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Asia
Ympäristönsuojelulain 92 §:n mukainen hallintopakon vireillepanohakemus, joka koskee
sähkölinjan rakentamista Vilkkala –nimisellä tilallani RN:o 9:73 Ristiinassa.
Hallintopakon vireillepano
Ympäristönsuojeluviranomaisen tulisi ympäristönsuojelulain 84 §:n ja 88 §:n mukaan
velvoittaa (uhkasakkoa käyttäen)
- lopettamaan ympäristönsuojelulain vastainen toiminta,
- poistamaan kreosoottipylväät ja pilaantunut maaperä tilaltani.
Toiminnanharjoittaja
Suur-Savon Sähkö Oy
Asian ilmitulo
Suur-Savon Sähkö Oy on rakentanut kreosoottipylväslinjaa tilalleni, vaikka olen kieltänyt
Suur-Savon Sähkö Oy:ltä kreosoottipylväiden käytön omistamallani tilalla.
Olen yrittänyt saada kreosoottilinjan rakentamisen keskeytettyä olemalla yhteydessä
lukuisia kertoja eri viranomaisiin ja jopa poliisiin, mutta ilman tulosta. Siitä liitteenä
seuraavat kirjeet:
- 4.11.2012 (Ristiinan kunta / Siekkinen),
- 4.2.2013 (Mikkelin kaupunki / Sähkölinjan rakennustyön keskeyttämisvaatimus) ja
- 22.2.2013 (Mikkelin kaupunki, ympäristöasiat / Pasonen).
Näistä vain Siekkiselle osoitettuun kirjeeseen on saatu vastaus rakennustarkastaja Juha
Häyriseltä. Vastauksen mukaan alue, jonne kreosoottipylväitä asennetaan, on
tavanomaista maa- ja metsätalousaluetta. Häyrinen väittää, että Valtioneuvoston
päätöksen mukaan kreosoottipylväiden käyttö kyseisellä alueella on sallittua.
Vastauksessaan hän toteaa, että asia ei anna rakennusvalvonnan taholta aihetta enempiin
toimenpiteisiin.
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Havaittu lainvastaisuus
Asiassa on toimittu vastoin ympäristönsuojelulakia ja Maankäyttö- ja rakennuslakia, ja
toimenpiteellä on aiheutettu vahinkoa maanomistajalle. Suur-Savon Sähkö Oy on toiminut
vastoin maanomistajan nimenomaista kieltoa käyttää kreosoottipylväitä. Linjan ja
pylväiden sijoittaminen ja kreosoottipylväiden käyttö aiheuttaa maaperän pilaantumisen.
Yksikään viranomainen ei ole toimittanut kreosoottipylväiden käyttölupaa, kun sitä olen
pyytänyt kirjallisena. Edellä mainitusta päättelen, ettei lupaa ole myöskään sähköyhtiöllä.
Todetut ympäristö- ja terveyshaitat
Kreosootti on tehokas ja myrkyllinen puunsuojakemikaali, joka koostuu sadoista
yhdisteistä, joista suurin osa on ympäristölle tai terveydelle vaarallisia.
Kreosootilla kyllästetty puutavara on luokiteltu ongelmajätteeksi (mm. Ova-ohje kreosootti).
OVA-Ohje kreosootti ja ICSC:(FIN) myrkkykortista löytyy mm. teksti ”ettei ainetta saa
päästää ympäristöön”. Sähkötyöohje 2011 antaa myös selkeän kuvan myrkystä. Edellä
mainitut tiedot löytyvät esim. internetistä.
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vähäisetkin määrät lisäävät sairastumisriskiä. Aine
on EU luokituksessa 1B. Kreosootti on elimistöön kertyvä, syöpää aiheuttava,
perintötekijöitä muuttava ja vesieliöille erittäin myrkyllinen. (1-2 grammaa tappaa lapsen ja
n. 7 g aikuisen.)
Tutkimustiedon mukaan aine ei kiinnity puuainekseen minkään kiinnitysreaktion avulla,
vaan myrkkyä valuu ja haihtuu koko pylvään käytön ajan (Diplomityö Paula Heikkilä
Sähköverkon kunnossapitojärjestelmän kehitys). Tämä johtaa väistämättä maaperän
pilaamiseen.
Lisätietoa kreosootista esim. Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, Teknillinen tiedekunta,
Ympäristötekniikan kandidaatintyö / Jaakko Rautio, 31.1.2011: Kreosoottiöljy ja sen
aiheuttamien maaperän ja pohjaveden pilaantumisen kunnostaminen.
Asianomistajana ja vahingonkärsijänä on Vilkkala nimisen tilan Rn:o 9:73 omistaja Timo
Nyqvist. Vaadin korvauksena minulle aiheutuneet asianajo- ja muut kulut.
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