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Huhtikuun 7 päivänä todettiin Valoniemessä öljyä avo-ojassa ja merenrannassa.
Osoittautui, että öljy oli peräisin A & A Hellbergin autokorjaamon jäteöljysäiliöstä
ja sen vuotavasta täyttöputkesta. Jäteöljy oli alkanut vuotaa yli säiliöstä ja sitä oli
valunut maahan talon salaojaputkistoon ja sitä kautta Teollisuuskadun tieojaan.
Jäteöljyä on imetty pois avo-ojista kaksi kertaa, koska sadepäivien jälkeen on
huomattavia määriä jäteöljyä valunut ojaan. Ojan alla kulkee myös
vesihuoltolaitoksen vesijohto, ja sen lisäksi vesijohdon tarkastuskaivo on ojassa.
Toiminnanharjoittajaa on kehotettu mahdollisimman pian poistamaaan
jäteöljypäästön aiheuttaja eli uusimaan/korjaamaan jäteöljysäiliön sekä
kaivauttamaan pois jäteöljystä likaantuneet maamassat rakennuksen vierustalla
ja toimittamaan ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Koska vahinko on
todettu jo noin 3 viikkoa sitten eikä kehotuksia vielä oltu noudatettu, antoivat
ympäristönsuojelutoimiston virkamiehet 28.4.2021 ns. "väliaikaisen määräyksen"
ympäristönsuojelulain 182 §:n mukaisesti, jotta enempää ympäristön
pilaantumista ei aiheutettaisi, eikä myöskään vahinkoa kaupungin vesijohdolle.
Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaan
"Valvontaviranomainen voi:

1

) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua säännöstä tai
määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista
menettelyä taikka määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin
velvollisuutensa;
2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö
ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta ympäristölle aiheutunut haitta;"
Lain 182 §:n mukaan voi virkamies antaa tilapäisen määräyksen kiireellisissä
tapauksissa. Sen jälkeen "viranhaltijan on viivytyksettä saatettava antamansa
määräys...kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. Viranhaltijan
päätös on voimassa, kunnes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on
ratkaissut asian."

Bilaga

14. Tarkastuspöytäkirja 8-9.4.2021
15. Viranhaltijan tilapäinen määräys 28.4.2021

Oheismateriaali

Valokuvia

Ehdotus

Rakennus- ja ympäroistölautakunta päättää vahvistaa viranhaltijoiden väliaikaisen
määräyksen Autoverkstad A & A Hellberg Oy Ab:lle 28.4.2021.
Sen lisäksi toiminnanharjoittajaa muistutetaan seuraavasta:
1. Jätelain 121 §:n mukaan tulee pilaantuneiden maiden kuljetuksesta tehdä
siirtoasiakirja;
2. Tarvittaessa tulee ottaa maanäytteitä, jotta varmistutaan siitä, että maaperä
on riittävässä määrin puhdistettu. Siinä tapauksessa tulee käyttää asiantuntevaa
konsulttia;
3. Saneeraustyön lopputarkastus tulee tilata ympäristönsuojelutoimistosta ennen
kuin kaivuupaikka peitetään;
4. Teollisuuskadun avo-ojan puhdistus tulee tehdä yhteistyössä kaupungin
vesihuoltolaitoksen kanssa.

Päätös

Esittelijä teki seuraavat lisäykset valmistelutekstiin ja ehdotukseen:
Jäteöljysäiliön tyhjennys ja puhdistus ja maaperän puhdistus on aloitettu 5.5.
Ympäristönsuojelutoimisto on valvonut työtä ja rakennus- ja ympäristölautakunta
päättää lisäyksenä todeta seuraavaa:
5. Mikäli maaperän puhdistusta ei pystytä toteuttamaan kokonaisuudessaan ja
jäteöljyn vuotaminen ojaan jatkuu, ojan öljyntorjuntaa on tarvittaessa jatkettava.
Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.
___________________
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