosforikuormittajat ovat maatalous Ja haja-asu-
tus. Taajamien yhteinen kuormitus on keskimäärin vain 2 % ihmisten ai-
heuttamasta kokonaiskuormituksesta. Typen osalta merkittävimmät
kuormittajat ovat maatalous sekäjätevedenpuhdistamot, joiden osuus ih-
misen aiheuttamasta kokonaiskuormituksesta on keskimäärin 15 %. Kun

luonnonhuuhtouma ja sateen aiheuttama kuormitus lasketaan mukaan,
edellä sanotut prosenttiluvut ovat alhaisempia. Jätevedenpuhdistamoilta
jokeen tulevan kuormituksen merkitys korostuu alivirtaamien aikana. Ka-
lajoen vesistöalueen kuormitus eri kuormituslähteistä on esitetty alla:

Kuormittaja Fosfori, kg/v
Taajamat
Maatalous
Metsätalous

Haja-asutus
Turvetuotanto
Yhteensä

Typpi, kg/v
1 715

61 100
4100
11 800

234
78950

123370
606 200
29300
43700
5969

808 539



19

Laskeuma vesiin
Yhteensä
Luonnonhuuhtouma

700
79650
13000

70100
878 639
363 800

Yhteensä 92650 1 242 439

Kalajoen puhdistamon jätevesien purkupaikka sijaitsee välittömästi Kala-
joen keskusta-alueen kosken alapuolella, joten yläjuoksulle ei kohtuu-
della pääse koskijakson läpi veneellä. Jokisuulla on Pohjankylän Kalas-
tajaseura ry:n Ämmän kalasatama ja sitä vastapäätä Äijän pienvene ja
kalastussatama. Puhdistamolta tulevat jätevedet eivät vaikuta veneilytoi-
mintaan.

Loma-asunnot ovat melko etäällä jätevesien purkupaikasta. Tämä johtuu
osaltaan Natura-alueen sijainnista Kalajokisuulla. Loma-asuntojen vyö-
hyke alkaa Kalajokisuun etelä- ja pohjoispuolella Natura-alueen reu-
noista. Loma-asuntojen rantoja käytetään uimapaikkoina. Alueen merkit-
tavin uimapaikka on Kalajokisuun eteläpuolella oleva Hiekkasärkkien
alue. Tämä alue on Kalajoen jätevedenpuhdistamosta tulevien jätevesien
vaikutusten ulkopuolella. Puhdistamon ja Natura-alueen välisellä joki-
osalla rannalla olevista omakotitaloista käydään jossain määrin joessa
uimassa.

Kalajokisuun ja sen edustan merialueen kalatalous

Tiedot hankkeen vaikutusalueen kalastosta ja kalastuksesta on saatu
ELY-keskuksen vuonna 2012 julkaisemasta raportista "Vesirakentami-
sen ja säännöstelyn sekä niihin liittyvien kompensaatiotoimenpiteiden
vaikutukset Kalajoen kala-, nahkiais- ja rapukantoihin. Yhteenveto vuo-
sien 1978-2010 velvoitetarkkailujen tuloksista (Elinvoimaa alueelle
5/2012)". Tässä velvoitetarkkailuraportissa esitetään Kalajoen vesistötäi-
den sekä niihin liittyvien kalataloudellisten kunnostustoimien ja istutusten
vaikutukset ja tulokset Kalajoen alaosan sekä jokisuiston kala-, nahkiais-
ja rapukantoihin.

Kalaistutukset ovat kohdistuneet siian poikasten istutuksiin. Viime vuo-
sinä on istutettu 1-2, 5 miljoonaa kappaletta vastakuoriutunutta poikasta
ja 100 000-200 000 kappaletta yksikesäistä poikasta. Kalajoen alaosan
ja jokisuun siikakanta on pääosin peräisin istutuksista. Joen luonnonva-
rainen poikastuotanto on melko vähäistä.

Vuodesta 1991 lähtien Kalajoen edustan siikasaaliita on seurattu kalas-
tustiedusteluilla, joiden yhteydessä on selvitetty myös muuta kalastusta
merialueella. Vuodesta 1995 aina vuoteen 2010 asti tiedustelut on tehty
kolmen vuoden välein. Tiedusteluissa Kalajoen alaosa ja sen edustan
merialue on jaettu viiteen osa-alueeseen A1-A5.

Tiedot Kalajokisuun kalastosta on saatu kalastustiedustelujen kautta. Ka-
lastustiedustelu on lähetetty kolmen vuoden välein kaikille kalastusluvan
lunastaneille ruokakunnille. Vastauksia on saatu eri vuosina 173-244 kpl.

Vastuksissa ammatti- ja sivuammattikalastajien määrä on eri vuosina
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tehdyissä kyselyissä pysynyt melko tasaisena. Vuosina 2001-2010 sivu-
ammattikalastajiksi on ilmoittautunut 13-20 henkilöä ja pääammattikalas-
lajiksi 5-8 henkilöä. Yleensä Kalajoen suuosalla samat henkilöt sekä ka-
lastavat ammattimaisesti että harjoittavat nahkiaisen pyyntiä.

Kalastus tapahtuu pääosin verkoilla. Siinä on tapahtunut siirtymistä pie-
nisilmäisempiin verkkoihin. Yleisin verkon silmäkoko nykyisin on 27-
33 mm. Mikäli alueella on troolattu, se on merkittävästi vaikuttanut ko.
vuoden kokonaissaaliiseen alueelta. Troolauksen kohteena on silakka ja
se on tapahtunut alueilla A3 ja A4.

Alueen vuotuinen kokonaissaalis on vaihdellut välillä 49 000-395 000 t/v.
Vyöhykkeillä Al ja A2 merkittävimmät saaliskalat olivat vuonna 2010 pik-
kusiika (3 052 kg), isosiika (1 913 kg), ahven (1 121 kg), hauki (793 kg)
ja lahna (1 263 kg). Yhteensä näiltä vyöhykkeiltä saatiin saalista
11 164 kg. Saaliissa ahvenen ja lahnan määrät ovat lisääntyneet.

