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Vesien käsittely takkuaa yhä 
JUHA NEUVONEN/ARKISTO 

Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymälle jo 
kolmas uhkasakko 
ympäristöluvan lupa 
ehtojen rikkomisesta 

Jukka Keränen 

• Kainuun ely-keskus määräsi 
torstaina maksuun Majasaaren 
jätekeskuksen suoto- ja jäteve 
sien käsittelyä koskevan 20000 
euron uhkasakon. Sakon syynä 
on se, että Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymä Ekokymppi ei ole 
saanut vesienkäsittelyä ympäris 
tö luvan mukaiseksi. Kyseessä on 
jo kolmas kerta. 
Uhkasakon tarkoitus on tehos 

taa hallintopakkopäätöstä, jotta 
jätekeskuksen jäte- ja suotovesien 
käsittely saadaan ympäristö luvan 
mukaiseksi. Aiemmin kuntayhty 
mälle tuli maksettavaksi uhkasak 
koa 40000 euroa vuodelta 2020 ja 
tämän jälkeen 20000 euroa vuo 
delta 2021. 
Kainuun ely-keskus antoi ke 

väällä 2019 kuntayhtymälle huo 
mautuksen Majasaaren jätekes 
kuksen jäte- ja suotovesien pääs 
töraja-arvojen ylittymisestä. Sa 
massa yhteydessä kuntayhtymää 
kehotettiin huolehtimaan jäteve 
sien käsittely ympäristö luvan mu 
kaiseksi. 

TOIMITUSJOHTAJA Jukka Oikari 
nen myöntää, että laitoksen toi 
minnassa ja laitteiden säädöissä 
on ollut ongelmia aikaisemmin, 
mutta laitokseen on viime vuoden 
aikana tehty merkittäviä korjauk 
sia ja myös muutoksia prosessiin. 
Ekokymppi ei aio valittaa päätök 
sestä, koska. on tiedostanut on 
gelman. 
Oikarisen mukaan laitoksen toi 

mintaa on parannettu joka vuo- 

EKOKYMPPI vastaa Majasaaren jätekeskuksesta. 

si tehdyillä muutoksilla ja osaan 
puhdistusvaatimuksia on saatu 
parannuksia. Laitoksen yksittäi 
set puhdistusprosessit toimivat 
hyvin, mutta koko laitoksen eri 
prosessien yhteensovittamises 
sa on ollut hankaluuksia. 
- Laitoksen prosesseja on sää 

detty ulkopuolisen asiantuntijan 
opastuksella ja ohjaukseen käytet 
täviä mittalaitteita on optimoitu, 
Oikarinen kertoo. 
Oikarisen mukaan myös veden 

kiertoon on tehty muutos siten, 
että lupaehtojen mukaisesti puh 
distamatonta vettä ei päästetä 
maastoon. 
-Olettama on, että laitos saa 

daan alkukevään aikana toimi 
maan lupaehtojen mukaisesti. 

JÄTEVESIEN KÄSITTELY ei eden 
nyt ympäristöluvan mukaiselle 
tasolle määräaikaan mennessä 
vuonna 2019. Kainuun ely-kes 
kus antoi elokuussa zoro hallin 
topakkopäätöksen, jolla asetet 
tiin 40000 euron uhkasakko. Se 
tuomittiin maksuun marraskuus 
sa 2020. 
Myöskään vuonna 2021 jäte- ja 

suotovesien käsittely ei vastannut 
ympäristöluvan edellyttämää ta 
soa, joten uhkasakko tuomittiin 
maksuun maaliskuussa 2022. 
Vuonna 2022 jätevedenpuh 

distamo ei täyttänyt lupaehtoja 
muutoin kuin kokonaistypen osal 
ta. Muiden lupaehtojen - biolo 
gisen hapenkulutuksen, fosforin 
ja kiintoaineen - osalta ehdot ei- 

vät täyttyneet. Myöskään ammo 
niumtypen osalta ei saavutettu 
lupapäätöksessä mainittua tavoi 
tetta. Näin myös viime vuotta kos 
keva 20 ooo euron uhkasakko on 
nyt määrätty maksuun. 
Majasaaren jätekeskuksen jä 

tevedet voidaan ympäristöluvan 
mukaan johtaa viemärissä Kajaa 
nin kaupungin Peuraniemen jäte 
vedenpuhdistamolle tai puhdistaa 
Majasaaressa. Kuntayhtymä on 
päättänyt käsitellä vedet omal 
la puhdistamolla Majasaaressa. 
- Emme ole siirtymässä aina 

kaan vielä Peuraniemen asiak 
kaaksi, katsomme ensin nyt teh 
tyjen muutosten vaikutuksen 
puhdistusprosessiin, Oikarinen 
kertoo. 

Hallintopakko 

• Hallintopakkoprosessiin 
kuuluu, että mikäli ympäristö 
luvan määräysten laiminlyönti 
on toistuvaa ja vuotuisesta 
uhkasakon maksamisesta tulee 
pysyväluonteista, laitoksen 
edellytykset jatkaa toimin 
taansa tulevat arvioitavaksi 
ja valvontaviranomainen voi 
tarvittaessa laittaa vireille 
ympäristöluvan peruuttamista 
koskevan asian ympäristölupa 
viranomaisessa. 
• Kainuun jätehuollon kun 

. tayhtymän jäsenkuntia ovat 
. kaikki Kainuun kunnat ja Vaala. 
• Majasaaren jätekeskuksessa 
otetaan vastaan, käsitellään, 
siirtokuormataan eteenpäin 
toimitettavaksi ja loppusijoi 
tetaan kaatopaikalle kuntien 
vastuulla olevia jätteitä. 
• Majasaaren jätekeskuksella 
on voimassa oleva ympäristö 
lupa, jonka valvova viranomai 
nen on Kainuun elv-keskus, 

ANTTI YLÖNEN / ARKISTO 

KUNTAYHTYMÄ sai jo kolman 
nen uhkasakon. 
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