Kokouspöytäkirja
Tekninen lautakunta / lupajaosto
Kokousaika
Kokouspaikka
Saapuvilla
olleet jäsenet
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Muut saapuvilla
olleet

27.9.2018

Sivu

Nro

44

4

Torstai 27.9.2018 klo 18.00 – 18.45
Kunnanhallituksen kokoushuone
Harri Saarinen, puheenjohtaja
Jaana Heinämäki
Kimmo Raitanen, varajäsen

(ja läsnäolon peruste)

Kari Tasala, kunnaninsinööri, esittelijä
Petri Vastamäki, rakennustarkastaja, asiantuntija
Henna Moisander, ympäristötarkastaja, asiantuntija

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 18 – 24

(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti lupajaoston jäsenet Jaana
Heinämäki ja Kimmo Raitanen.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Harri Saarinen

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jokioinen 4.10.2018

Kari Tasala

Allekirjoitukset

Jaana Heinämäki

Kimmo Raitanen

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä

Kunnanvirastossa 5.10.2018 klo 10.00–12.00
Virka-asema

Kunnaninsinööri

Allekirjoitus

JOKIOISTEN KUNTA
Tekninen lautakunta/
lupajaosto

kokouspäivämäärä

27.9.2018

sivu

45

nro

4

Kehotus rakennuksen purkamiseen
Ymla § 24
23.3.2017

Kiipunmäentien tiehoitokunta on 14.10.2014 toimittanut ympäristölautakunnalle kokouspöytäkirjan ja kuvien osoittamina kiinteistölle 169-406-1-48 toimenpiteitä MRL 166 §:n mukaan.
Kiipunmäentien tiehoitokunnan kokouspöytäkirjan 20.1.2014
mukaan tiehoitokunta on päättänyt lähettää Jokioisten kunnan
ympäristölautakunnalle toimenpidepyynnön kiinteistön 169-406-148 asiantilan kohentamiseksi. Kiinteistö aiheuttaa huolta lähistön
asukkaille ja aiheuttaa vaaraa mm. lapsille. Kiinteistö on ollut vuosikymmeniä asumaton ja hoitamaton. Kiinteistö on myös yritetty
polttaa. Piippu kallistuu ja lahoava rakennelma on vaarassa kaatua. Kiinteistöllä olevat vanhat koivut ovat myös kaatumisvaarassa.
Ympäristösihteeri on ollut kiinteistön 169-406-1-48 omistajaan
yhteydessä useamman kerran. Yhteydenotot eivät ole johtaneet
tuloksiin.
Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n 1 momentin mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se
jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna
ympäristöä. Lain 3 momentin mukaan, jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen
käyttäminen.
Esityslistan oheisaineistona on valokuvia rakennuksesta.

Ehdotus

Ympäristölautakunta kehottaa kiinteistön 169-406-1-48 omistaa
purkamaan kiinteistöllä sijaitseva osittain palanut rakennus
30.6.2017 mennessä. Jos kehotusta ei noudateta, ympäristölautakunta käsittelee asiaa uudelleen hallinnollisten pakkokeinojen
käyttämiseksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja: Kari Tasala
puh. 03-41827250, 050-5925850
kari.tasala@jokioinen.fi

JOKIOISTEN KUNTA
Tekninen lautakunta/
lupajaosto

kokouspäivämäärä

27.9.2018

sivu

46

nro

4

Lupaj § 18
27.9.2018
Lupajaosto suoritti ympäristökatselmuksen 16.5.2018, jossa todettiin ympäristölautakunnan purettavaksi määräämän rakennuksen olevan purkamatta.
Kokouksessaan 14.6.2018 § 15 lupajaosto päätti pyytää selvitystä
asiasta 30.7.2018 mennessä.
Kiinteistön omistaja on 30.7.2018 toimittanut selvityksen, jossa
pyydetään mm. jatkoaikaa purkamiselle lokakuun 2018 loppuun
asti.
Lisäksi on saapunut 31.8.2018 sähköpostilla tieto, että kiinteistö
on vaihtanut omistajaa ja että uusi omistaja on tietoinen kiinteistön rakennusten purkamiseen liittyvistä velvoitteista.
Ehdotus

Lupajaosto päättää jatkaa määräaikaa purkamiselle 31.10.2018
saakka, jonka jälkeen asiaa käsitellään uudelleen.

