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Tiedot ympäristövaikutuksista
Hakijan mukaan öljyisistä vesistä erotettu öljy (arvio noin 10–40 t/a) ja pohjasakka (arvio noin 0,5–
1,5 t/a) toimitetaan käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseisiä jätteitä. Prosessissa
erotettu vesijae johdetaan kunnalliseen viemäriin. Huomionarvoista on, että lupahakemuksessa ei
laisinkaan käsitellä suljetun kierron mahdollisuutta Prosessiveden laitoksella.
Mielipide
Viemäriin johdettava vesijae, joka sisältää öljyjäämiä, johdetaan JVP -Euran jätevesipuhdistamolle.
Kyseinen puhdistamo on yhdyskuntapuhdistamo, johon johdetaan monenlaatuisia jätevesiä.
Puhdistamolla on ollut toistuvasti häiriöitä jätevesien puhdistusprosessissa. Ongelmat ovat
johtuneet puhdistamolle toimitettavien jätevesien laadusta. Edes JVP:tä valvova viranomainen ei
ole yrityksistään huolimatta pystynyt selvittämään, mistä puhdistusprosessia haittaavat jätevedet
ovat peräisin. Puhdistamo ei ole käytännössä pystynyt hallitsemaan sille toimitettavien erilaisten
jätevesien vaikutuksia puhdistusprosessiin. Prosessiveden öljyiset jätevedet samoin kuin
lämpökattiloiden pesuvesien mahdolliset raskasmetallit voivat aiheuttaa jätevedenpuhdistamon
puhdistusprosessin häiriintymistä.
Eurajoen vesiensuojeluyhdistys katsoo, että Länsi-Suomen Prosessivesi Oy:lle ei tule myöntää
ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa öljyisten vesien käsittelylaitokselle. Laitoksen öljyjen
pääsy jätevesiviemäriin tulee kieltää kokonaan.
Jos lupaviranomainen kuitenkin päättää myöntää luvan, niin vesiensuojeluyhdistys haluaa tuoda
esiin mielipiteensä, että lupamääräyksissä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että
synteettisiä tai mineraaliöljyjä sisältävää jätevettä ei pääse laitoksesta vesihuoltolaitoksen
jätevesiviemäriin eikä JVP Eura Oy:n puhdistamolle missään tilanteissa.
Vesiensuojeluyhdistyksen mielestä Prosessivedellä tulee olla jatkuvatoiminen laitteisto, jolla
tarkkaillaan jätevesiviemäriin purkautuvien synteettisten ja mineraaliöljyjen ja niiden haitallisten
ainesosien määriä. Esimerkiksi öljyistä voi aiheutua jätevedenpuhdistamon prosessin häiriintymistä
ja siksi edellä mainituille öljyille on luvassa määriteltävä sellaiset raja-arvot, että puhdistamon
toiminnalle ei voi aiheutua haittaa.
Jos toiminnan aloittamislupa myönnetään, on Prosessivesi Oy:n tehtävä sopimus myös Euran
vesihuoltolaitoksen kanssa uudentyyppisten jätevesien johtamisesta viemäriin. Myös JVP -Euran
jätevedenpuhdistamoa on informoitava asiassa.
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