Vastaanottaja: Aluehallintovirasto / Ympäristöluvat
Ympäristölupahakemus Oulun Vasikkasuolle, hakija VRJ Pohjois-Suomi Oy Dnro PSAVI/145/04.08/2011

KELLON KYLÄYHDISTYKSEN MUISTUTUS: VASIKKASUON KOMPOSTOINNISTA EI PIDÄ
TEHDÄ PYSYVÄÄ

Asiaksi ympäristöluvassa sanotaan "Vasikkasuon maa-aineskeskuksen ympäristöluvan tarkistaminen". Onko
tämä oikein? Eikö kysymys ole väliaikaisen ympäristöluvan tarkistamisesta? Asiailmaisu johdattelee käsitykseen, että lupa on jo. Tilapäinen lupa yritettäneen näin saattaa pysyväksi. Tilapäisiä lupia alueelle ei pitäisi
myöntää lainkaan ennen kuin Vasikkasuon toimijoiden kokonaisvaltainen yhteisvaikutusten arviointi saadaan aikaiseksi. Vaadimme edelleen Suomen suurimmalle louhokselle YVA:aa - sitä ennen ei pitäisi louhosalueen toimintoja lisätä ja vakinaistaa tilapäiseksi anottua toimintaa. Alueella olemme lisäksi havainneet
maan käytössä monenlaista omavaltaista toimintaa.
Jätelietteen aumakompostointi on alueella mahdotonta, koska jätevesiä ei pystytä johtamaan puhdistuslaitokseen eli viemäriin. Jätevedet on valutettava luontoon. Emme ole oman kokemuksemme takia luottaneet
puhdistustekniikkaan, jossa hakija nyt myöntää epäonnistuneensa lupaehtojen puitteissa. Miten uskottavaa
on lupaehtojen noudattaminen tästä eteenpäin? Olemme myös itse paikan päällä nähneet, kuinka keväällä
asfaltoitua aumakenttää puhdistettiin suoraan ojiin ohittaen altaat.
Keskimääräiseksi mittakaivon läpi menneeksi vesimääräksi sanotaan 10 700 m3 vuorokaudessa. Poistoveden
kuormitus kohdistuu kuitenkin kevätvesiin ja sadepäiviin. Tässä mielessä altaita voi pitää silmämääräisestikin aivan riittämättöminä - aivan kuin Talvivaara pienoiskoossa. Äkillinen kuormitus Kalimenjokeen voi esimerkiksi happamuuspiikkinä olla (ollut) joelle tuhoisa. Lisäksi suurten altaiden rakentaminen mustaliusketta
sisältävään maaperään saattaa itsessään olla suuri riski. Maanrakennuksen aikaisia pitoisuuksia ei ole alueella seurattu millään järkevällä tavalla.
Hajuhaittojen, maaperän mustaliuskeen, läheisen pohjavesialueen, alueen monien toimijoiden sekavan
lupatilanteen ja Kalimenjoen huonon kunnon takia vastustamme aumakompostoinnin jatkamista Vasikkasuolla. Lietelannalle on lisäksi tulossa muuta käyttöä kun Ruskoon valmistuu paremmin hallinnassa olevalle alueelle uusi biokaasulaitos.
Kellon kyläyhdistys perustettiin aikanaan huolehtimaan Kalimenjoen kunnostuksesta. Vaikka kyse on vesipuitedirektiivin alaisesta joesta ja vaikka se on huonokuntoisimpia Perämereen laskevia jokia, emme ole
toimintamme aikana nähneet yhtään konkreettista viranomaispäätöstä tai lupaa, jossa joen huono kunto

otettaisiin huomioon. Olemme teettäneet Kalimenjoen perusselvityksen, olemme tarjonneet jokea monien
selvitysten opetuskohteeksi, olemme todenneet keskijuoksun kosket koekalastuksessa lähes kalattomiksi ja
olemme osallistuneet asukaslähtöiseen yhdyskuntasuunnitteluun ja tieteelliseen tutkimukseen, mutta toistaiseksi turhaan. Viimeksi olemme yhdessä Kiimingin ja Jäälin vesienhoitoyhdistyksen kanssa osallistuneet
Suomen ympäristökeskuksen kanssa ns. Kalimenjoen hoidon maksuhalukkuuskyselyn toteuttamiseen. Kyselyn tieteellisen raportin ja tulosten esittely on kesäkuussa 2013. Alustavasti voi sanoa, että paikalliset asukkaat suhteutuvat todella myönteisesti joen kunnostamiseen. Lisäksi tutkimuksen mukaan on melko yleisesti hyväksytty ajatus, että "likaaja maksaa". Osa on kuitenkin halukas talkoisiin, osa taas jo lahjoitti rahaa
yhdistysten vesiensuojeluun.
Oulun seudun kuntaliitosten takia Kalimenjoen arvo kaupungin halkaisevana viherreittinä ja virkistysalueena on voimakkaasti nousussa. Jokea ei pidä käyttää viemärinä, jotta sen kunnostus olisi edes teoriassa
mahdollista. Asukkaiden tuki sille on.
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