Päätös

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti
päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja: Kari Tasala
puh. 03-41827250, 050-5925850
kari.tasala@jokioinen.fi

JOKIOISTEN KUNTA
Tekninen lautakunta/
lupajaosto

kokouspäivämäärä

sivu
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Selvityspyyntö/kuuleminen kiinteistölle 169-408-1-362
Lupaj § 19
27.9.2018

Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto suoritti ympäristökatselmuksen 16.5.2018, jossa kiinnitettiin huomiota rakennusten ja
niiden ympäristön siisteyteen sekä siihen, että rakennettu ympäristö on pidetty rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä
kunnossa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 167 §).
Kokouksessaan 14.6.2018 § 15 lupajaosto päätti antaa kehotuksen poistaa kiinteistöltä 169-408-1-362 (Vaarilantie 1, 31600 Jokioinen) kaksi merikonttia, joille rakennusvalvonnan tiedostojen
mukaan ei ole haettu lupia. Konttien poistaminen määrättiin suoritettavaksi 30.8.2018 mennessä. 3.9.2018 rakennustarkastaja on
todennut, ettei kehotusta ole noudatettu.
Yllä mainitun johdosta lupajaosto voi velvoittaa noudattamaan
määräyksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn, korjaamaan
laiminlyönnin tai lopettamaan kielletyn toiminnan Maankäyttö- ja
rakennuslain 182 §:ssä mainittujen pakkokeinojen uhalla. Rakennusvalvontaviranomaisen maksuperusteiden kohdan 10.5 mukaisesti päätös uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka, maksu
200 €/päätös.

Ehdotus

Lupajaosto varaa Teille tilaisuuden antaa kirjallinen selvityksenne
tässä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten pakkokeinojen käyttämiseen mahdollisesti johtavassa asiassa. Selvityksessä pyydetään ilmoittamaan kaikki asiaan vaikuttavat seikat.
Lupajaostolle osoitettu kirjallinen selvitys tulee toimittaa osoitteeseen: Jokioisten rakennusvalvonta, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen. Selvitys on annettava neljäntoista (14) päivän kuluessa
tämän selvityspyynnön tiedoksisaamisesta. Vaikka selitystä ei
anneta, voidaan asia siitä huolimatta ratkaista.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti
päätösehdotuksen.

Valtuusto

Lisätietoja: Kari Tasala
puh. 03-41827250, 050-5925850
kari.tasala@jokioinen.fi

JOKIOISTEN KUNTA
Tekninen lautakunta/
lupajaosto

kokouspäivämäärä

27.9.2018
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Selvityspyyntö/kuuleminen kiinteistölle 169-408-1-102
Lupaj § 20
27.9.2018

Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto suoritti ympäristökatselmuksen 16.5.2018, jossa kiinnitettiin huomiota rakennusten ja
niiden ympäristön siisteyteen sekä siihen, että rakennettu ympäristö on pidetty rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä
kunnossa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 167 §).
Kokouksessaan 14.6.2018 § 15 lupajaosto päätti antaa kehotuksen korjata asemakaavassa sr-suojelumerkityn rakennuksen vaurioituneet vesikattorakenteet kiinteistöltä 169-408-1-102 (Keskuskatu 18, 31600 Jokioinen). Korjaaminen määrättiin suoritettavaksi
30.8.2018 mennessä. 3.9.2018 rakennustarkastaja on todennut,
ettei kehotusta ole noudatettu.
Yllä mainitun johdosta lupajaosto voi velvoittaa noudattamaan
määräyksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn, korjaamaan
laiminlyönnin tai lopettamaan kielletyn toiminnan Maankäyttö- ja
rakennuslain 182 §:ssä mainittujen pakkokeinojen uhalla. Rakennusvalvontaviranomaisen maksuperusteiden kohdan 10.5 mukaisesti päätös uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka, maksu
200 €/päätös.