Kalajokisuulla Ja Kalajoen alaosalla merkittävin saalistuksen kohde on
nahkiainen. Nahkiaisen nousukannan pienenemiseen on jokin laajakan-
toisempi syy, jota ei tunneta. Samanlainen kehitys on ollut myös muissa
Pohjanmaan nahkiaisjoissa.

Kalajoen alaosalla ja Kalajokisuun pohjoispuolella Kalajoen Pohjan- ja
Vasankarin kylien Osakaskunta omistaa vesialueet. Vesialueet on kuiten-
kin vuokrattu Pohjankylän Kalastajainseura ry:lle. Vastaavasti Kalajoen
alaosalla Ja Kalajokisuun eteläpuolella Kalajoen Etelänkylän Jako-ja Ka-
lastuskunta omistaa vesialueet. Näiden alueiden ulkopuolella valtio on
vesialueiden omistaja.

Jätevedenpuhdistamon mahdollisella vaikutusalueelta olevat suojelualueet

Kalajokisuulla noin kaksi kilometriä jätevedenpuhdistamosta sijaitsee Ka-
lajoen suiston Natura-alue (Fl 1000012). Sen pinta-ala on 327 hehtaaria.
Alue edustaa Perämeren rannikon luontoa ja loivia rantaniittyjä sekä fla-
doja, kluuvijärviä ja laguuninomaisia lahtia.

Alueen linnusto on monipuolinen. Pesivään kahlaajalajistoon kuuluvat
muun muassa etelänsuosirri, lapinsirri, tylli ja punajalkaviklo. Kasvisto on
tyypillistä merenrantakasvillisuutta. Alueella esiintyy uhanalaista upos-
sarpiota.

Maa-alueiden suojelu on toteutettu lakisääteisenä luonnonsuojetualu-
eena ja vesialueen suojelu vesilain nojalla. Luonnonsuojelualue on ra-
jaukseltaan hiukan Natura-aluetta suppeampi. Lisäksi puhdistamon koh-
dalla Kalajoki kuuluu koskiensuojelualueeseen.
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YMPÄRISTÖKUORMITUS

Päästöt pintavesiin vesistöön ja käsittelytulos

Seuraavassa taulukossa on esitetty Kalajoen jätevedenpuhdistamon ve-
sistökuormitus (kg/vrk) ja lähtevän veden laatu (mg/1) vuosikeskiarvoina
vuosina 2008-2017.

BOD?
Vuosi kg/vrk mg/1

Kokonaisfosfori

kg/vrk mg/1
Kokonaistyppi Kiintoaine NhU-N CODcr
kg/vrk mg/1 kg/vrk mg/1 kg/vrk mg/1 kg/vrk mg/1

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Vuosi

52
17
60
20
37
47
40
44
43
31

8,3
15
23
20
19
21
16

2,2
1,2
2,5
1,0
1,2
1,6
1,5
1,6
1,4
1,1

0, 43
0,47
0, 79
0, 77
0, 68
0, 66
0, 54

132
110
158
237
161
134
161
155
125
124

100
65
64
81
66
61
63

52
17
41
25
41
51
49
49
49
41

10
17
24
25
21
24
21

124
105
143
227
151
115
112
130
114
111

96
61
55
56
56
55
56

189
109
220
121
187
207
137
200
190
159

51
76
100
68
86
92
80

Vesistökuormitus (BODy 31 kg/vrk, Kok.P 1, 1 kg/vrk, Kok.N 124 kg/vrk,
CODcr 159 kg/vrkja kiintoaine 41 kg/vrk) oli pienempää tai samaa tasoa
kuin edellisvuonna. Vesistökuormitus oli myös edelliseen 10-vuotisjak-
soon verrattuna alhaisempaa, lukuun ottamatta kiintoainetta, joka oli sa-
maa tasoa kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin.

BOD7

mg/1 %

Kokonais-
fosfori

mg/1 %

Kokonais-

typpi
mg/1 %

Kiintoaine

mg/1 %

NH4-N

mg/1 %

CODc,

mg/1 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

8,3
15
23
20
19
21
16

92
97
94
97
91
91
89
90
88
91

0,43
0,47
0, 79
0, 77
0, 68
0, 66
0, 54

89
94
90
96
94
92
90
91
93
94

100
65
64
81
66
61
63

-4
5

-10
-42
-26
-5

-56
45
5,9
11

10
17
24
25
21
24
21

92
98
96
97
92
93
88
92
88
91

96
151
55
56
56
55
56

9

-8
54
14
20

51
76
100
68
86
92
80

93
83
85
85
83
78
83

'A-vuosi

raja-arvo1
15 90 1,0 90 35 90 125 75

Vna 30
888/20062

70 80 35 90 125 75

1) Ympäristöluvassa annetut raja-arvot puoli vuosi keskiarvona
2) Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukaiset vähimmäisvaatimukset

Kalajoen jätevedenpuhdistamo saavutti CODcr:lle ja kokonaisfosforille
asetetut lupaehdot molemmilla puolivuotisjaksoilla. Ensimmäisellä puoli-
vuotisjaksolla lupaehdot saavutettiin kaikilta osin. Toisella puolivuotisjak-
solia ei saavutettu BODyille asetettuja jäännöspitoisuuden lupaehtoja
eikä kiintoaineelle asetettuja puhdistustehon lupaehtoa.
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Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 on asetettu vähimmäisvaatimuk-
set kemialliselle hapenkulutukselle, kiintoaineelle ja BOD7:lle. Puhdista-
mon koosta johtuen nämä vaatimukset tulisi täyttää yksittäisten näyteker-
tojen osalta. Lisäksi asetuksessa on kokonaisfosforille ja kokonaistypelle
on asetettu vähimmäisvaatimukset, jotka tulisi saavuttaa vuosikeskiar-
vona.

Puhdistamo täytti vuonna 2017 Vna 888/2006 vähimmäisvaatimukset.
Heinäkuun näytteenottokierroksilla puhdistamo ei saavuttanut vaadittuja
puhdistustehoja kiintoaineen osalta, mutta asetus sallii yhden näytteen,
joka ei saavuta vaatimusta, kun näytteitä otetaan 4-7 vuodessa. Asetuk-
sen mukaan jäännöspitoisuus ja puhdistusteho ovat vaihtoehtoisia. Ko-
konaistypen puhdistustehon vähimmäisvaatimus on voimassa ainoas-
taan niillä puhdistamoilla, joiden ympäristölupa erikseen niin velvoittaa.
Kalajoen puhdistamolle ei ole asetettu ympäristölupapäätöksessä koko-
naistypelle vaatimuksia.

Vesikolmio Oy tai ympäristöviranomaiset eivät ole saaneet valituksia
puhdistamon aiheuttamasta melusta tai hajusta kesän 2010 tilapäistä
melupäästöä lukuun ottamatta.

Puhdistamolla eniten melua aiheuttavat puhaltimet, jotka ovat kellariti-
loissa. Puhallinhuoneen seinät on verhoiltu pehmeällä materiaalilla me-
lun vaimentamiseksi. Puhaltimien melu kuuluu vain vaimeana huminana
tämän huoneen ulkopuolelle. Kesällä 2010, kun puhdistamolla oli ongel-
mia hapen riittävyydessä aktiivilietealtaassa, puhdistamolle asennettiin
lyhyeksi aikaa tilapäinen lisäpuhallin ulos. Tämä puhallin aiheutti normaa-
lia käyttöä enemmän melua ympäristöön. Jatkossa myös tämä puhallin
on asennettuna sisätiloissa.

Jätevesilietteet ja muut muodostuvat jätteet

Metalli

Kalajoen puhdistamolta kuljetettiin vuonna 2017 Jahotecin Limingan bio-
kaasulaitokselle 1 260 m3 lingolla kuivattua lietettä.

Himangan jätevedenpuhdistamon lietteen raskasmetallipitoisuudet ovat
melko alhaisia ja liete on tämän perusteella kelvollista mm. maatalous-
käyttöön, kuten alla olevasta taulukosta ilmenee.

Himangan jätevedenpuhdistamon
lietteen pitoisuus

mg/kg kuiva-ainetta

Pitoisuusraja maanviljelyyn
kelpaavalle lietteelle
mg/kg kuiva-ainetta

Kadmium
Kromi

Kupari
Elohopea
Nikkeli
Lyijy
Sinkki

0,8
87
110
0, 52
23
10

430

1,5
300
600
1,0
100
100

1 500



23

Pääosa raskasmetallipitoisuuksista oli samalla tasolla kuin edellisenä
vuonnakin. Kuitenkin kromin pitoisuus vuonna 2011 oli 240 mg/kg kuiva-
ainetta ja nikkelin pitoisuus 100 mg/kg kuiva-ainetta

Vuonna 2017 välppäysjäte, määrältään 8 600 kg, ja hiekanerotuksenjäte,
määrältään 9 600 kg kuljetettiin Ylivieskan jätekeskukseen. Puhaltimien
ja selkeyttämän laahan vaihteistojen öljynvaihdoista syntyneet vähäiset
öljymäärät kuljetettiin myös Ylivieskan jätekeskukseen.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Vaikutus pintavesiin

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden päästöt vesistöön vuonna 2016
olivat keskimäärin happea kuluttavan orgaanisen aineksen osalta
100 kg/vrk, fosforin osalta 3, 3 kg/vrkja typen osalta 418 kg/vrk.

Kuormitus vuonna 2016 oli biologisen hapenkulutuksen osalta samaa ta-
soa kuin jaksolla 2004-2011 . Typen osalta kuormitus oli hieman suurem-
pää (19 %) ja fosforin osalta lähes 50 % pienempää kuin jaksolla 2004-
2011 keskimäärin. Suurin yksittäinen kuormittaja, sekä usean vuoden
keskiarvona että vuoden 2016 osalta, on ollut Kalajoen jätevedenpuhdis-
tamo.

Toiminnan arvioitu vaikutus vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteisiin

Oulujoen-lijoen vesienhoitosuunnitelma valmistui vuonna 2009. Siinä esi-
tettyjen toimenpiteiden tavoiteajankohta on ensisijaisesti 2013. Kyseisen
suunnitelman osassa 2 käsitellään vesienhoitoalueen eteläisiä vesistöjä
mukaan lukien Kalajoen vesistöaluetta ja osassa 5 rannikkovesiä.

Vesienhoitosuunnitelmassa tarkastellaan yksityiskohtaisesti Kalajoen
alaosaa Ylivieskaan asti, koska tämä osa vesistöstä on rakentamaton.
Tämän jokiosan vuoden 2009 tilanteen mukainen ekologinen tila oli vält-
tävä. Tavoitteena Kalajoella päästä hyvään tilaan vuoteen 2021 men-
nessa.

Kalajoen alaosalla fosforin vähentämistarve hyvään ekologiseen tilaan
pääsemiseksi on 42 t/v eli keskimäärin 115 kg/vrk. Nykykäytännön mu-
kaisilla toimenpiteillä, jolloin vesistöön tulevan veden fosforipitoisuus las-
kee 5-15 %, vesienhoitosuunnitelmassa on arvioitu keskimääräisen joki-
veden fosforipitoisuuden alenevan arvosta 73 pg/1 arvoon 62 pg/l. Hy-
vaan tilaan pääseminen edellyttää ihmisen toiminnasta aiheutuvan fosfo-
rikuormituksen puolittumista, jolloin jokiveden fosforipitoisuus olisi 40-
54 |jg/l.

Kalajoen jätevedenpuhdistamo vaikuttaa Kalajoen tilaan melko lyhyellä
matkalla jokisuulla. Kuitenkin, kun tämän puhdistamon kuormitus on ko-
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kanaan poissa, vaikutus on oikean suuntainen mutta vähäinen. Suurim-
mat fosforikuormituksen alennukset täytyy saada maataloudesta eri toi-
menpitein.

Vesienhoitosuunnitelmassa rannikkovedet jaetaan ekologisen tilan luo-
kittelussa sisempiin ja ulompiin rantavesiin. Niiden välisenä rajana on vii-
den metrin syvyyskäyrä. Perämeren rannikkovesissä biologinen luokka
perustuu nykyisin kasviplanktonijn (a-klorofylli) ja pohjaeläimistön tilaa
kuvaavaan luokitteluindeksiin. Talven (tammikuu-maaliskuu) kokonaisra-
vinnepitoisuuksia käytettiin ekologista luokittelua tukevina muuttujina.