Ehdotus

Lupajaosto varaa Teille tilaisuuden antaa kirjallinen selvityksenne
tässä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten pakkokeinojen käyttämiseen mahdollisesti johtavassa asiassa. Selvityksessä pyydetään ilmoittamaan kaikki asiaan vaikuttavat seikat.
Lupajaostolle osoitettu kirjallinen selvitys tulee toimittaa osoitteeseen: Jokioisten rakennusvalvonta, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen. Selvitys on annettava neljäntoista (14) päivän kuluessa
tämän selvityspyynnön tiedoksisaamisesta. Vaikka selitystä ei
anneta, voidaan asia siitä huolimatta ratkaista.

Päätös

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti
päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja: Kari Tasala
puh. 03-41827250, 050-5925850
kari.tasala@jokioinen.fi

JOKIOISTEN KUNTA
Tekninen lautakunta/
lupajaosto

kokouspäivämäärä

27.9.2018

sivu

49

nro

4

Selvityspyyntö/kuuleminen kiinteistölle 169-408-1-357
Lupaj § 21
27.9.2018

Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto suoritti ympäristökatselmuksen 16.5.2018, jossa kiinnitettiin huomiota rakennusten ja
niiden ympäristön siisteyteen sekä siihen, että rakennettu ympäristö on pidetty rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä
kunnossa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 167 §).
Kokouksessaan 14.6.2018 § 15 lupajaosto päätti antaa kehotuksen siivoamaan romut tontin ympäristöstä sekä poistamaan
asuntovaunu samalta alueelta.
Lisäksi teknisen lautakunnan lupajaostolle tuli antaa 30.7.2018
mennessä selvitys siitä, millä aikataululla tontilla olevat romut siivotaan. Siivoaminen määrättiin suoritettavaksi 30.8.2018 mennessä. 3.9.2018 rakennustarkastaja on todennut, ettei kehotusta
ole noudatettu.
Yllä mainitun johdosta lupajaosto voi velvoittaa noudattamaan
määräyksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn, korjaamaan
laiminlyönnin tai lopettamaan kielletyn toiminnan Maankäyttö- ja
rakennuslain 182 §:ssä mainittujen pakkokeinojen uhalla. Rakennusvalvontaviranomaisen maksuperusteiden kohdan 10.5 mukaisesti päätös uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka, maksu
200 €/päätös.

Ehdotus

Lupajaosto varaa Teille tilaisuuden antaa kirjallinen selvityksenne
tässä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten pakkokeinojen käyttämiseen mahdollisesti johtavassa asiassa. Selvityksessä pyydetään ilmoittamaan kaikki asiaan vaikuttavat seikat.
Lupajaostolle osoitettu kirjallinen selvitys tulee toimittaa osoitteeseen: Jokioisten rakennusvalvonta, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen. Selvitys on annettava neljäntoista (14) päivän kuluessa
tämän selvityspyynnön tiedoksisaamisesta.
Vaikka selitystä ei anneta, voidaan asia siitä huolimatta ratkaista.