Perämeren ulappa-alueella ei ole havaittavissa laajamittaista rehevöity-
mistä. Sinilevien massaesiintymät ovat harvinaisia, mutta mahdollisia.
Laaja sinileväesiintymä havaittiin avomerellä syyskuussa 2003. Lähes
vuosittain havaitaan rannikon läheisillä alueilla pienialaisia, paikallisia si-
nilevien esiintymiä ja etenkin alku- ja loppukesällä tulee ilmoituksia piile-
vien aiheuttamasta verkkojen limoittumisesta. Sinilevää voi esiintyä alu-
eilla, joissa fosfori on yleisesti minimiravinne, mutta typestä on jostain
syystä tietyllä paikalla tai alueella pulaa.

Kalajoen edustan ulommat rannikkovedet ovat hyvässä ekologisessa ti-
Iässä. Rannikon läheisyydessä on kapea vyöhyke tyydyttäväksi luokitel-
tua aluetta. Rannikkovesien tilaa heikentää rehevyys, mihin vaikuttavat
jokien kuljettamat ravinteet sekä rannikon asutus ja teollisuus. Myös tä-
man sisemmän rannikkoveden tilan tavoitteena on päästä hyvään luok-
kaan.

Kesällä meriveden virtausten johdosta Kalajoen jätevedenpuhdistamon
vaikutukset rannikkovesien laatuun ovat lähinnä teoreettiset. Talvella jää-
peitteen johdosta vesien virtaukset Kalajokisuulla ovat vähäisempiä, jol-
loin jokivesi tekee suistoalueelle makeanveden alueen. Tässä vesipat-
jassa Kalajoen veden virtaamista riippuen Kalajoen jätevedenpuhdista-
mon vaikutus veden fosforipitoisuuteen on suuruusluokkaa 1 pg/l eli si-
nällään Kalajoen puhdistamolla ei ole ratkaisevaa merkitystä rannikko-
vesien tilatavoitteen saavuttamisessa.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Viime vuosina Kalajoen puhdistamon ja vesistön velvoitetarkkailua on
tehty Kalajoen käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelma
vuosille 2013-2018 mukaan. Viimeksi mainitussa ohjelmassa ovat mu-
kana myös valtion säännöstelyjä koskevat tarkkailut, Ylivieskan kaato-
paikkatarkkailut ym. Tämän johdosta kyseinen tarkkailuohjelma on esi-
tetty vain siltä osin, kun se koskee Kalajoen jätevedenpuhdistamon ja sen
vesistövaikutuksiin liittyviä tarkkailuja.
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Puhdistamon hoitaja suorittaa työpäivittäin käyttötarkkailua puhdistamon
toiminnan, jäteveden määrän, ohijuoksutusten, häiriöiden, kemikaalikulu-
(uksen yms. selvittämiseksi. Käyttötarkkailusta pidetään päiväkirjaa.

Käyttötarkkailun yhteenvetolomakkeet toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskukselle sähköisesti ympäristökeskuksen hyväksymällä ta-
väliä.

Päästötarkkailu

Päästötarkkailun kokoomanäytteet otetaan kuusi kertaa vuodessa:
tammi-, maalis-, touko-, heinä-, syys- ja marraskuussa automaattisilla
näytteenottimilla yhden vuorokauden ajalta. Mikäli automaattinen näyt-
teenotto ei ole mahdollista, otetaan näytteet vähintään 10 tunnin kokoo-
mana koottuna kerran tunnissa otetuista osanäytteistä. Puhdistamolle tu-
levästä ja sieltä lähtevästä jätevedestä tehdään seuraavat määritykset:

Lämpötila

pH
Sähkönjohtavuus
Kiintoaine

BOD/ATU
CODc,
Kok.P
Kok.N
Alkaliniteetti

°c

mS/m

mg/1
mg/1 02
mg/1 02
mg/1
mg/1
mmol/1

Lähtevästä jätevedestä tehdään lisäksi seuraavat määritykset:

Fekaaliset koliformiset bakteerit kpl/100 ml
P04-P mg/1
NH4-N mg/1
NÖ3-N mg/1
Happipitoisuus mg/1
Saostuskemikaalien jäännöspitoisuus (Fe/AI) mg/1

Puhdistamolla syntyvän lietteen laatu tutkitaan kerran vuodessa. Liet-
teestä määritetään seuraavat pitoisuudet:

Kuiva-aine,

Hehkutusjäännös

pH
Typpi N
Fosfori P

Kalium

Kalsium Ca

Magnesium Mg
Kadmium Cd

Koboltti Co
Kupari Cu

TS g/kg %
%

mg/kg,
mg/kg,
mg/kg,
mg/kg,
mg/kg,
mg/kg,
mg/kg,
mg/kg,

%/TS
%/TS
%/TS
%/TS
%rrs
%/TS
%(TS
%/TS
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Elohopea Hg
Mangaani Mn
Nikkeli Ni
Lijy Pb
Sinkki Zn
Kromi Cr

mg/kg, %/TS
mg/kg, %H'S
mg/kg, %/TS
mg/kg, %/TS
mg/kg, %/TS
mg/kg, %/TS

Puhdistamolla tulee jokaisella näytteenottokerralla selvittää lisäksi:

näytteenottovuorokauden virtaama m3/vrk
näytteenottovuorokauden maksimituntivirtaama m3/tunti
kemikaalin annostus

llmastusaltaiden

happipitoisuus
viipymä
lietteen taskeutuvuus
kiintoainepitoisuus
lieteindeksi (SVI)
lietekuorma
tilakuorma

lieteikä

Selkeytysaltaiden

näkösyvyys
pintakuorma
lietetilavuuskuorma (qm aks)

Palautuslietteestä

laskeutuvuus

kjintoainepitoisuus
lieteindeksi (SVI)
palautuslietteen määrä
palautussuhde

Ylijäämälietteen määrä

Nitrifikaatiotila

mg/1
tunti

ml/1
mg/1

cm

m/tunti

ml/1

Vaikutustarkkailu

Jätevesien vesistövaikutuksia tarkkaillaan Kalajoen kuormitus-, vesistö-
ja kalataloustarkkailuohjelmaan vuosille 2013-2018 sisältyvän vesistö-
tarkkailuohjelman mukaisesti.