Päätös

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti
päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja: Kari Tasala
puh. 03-41827250, 050-5925850
kari.tasala@jokioinen.fi

JOKIOISTEN KUNTA
Tekninen lautakunta/
lupajaosto

kokouspäivämäärä

27.9.2018

sivu
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Selvityspyyntö/kuuleminen kiinteistölle 169-408-1-1343
Lupaj § 22
27.9.2018
Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja: Kari Tasala
puh. 03-41827250, 050-5925850
kari.tasala@jokioinen.fi

nro

4

Jokioisten kunta
Tekninen lautakunta /
lupajaosto

kokouspäivämäärä

sivu

nro

27.9.2018
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Korjaamoiden valvontaprojekti Jokioisilla 2017 - 2018
Lupaj § 23
27.9.2018

ASIA
Jätelaissa asetetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
velvollisuus säännöllisesti valvoa toimintaa, jossa syntyy
vaarallisia jätteitä. Valvontaprojekti päätettiin kohdentaa auto- ja
konekorjaamoihin sekä purkamoihin. Tarkastukset toteutettiin
ajalla 11.9.2017 – 7.9.2018.
Tarkastusten tuloksista on laadittu raportti, joka on liitteenä.
Kokouksessa valvontaprojektin tuloksia selostaa
ympäristötarkastaja Henna Moisander.
Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Moisander, p. 03-41415271

Ehdotus

Teknisen lautakunnan lupajaosto merkitsee raportin tiedokseen.

Päätös

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti
päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

JOKIOISTEN KUNTA
Tekninen lautakunta/
lupajaosto

kokouspäivämäärä

sivu

27.9.2018
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4

Ilmoitusasiat
Lupaj § 24
27.9.2018

Ruoppausilmoitus kiinteistölle 169-404-1-532 ja Hämeen ELYkeskuksen lausunto ruoppauksesta 11.9.2018.
31.7.2018 saapunut ilmoitus meluhaitasta.
Jokioisten jätevednepuhdistamon kuormitus- ja käyttötarkkailun
vuosiyhteenveto 2017.
Hämeen ELY-keskuksen tarkastuskertomus 5.6.2018 St1 Renewable Energy Oy:n Jokioisten tuotantolaitoksella olleesta määräaikaistarkastuksesta.
Hämeen ELY-keskuksen tarkastuskertomus 14.6.2018 Genencor
International Oy:n Jokioisten tuotantolaitoksella olleesta määräaikaistarkastuksesta.
Viranhaltijat ovat toimittaneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti:
rakennustarkastaja 2.6. – 13.9.2018, lupaluettelo esityslistan
oheisaineistona.
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö koskien Urjalan Urheiluautoilijat ry:n järjestämää Urjala
Historic –rallia 13.10.2018 ja siihen liittyvää maanteiden tilapäistä
sulkemista.
Rehtijärven vesinäytteen mikroskopointitulos 26.9.2018: ei sinilevää.

Ehdotus

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää merkitä edellä luetellut
ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Lupajaosto toteaa, että Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja –
ympäristökeskukselle ei ole tarpeen antaa lausuntoa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja: Kari Tasala
puh. 03-41827250, 050-5925850
kari.tasala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Ympäristönsuojelu

1(4)

Korjaamoiden valvontaprojekti Jokioisilla 2017 - 2018
Jätelaissa asetetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle velvollisuus säännöllisesti valvoa toimintaa, jossa syntyy vaarallisia
jätteitä. Valvontaprojekti päätettiin kohdentaa auto- ja konekorjaamoihin sekä purkamoihin (jatkossa korjaamot). Tavoitteena oli
saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva alueen korjaamojen
ympäristö- ja jäteasioiden nykytasosta ja neuvoa yrityksiä ympäristöasioissa. Kohteet eivät perustuneet toimenpidepyyntöihin tai
muihin etukäteistietoihin epäkohdista vaan mukaan otettiin kaikki
yritykset.

Korjaamoalaan kuuluvat autojen ja koneiden huollot ja korjaukset,
kolarikorjaukset ja fiksaukset. Osalla korjaamoista tehtiin myös
hiekkapuhallusta, maalausta ja/tai pesua. Korjaamoiden yhteydessä oli myös auto- ja rengasmyyntiä sekä mm. metallitöitä.
Kohteiden valinnassa pyrittiin saamaan mukaan kattavasti kaikki
Jokioisilla sijaitsevat korjaamot, joita löytyi 14. Näistä kymmenen
on tällä hetkellä toiminnassa. Yrityksiä etsittiin internetistä sekä
kysymällä kunnan työntekijöiltä. Tarkastukset toteutettiin ajalla
11.9.2017 – 7.9.2018.
Tarkastuksista sovittiin korjaamoiden kanssa puhelimitse etukäteen. Tarkastusten aikana yrittäjille kerrottiin valvontaprojektista
sekä keskeisestä lainsäädännöstä. Tarkastuksella yrityksen toiminta käytiin läpi tarkastuslomakkeen mukaisesti ja tarvittaessa
annettiin kehitysehdotuksia toimintatapojen parantamiseksi tai kehotettiin ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin riskien vähentämiseksi.
Tarkastuksen jälkeen eri toiminnot luokiteltiin sen mukaan, miten
hyvin yrityksen toiminta täytti lainsäädännön vaatimukset:
- Täyttää lainsäädännön vaatimukset
- Pieniä puutteita
- Runsaasti puutteita
- Ei koske ko. yritystä
Täytetty tarkastuslomake lähetettiin jälkikäteen yrittäjälle.

Jokioisten kunta
Ympäristönsuojelu
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Tarkastusten tulokset:

Yhteenveto tarkastuksesta

Onnettomuuksiin ja häiriöihin
varautuminen
Jätevedet
Polttonestesäiliöt
Öljynerotuskaivot
Kemikaalit
Tavanomaiset jätteet

Vaaralliset jätteet
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Jokioinen (kohteita yhteensä 10)
Öljynerottimet tyhjentämättä tai tyhjennetty esim. maastoon
Nestemäiset kemikaalit ja/tai vaaralliset jätteet ei varoaltaiden päällä
Sammuttimet tarkastamatta
Vaarallisten jätteiden luovuttaminen luvattomalle kuljettajalle
Vaarallisten jätteiden ja kemikaalien säiliöissä puutteita
Korjaamolla ei imeytysainetta öljyvahinkoja varten
Jätevesien johtaminen ilman käsittelyä muualle kuin jätevesiviemäriin
Puutteita vaarallisten jätteiden varastoinnissa
Kaikki tarkastetut osa-alueet olivat kunnossa

5
7
4
2
4
2
2
4
2

Vaaralliset jätteet
Eniten puutteita oli nestemäisten vaarallisten jätteiden säilytyksessä. Varo- tai suoja-altaan puuttuminen oli kaikkein yleisin puute.
Varsin yleisesti jarru- ja kytkinnestejäte oli varastoituna ilman suoja-allasta vaikka jäteöljy säilytettiin suoja-altaassa. Vaarallisia jätteitä varastoitiin jopa maapohjalla.
Vakava puute vaarallisten jätteiden varastoinnissa oli esim. niiden
säilytys ilman suoja-allasta/tiivistä alustaa tai ulkona ilman lukittavaa katosta. Pienempinä puutteina havaittiin mm. jäteastioita ilman
merkintöjä.

Jokioisten kunta
Ympäristönsuojelu
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Huomautettavaa oli myös siinä, että vaarallisia jätteitä luovutettiin
muille kuin luvan omaaville kuljettajille ja/tai käsittelijöille. Useimmiten oli kyse jäteöljyn luovuttamisesta yksityishenkilölle.
Suurimmassa osassa korjaamoista puuttui jätekirjanpito. Sen sijaan jätteet toimitettiin käsittelyyn säilytysastioiden täyttyessä. Yrityksiä kehotettiin säilyttämään jätekirjanpito kuuden vuoden ajalta
sekä säilyttämään siirtoasiakirjat kolmen vuoden ajalta. Samalla
muistutettiin, että ympäristönsuojelumääräysten mukaan vaaralliset jätteet tulee toimittaa käsittelyn vähintään kerran vuodessa.