Tarkkailu poikkeustilanteissa

Jos vesistöön tai maaperään joutuu tai uhkaa joutua laadultaan tai mää-
raitaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä tai jätevesipäästö ylittää tai
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uhkaa ylittää luvassa määrätyt raja-arvot laiterikon tai puhdistamon tila-
päisen toimintahäiriön takia, toiminnanharjoittaja ilmoittaa siitä viipymättä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Kalajoen kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle. Valvovien viranomaisten ohjeiden mukaan
otetaan tarvittaessa ylimääräiset näytteet puhdistamolta tai vesistöstä.

Poikkeustilanteiden aikaiset näytteet ottaa velvoitetarkkailua suorittava
konsultti, mutta kiireellisissä tilanteissa puhdistamon hoitaja. Näytteet
analysoidaan julkisen valvonnan alaisessa laboratoriossa.

Mikäli näyte tuhoutuu ennen analysointia, pääperiaatteena on uuden
näytteen otto, joka kuitenkin harkitaan tapauskohtaisesti toiminnan har-
joittajan, tarkkailun toteuttajan ja valvontaviranomaisen kesken.

Käyttötarkkailun yhteenvetolomakkeet (viikkovirtaamat, päivittäiset ohi-
tukset sekä käyttötarkkailun yhteenveto toimitetaan) Pohjois-Pohjan-
maan ympäristökeskukselle sähköisesti ympäristökeskuksen hyväksy-
maila tavalla. Käyttötarkkailutiedot toimitetaan ympäristökeskukselle ja
Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle neljännesvuosit-
tain kahden viikon kuluessa laskentajakson päättymisestä.

Päästötarkkailutulokset toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökes-
kukselle vedenlaaturekisteriin liitettävässä muodossa ja Kalajoen kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle heti niiden valmistuttua ja vii-
meistään kuukauden kuluttua näytteenotosta. Tarkkailututoksiin liitetään
lyhyt yhteenveto puhdistamon toiminnasta tutkimushetkellä.

Päästötarkkailuraportti laaditaan vuosittain helmikuun loppuun men-
nessä. Raportissa on käytettävä soveltuvin osin hyväksi ympäristökes-
kuksen ottamien näytteiden analyysitulokset. Raportissa tarkastellaan
erityisesti lupamääräysten toteutumista, puhdistamon kuormitusastetta,
toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Päästötarkkailuraportit toimitetaan
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Kalajoen kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle.

Vesistötarkkailun tulokset toimitetaan heti niiden valmistuttua tai viimeis-

tään kuukauden kuluttua näytteenotosta Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskukselle suoraan vedenlaaturekisteriin siirrettävässä muodossa ja
Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden
välein. Vuosiyhteenveto, jonka laadinnassa on soveltuvin osin käytettävä
hyväksi ympäristökeskuksen vesistöstä ottamien näytteiden analyysitu-
lokset, valmistuu toukokuun loppuun mennessä ja toimitetaan edellä mai-
nituille tahoille sekä Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Perä-
meren eteläiselle kalastusalueelle.

Laadunvarmistus

Tarkkailussa käytetään vahvistettuja standardeja tai muita kyseessä ole-
vien viranomaisten hyväksymiä menetelmiä. Näytteenottajalla tulee olla



28

riippumattoman sertifiointielimen varmistama tai valvovan viranomaisen
hyväksymä pätevyys näytteenottoon.

Tarkkailua koskevissa yhteenvetoraporteissa esitetään tulosten lisäksi
tarkkailua koskevat epävarmuustekijät sekä käytetyt laskentamenetel-
mat. Raporteissa esitetään tarpeelliset tarkkailun tarkentamis-ja muutos-
suositukset.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Merkittävin häiriö puhdistamolla on sähkön katkeaminen, jolloin puhdis-
tusprosessit pysähtyvät. Todennäköisesti samanaikaisesti sähkö kat-
keaa myös puhdistamolle jätevettä tuovilta pumppaamoilta.

Jätevedenpuhdistamolla hoitaja on paikalla normaalina työaikana arki-
päivisin. Puhdistamon toiminnan kannalta tärkeiden kohteiden häiriöistä
on hälytys päivystäjan matkapuhelimeen. Kun Vesikolmio Oy:llä on
useita puhdistamoja, yksi puhdistamon hoitaja tai hoitajien esimies ker-
rattaan on päivystysvastuussa. Lietteen kuivausta ei ole automatisoitu.
Sitä voidaan tehdä vain laitoksen hoitajan valvonnassa.

Puhdistamon toimintaa pyritään varmistamaan rinnakkaisilla koneyksi-
käillä. Puhdistamolla on kaikkiaan neljä aktiivilieteprosessiin ja mammut-
pumpuille ilmaa tuottavaa puhallinta, joista normaalisti tarvitaan korkein-
taan kolmea. Lisäksi ferrosulfaatin syötössä on kaksi pumppua, joista
vain toinen on kerrallaan käytössä.

Aktiivilietealtaassa normaalisti virtaus on niin sanottu tulppavirtaus eli al-
las toimii yksilinjaisena. Siitä on kuitenkin mahdollista erottaa osia pois
käytöstä esimerkiksi ilmastimien huoltoa ja vaihtamista varten.

Puhdistamolla on vain yksi lietteen kuivauskone. Mikäli sen korjaus tai
huolto kestää yli 3-4 vuorokautta, puhdistamolta joudutaan ajamaan lie-
tettä nestemäisenä Ylivieskan puhdistamalle kuivattavaksi.