Tavanomaiset jätteet

Tavanomaisten jätteiden osalta jätehuolto oli pääosin hoidettu hyvin. Pieniä puutteita oli lähinnä siinä, että jätteitä oli kohtuuttoman
paljon varastossa. Syynä oli useimmiten se, että ei oltu vaan ehditty tilata kuljetusta. Huomautettavaa oli myös mm. käytetyn hiekkapuhallushiekan luovuttamisessa ja hyödyntämisessä.

Kemikaalit ja polttonestesäiliöt
Kemikaalien osalta korjaamoilla oli myös pieniä puutteita. Yleisin
puute on sisältömerkintöjen puuttuminen säiliöistä sekä se, että
käytössä olevia astioita ei oltu sijoitettu varoaltaaseen. Polttonestesäiliöiden tarkastukset oli jäänyt parissa kohteessa tekemättä.

Öljynerotuskaivot ja jätevedet
Öljynerottimilla ehkäistään monien kemikaalien ja haitta-aineiden
pääsy viemäriin ja/tai maastoon. Yleensä öljynerottimen yhteydessä on myös hiekanerotin. Vakavina puutteina merkittiin mm. se, että öljynerotuskaivoa ei ollut ollenkaan tai jos oli, sitä ei ollut tyhjennetty ja tarkastettu ajallaan.
Puutteita oli myös hiekan- ja öljynerottimen sakkojen käsittelyssä.
Sakkoja oli mm. haudattu/levitetty maahan. Erottimenpohjalle kertyvä sakka on vaarallista jätettä ja sen saa noutaa vain luvan
omaava/jätehuolto-rekisteriin ilmoittautunut toimija.
Sosiaalitilojen jätevedet oli johdettu asianmukaisesti kaikissa korjaamoissa.

Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen
Torjuntatoimien nopeus kemikaalivahingon sattuessa on tärkeää,
jotta maahan joutunut kemikaali saadaan nopeasti talteen, ja sen
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pääsy maaperään ja pohjaveteen voidaan estää mahdollisimman
hyvin. Yrittäjillä tulee olla tiedossa, kuinka toimitaan mahdollisissa
vuoto- ja onnettomuustapauksissa.
Puutteita olivat mm. palosammuttimien tarkastamisen laiminlyönti
sekä imeytysaineen puuttuminen. Lisäksi muutamalle yritykselle
suositeltiin viemärien sulkumattoa mahdollisten sammutusvesien
hallitsemiseksi.
Toimitilojen sotkuisuus ja epäjärjestys sekä huolimaton kemikaalien käsittely lisäsivät muutamissa kohteessa onnettomuuden todennäköisyyttä.

Yhteenveto tarkastuksista ja jatkotoimenpiteet
Kun projektin taustat ja tarkoitus oli selvitetty asianomaisille, suhtautuivat yritysten edustajat positiivisesti projektiin ja kokivat käynnit tärkeinä ympäristötiedon lisääntymisen kannalta. Yrittäjillä ei ollut usein riittäviä tietoja ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännön
asettamista vaatimuksista toiminnalle. Vaatimusten läpikäyminen
käytännössä oli siis tervetullutta.
Tarkastuslomakkeille merkittiin puutteet ja määräajat niiden korjaamiseksi. Kehotettuihin korjaustoimenpiteisiin suhtauduttiin
myönteisesti ja ne toteutettiin useissa yrityksissä ripeästi.
Vakavien puutteiden osalta uusinta tarkastukset tehdään vuoden
2019 aikana. Tähän mennessä ei yhtään hallintopakkopäätöstä
ole ollut vielä tarpeen antaa.

Korjaamoja koskeva keskeinen lainsäädäntö
Ympäristönsuojelulaki 527/2014
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014
Jätelaki 646/2011
Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012
Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.7.2012
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräykset
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