VAHINKOJA ESTÄVÄT TOIMENPITEET JA KORVAUKSET

Puhdistettujen jätevesien pääasialliset vaikutukset Kalajoessa rajoittuvat
suppealle alueelle purkupaikan alapuolelle lähinnä joen eteläreunalle,
eikä tilanteeseen ole odotettavissa tulevan 2-3 vuoden aikana muutosta.
Puhdistamolta tulevan Jätevesikuormituksen ei arvioida heikentävän
oleellisesti tällä alueella vesialueen käyttöarvoa virkistyskäyttötarkoituk-
siin. Edellä esitetyn perusteella jätevesien johtamisesta ei tulevaisuudes-
säkään arvioida aiheutuvan korvattavaa vahinkoa.
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Hakemusta on täydennetty 7. 9. 2016 muun muassa päivitetyillä tiedoilla
keskuspuhdistamohankkeesta sekä Kalajoen jätevedenpuhdistamon toi-
minnan lopettamisaikataululla, kuormitustiedoilla vuosilta 2010-2015, yh-
teistarkkailuraporteilla vuosilta 2013-2015, vuosien 2010-2015 vuotove-
simäärillä sekä asianosaistietojen päivityksellä. Hakemusta on täyden-
netty 20. 2. 2017 purkuputken rakentamisen määräajan muuttamisilmoi-
(uksella, 5. 9. 2018 muun muassa vesistötarkkailu-ja kalataloustarkkailu-
raporteilla vuodelta 2017 ja 13. 9. 2018 ilmoituksella Kalajoen jäteveden-
puhdistamon käytön lopettamisesta.

Täydennysten tiedot on sisällytetty tämän päätöksen kertoelmaosaan tar-
vittavilta osin.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Kalajoen kaupungissa 28. 2.-
30. 3. 2017 ja kirjeellä asianosaisille. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusai-
kana olleet saatavilla Kalajoen kaupungissa ja Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirastossa. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu 2. 3. 2017 Kala-
jokiseutu-lehdessä. Kuulutus ja hakemuksen keskeinen sisältö on jul-
kaistu internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Pohjois-Poh-
janmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luon-
nonvarat vastuualueelta ja Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut -yksiköltä,
Kalajoen kaupungilta ja Kalajoen kaupungin ympäristön- ja terveyden-
suojeluviranomaisilta.

Lausunnot

1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat

Kalajoen kaupungin jätevedenpuhdistamo sijaitsee noin 1, 5 kilometrin
päässä kaupungin keskustasta Kalajoen länsirannalla. Puhdistamo on
tyypiltään biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos ja se on valmistu-
nut vuonna 1973. Saneerauksia puhdistamolle on suoritettu vuosina
1989-1990.

Puhdistetut jätevedet johdetaan Kalajokeen noin 2, 5 kilometrin päässä
Perämerestä, kuivattu liete viedään Jahotec Oy:lle Liminkaan ja välppä-
jätteet kuljetetaan Vaasaan Mustasaaren Westenergy Oy:n polttolaitok-
selle.

Hankealueella ei ole voimassa asemakaavaa. Lähimmät asemakaavoi-

tetut alueet sijaitsevat puhdistamolta etelään Kalajoen keskustan suun-
taan. Puhdistamosta pohjoiseen on pienialainen asemakaava-alue Hol-
manperän alueella. Myös Kalajoen toinen puoli on asemakaavoitettu.
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Alueella on voimassa oikeusvaikutteeton Kalajoen keskustaajaman
osayleiskaava. Kalajoen valtuuston 27. 5. 1993 hyväksymässä ohjeelli-
sessa yleiskaavassa alue on varattu ET-merkinnällä (yhdyskuntatekni-
sen huollon alue). Lupahakemuksen vireille tulon jälkeen Kalajoen kau-
punki on käynnistänyt keskustan osayleiskaavan laatimisen. Keskustan
osayleiskaava-alue ulottuu myös nyt kyseessä olevalle alueelle. Kaava-
hanke on tullut vireille 5. 6. 2014 Ja kaavaluonnos on pidetty nähtävillä al-
kuvuodesta 2015. Kaavaehdotus ei ole vielä valmistunut. Laadittavana
olevan yleiskaavan tavoitevuosi on 2035. Nykyisen puhdistamon toiminta
on lupahakemuksen mukaan tarkoitus lopettaa keskuspuhdistamon val-
mistuttua. Lupaa anotaan siten, että se mahdollistaa toiminnan nykyisellä
puhdistamolla toukokuun loppuun 2019 saakka. Laadittavana olevan
kaavan tavoitteet tullee siten kohdistumaan pääsääntöisesti puhdistamon
toiminnan lakkaamisen jälkeiseen aikaan.

Kalajoen alaosan tila on 2013 päivitetyn ekologisen luokittelun mukaan
välttävä. Vesimuodostuman haasteina ovat rehevyys, happamuus sekä
hydrologiset ja morfologiset muutokset. Biologista aineistoa oli käytettä-
vissä luokitteluun varsin kattavasti luokitteluajanjaksolta 2006-2012.
Pohjaeläintulokset viidestä koskesta kahtena vuonna ilmentävät hyvää
tilaa.

Sähkökoekalastusten (41 koealaa vuosilta 2006-2011) perusteella ka-
lasta ilmentää välttävää tilaa. Päällyslevänäyte Kalajoen jätevedenpuh-
distamon ylä- ja alapuolelta, yhteensä kolmelta paikalta, vuodelta 2008
ilmentää erinomaista tilaa. Biologisten laatutekijöiden skaalattujen ELS-
arvojen keskiarvo ilmentää tyydyttävää tilaa. Välttävään tilaan viittaavaa
kala-aineistoa on kuitenkin kattavimmin ja ekologista luokittelua tukevat
ravinnepitoisuudet viittaavat myös välttävään tilaan. Täten kokonaisarvio
Kalajoen alaosan ekologisen tilan luokasta on välttävä. Ravinnepitoi-
suuksien vähentämistarve on yli 50 %. Pistekuormitus mukaan lukien yh-
dyskuntien jätevedet on merkittävä paine Kalajoen alaosalla. Yhdyskun-
tien jätevesien sisältämän ravinnekuormituksen vähentämisellä on koh-
(alainen merkitys vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisessa.

Kalajoen edustan merialue kuuluu Rahja-Kalajoki-Yppäri -vesimuodostu-
maan, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Biologista aineistoa on vain a-
klorofyllistä, joka ilmentää tyydyttävää tilaa. Kesäaikaisten kokonaisfos-
foripitoisuuksien keskiarvo 24, 7 pg/1 ilmentää välttävää tilaa ja kokonais-
typen keskiarvo 530 pg/l huonoa tilaa. Arviossa on painotettu fosforia,
koska sen merkitys rehevöitymiselle typpeä tärkeämpi. Keskimääräinen
näkösyvyys 2, 5 metriä ilmentää hyvää tilaa. Fysikaalis-kemiallinen
luokka on kokonaisuutena tyydyttävä.

Kalajoen jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkuminen toukokuun 2019
loppuun asti ei heikennä vesien tilaa nykyisestä. Siirtoviemärien valmis-
luminen ja keskuspuhdistamon käyttöönotto ovat vesienhoitosuunnitel-
man mukaisia toimenpiteitä Ja tukevat vesienhoidon tavoitteena olevaa
vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamista. ELY-keskus ei tarkastele
tehostetun typen poiston tarvetta, koska se ei käytöstä poistuvan puhdis-
tamon osalta olisi tarkoituksenmukainen toimenpide.
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ELY-keskuksen näkemyksen mukaan purkuputken rakentaminen ei ole
tarpeen nykyisen puhdistamon jäljellä oleva käyttöikä huomioiden.

Tarkkailua voidaan jatkaa nykyisen, vuoden 2018 loppuun voimassa ole-
van yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.

Vesikolmio Oy:n Kalajoen jätevedenpuhdistamo toimii ikäisekseen koh-
tuullisen hyvin, silloin kun jäteveden tulokuorma on tasainen. Laitosta hoi-
detaan pääsääntöisesti lupamääräysten mukaisesti, tarkkailu ja rapor-
tointi on hoidettu ajallaan. Puhdistamo alkaa olla elinkaarensa päässä,
mutta toiminee siihen asti, kunnes Kalajoen Keskuspuhdistamo valmis-
tuu ja voi ottaa vastaan Kalajoen nykyisen puhdistamon jätevedet.

Määräaikaistarkastus tehtiin 25. 10. 2016 ja tarkastusta edeltävän vuoro-
kauden virtaama oli 1 492 m3. Sako- ja umpikaivolietteitä tuodaan puh-
distamolle runsaasti keväisin ja syksyisin, keskimäärin 3-4 kuormaa vuo-
rokaudessa, yhteensä noin 30 m3. Lietteet menevät sakeuttamon kautta
puhdistusprosessiin. Linko on uusittu vuonna 2012 ja se toimii hyvin.

Hajusta ja melusta ei ole tullut valituksia puhdistamolle eikä valvovalle
viranomaiselle. Kalajoen jätevedenpuhdistamoa hoitaa ammattitaitoinen
henkilöstö. Käyttöpäiväkirja ja siirtoasiakirjat oli asianmukaisesti laadittu.
Vesikolmio Oy:llä on yhteinen riskinhallintakartoitus kaikille laitoksille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus puoltaa ympäristöluvan jatkamista ha-
kijalle siihen asti, kunnes Jätevedet voidaan johtaa Kalajoen Keskuspuh-
distamolle.

2. Kalajoen kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Ympäristöterveydenhuolto puoltaa Kalajoen jätevedenpuhdistamon toi-
minnan jatkamista 31. 5. 2019 saakka nykyisillä lupaehdoilla.

Ympäristön asukkaille ei saa aiheutua toiminnasta melu-, pöly- eikä koh-
tuutonta hajuhaittaa.

Poikkeamatilanteista (laiterikoista tai kuormituksesta johtuvat ohijuoksu-
tukset) tulee aina ilmoittaa myös ympäristöterveydenhuoltoon, jotta ala-
juoksun rannan asukkaita voidaan varoittaa mahdollisesta terveyshai-
tästä.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalla ei ollut saatuihin lausuntoihin huomautettavaa.

MERKINTÄ

Aluehallintovirastolla on ollut päätöstä tehdessä käytössään Kalajoen
kaupungin jätevedenpuhdistamon käyttötarkkailuraportti ja Kalajoen yh-
teistarkkailun kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto ja Kalataloustarkkailu
vuodelta 2017, Kalajoen yhteistarkkailuraportti 2016 Vesistötarkkailu,
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sekä Kalajoen käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelma
vuosille 2013-2018.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Aluehallintovirasto jättää pääosin tarkistamatta Pohjois-Suomen ympä-
ristölupaviraston Kalajoen kaupungin jätevedenpuhdistamolle myöntä-
man ympäristöluvan (Dnro Psy-2006-y-141) lupamääräykset ja muuttaa
lupamääräyksiä 11 ja 12.

PURKUPUTKEN RAKENTAMISEN MÄÄRÄAJAN JATKAMINEN

Purkuputken jatko-osaa ei tarvitse rakentaa Pohjois-Suomen ympäristö-
lupaviraston päätöksessä nro 32/09/2 ja Pohjois-Suomen aluehallintovi-
raston päätöksessä nro 34/11/2 määrätyn mukaisesti.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Toiminnan lopettaminen

11. Mikäli puhdistamon toiminta kyseisellä paikalla lopetetaan, on luvan
saajan toimitettava aluehallintovirastoon 31. 12. 2018 hakemusasiana

suunnitelma toiminnan lopettamisen yhteydessä ympäristön pilaantumi-
sen vaaraa ehkäisevistä ja vesistön tilaa parantavista toimenpiteistä sekä
edelleen aiheutuvien vaikutusten tarkkailusta.

Suunnitelmassa on esitettävä jätevedenpuhdistamon rakennusten, altai-
den (tilavuustietoineen), laitteistojen ja purkuputken mahdollisesta jatko-
käytöstä, muuttamisesta tai purkamisesta, purkuputken nykykunnosta Ja
mahdollisesta kunnostamisesta, mikäli käyttöä esitetään Jatkettavaksi,
sekä toiminnan lopettamisen edellyttämistä kunnostus-, maisemointi- ja
muista toimenpiteistä ympäristön pilaantumisen vaaran sekä terveyshai-
fan ehkäisemiseksi ja ympäristön tilan parantamiseksi sekä edelleen ai-
heutuvien vaikutusten tarkkailusta. Lisäksi on esitettävä selvitys jäljelle
jäävien rakennelmien ja laitteiden hoidosta, kunnossapidosta ja vastuu-
tahosta sekä ajantasaiset vesialueen omistajien, ammattikalastajien ja
hankkeen vaikutusalueen rantatilallisten yhteystiedot (rantatilalliset nu-
meroituna luettelona) sekä rekisterikartta, johon on merkitty asianosais-
luettelossa olevat vastaavat numerot.

Tarkkailu-ja raportointimääräys

12. Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa aiheuttamasta kuormituk-

sesta ja sen vaikutuksista ympäristöön ja järjestettävä [poistettu tekstiä]
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vaikutustarkkailu sekä raportointi [poistettu tekstiä] päätöksen Psy-2006-
Y-141 liitteen 2 mukaisesti.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto voi päätöksen lainvoimaisuudesta
huolimatta muuttaa käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailuohjelmaa.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarken-
taa tarkkailuohjelmaa.

RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Kalajoen jätevedenpuhdistamon toiminta on loppunut, eikä lupamääräys-
ten tarkistamiselle ole siten tarvetta. Ympäristönsuojelulain 90 §:n 3 mo-
mentin mukaan, jos ympäristölupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toimin-
nan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoitta-
vat määräykset. Ympäristöluvassa Dnro Psy-2006-y-141 ei ole annettu
toiminnan lopettamista koskevia määräyksiä eikä toiminnanharjoittaja ole
esittänyt toiminnan lopettamiseksi tehtäviä toimia tarkistamishakemuk-
sen yhteydessä.

Jätevedenpuhdistamon toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua
sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pi-
laantumista tai sen vaaraa. Jätevedenpuhdistamon alueen viimeistelytoi-
millä varmistetaan alueen soveltuminen tulevaan käyttötarkoitukseen ja
pitkäaikaisten haittojen ehkäiseminen. Toiminnasta ja alueesta luopumi-
nen, viimeistelytyöt ja tarvittaessa tarkkailu voidaan toteuttaa vain erilli-
sen suunnitelman mukaisesti. Luvassa asetettujen oikeuksien ja velvoit-
teiden voimassaolosta määrääminen kuuluu lupaviranomaiselle. Näin ol-
Ien aluehallintovirasto muuttaa tällä päätöksellä lupamääräystä 11. Li-
saksi aluehallintovirasto muuttaa lupamääräystä 12, sillä puhdistamon
käyttö- ja päästötarkkailua ei ole tarpeen jatkaa toiminnan loputtua. Sen
sijaan vaikutustarkkailun jatkaminen on tarpeen valvonnan ja toiminnan
lopettamisen vaikutusten selvittämisen kannalta sekä mahdollisten enna-
koimattomien vahinkojen varalta.

Purkuputken osalta aluehallintovirasto toteaa, ettei purkuputkea ole tar-
peen jatkaa käsiteltyjen jätevesien johtamisen loputtua Kalajoen jäteve-
denpuhdistamolta. Olemassa olevasta purkuputkesta ratkaistaan toimin-
nan lopettamiseksi tehtävän lupahakemuksen yhteydessä.

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN

1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vaatimus vaikutustarkkailun jat-
kamisesta on otettu huomioon ratkaisusta ja lupamääräyksistä ilme-
nevästi. 2. Kalajoen kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausun-
nosta aluehallintovirasto toteaa, että jätevedenpuhdistamon toiminta on
loppunut eikä toiminnasta enää aiheudu puhdistamotoiminnalle tyypillistä
melu-, pöly- tai kohtuutonta hajuhaittaa. Muutoin viitataan ratkaisuun, lu-
pamääräyksiin ja niiden perusteluihin.
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LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 89 §:ssä ja 93
§:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai valvontavi-
ranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännök-
siä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkista-

misesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelu-
lain 70 §:n nojalla.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 46 § ja 90 §

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 229 §

KÄSITTELYMAKSU

Ratkaisu

Perustelut

Lupa-asian käsittelymaksu on 2 376 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
keskuksesta Joensuusta.

Maksun määräämisessä sovelletaan hakemuksen vireilletuloajankoh-
tänä voimassa ollutta valtioneuvoston asetusta nro 1572/2011. Asetuk-

sen maksutaulukon mukaan jätevedenpuhdistamon, jonka jäteveden
määrä on asukasvastineluvultaan 4 000-50 000, ympäristöluvasta perit-
tävä maksu on 7 310 euroa. Lupamääräysten tarkistamista koskevan ha-
kemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 % taulukon
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mukaisesta maksusta. Maksu peritään 35 % alempana, sillä asian käsit-
telyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi.

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013(1572/2011)

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018
(997/2017) 8 §

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä sähköpostitse
Kalajoen kaupunki
Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Kalajoen kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualue
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalata-
louspalvelut
Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä
Asianosaiset

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintovi-
raston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kalajoen kaupungin il-
moitustaululla.

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalve-
lussa.

Kuulutuksesta ilmoitetaan Kalajokiseutu-nimisessä sanomalehdessä.
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Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Ona Marjanen Maarit Saukkoriipi

Päätöksen on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Ona Marjanen ja esitellyt
ympäristöylitarkastaja Maarit Saukkoriipi.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 503 tai 0295 017 500.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-
sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liite Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Valitusaika

Valitusoikeus

Valituksen sisältö

Valituksen liitteet

Valituksen toimittaminen

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

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä mää-
räaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 22. 11. 2018.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituk-
sena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmene-
vät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset
ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainenja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Va-
litusoikeus on myös saamelaiskäräjilläja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa
ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

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 ilmoi-
tettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa. hao@oi-
keus. 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)

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

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjel-
man on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valitus-
kirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tieto-
järjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:

sähköposti:
aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa. hao@oikeus. fi
klo 8-16. 15

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä
eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvol-
linen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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