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Suomen Vesilaitosyhdistys ry 
 

Lausunto 

13.08.2018    

 
 
 
 
Asia:  VN/1463/2018 
 

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi betoniasemista 
 

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta ja muuta huomautettavaa 

Tähän voitte kirjoittaa yleiset kommenttinne 

Vesilaitosyhdistys kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa pitävänsä esitetyn mukaisesti tärkeänä, että 
pohjavesialueelle sijoitettavilta betoniasemilta edellytetään jatkossakin ympäristölupaa. 

Soveltamisala (1§) 

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 1 §:stä 

- 

Määritelmät (2 §) 

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 2 §:stä 

- 

Rekisteröinti-ilmoituksen sisältö (3 §) 

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 3 §:stä 

- 

Lentotuhkaa koskevat vaatimukset (4 §) 

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 4 §:stä 

- 

Ylijäämäbetonin käsittely (5 §) 

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 5 §:stä 

- 
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Melutasot ja melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajat (8 §) 

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 8 §:stä 

- 

Pölypäästöjen rajoittaminen (9 §) 

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 9 §:stä 

- 

Jätevesien käsittely ja johtaminen (10 ja 11 §) 

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 10 ja 11 §:stä 

Asetusluonnoksessa todetaan seuraavaa: ”Ne prosessi- ja pesuvedet, joita ei voi käyttää uudelleen, 
on esikäsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu haittaa vesihuoltolaitoksen ja viemäriverkoston 
toiminnalle. Tämän jälkeen ne on johdettava vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön 
kuljetettavaksi vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Viemäröidyillä alueilla talousjätevedet on 
johdettava vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti.” 

 

Perustelumuistiossa todetaan seuraavaa: ”Betoniaseman ja betonituotetehtaan pesuvedet ovat 
yleensä emäksisiä ja suolapitoisia, sisältävät paljon sulfaattia ja kiintoainetta sekä mahdollisesti 
hieman kromia. Lähtökohtaisesti pesu- ja prosessivedet olisi käytettävä uudelleen ja kierrätettävä 
takaisin prosessiin aina kun se olisi mahdollista. Jos näitä vesiä ei kierrätettäisi, ne voitaisiin johtaa 
saostusaltaiden kautta viemäriin. 

Asetuksessa ei asetettaisi raja-arvoja betoniasemalta tai betonituotetehtaalta viemäriin johdettaville 
teollisuusjätevesille (prosessi- ja pesuvedet). Vesihuoltolaitos tekee usein toiminnanharjoittajan 
kanssa teollisuusjätevesisopimuksen, joka sisältää määräyksiä /rajoituksia/ ehtoja muun muassa 
viemärin johdettavien jätevesien laadusta ja tarkkailusta kuten esimerkiksi raja-arvoja jäteveden 
pH:lle, sulfaatti- ja kiintoainepitoisuudelle, lämpötilalle sekä metallien pitoisuuksille. Viemäriin 
johdettavien jätevesien on oltava vesihuoltolaitoksen vaatimusten mukaisia.” 

 

Vesilaitosyhdistys kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa seuraavaa. Asetuskohdasta ei käy ilmi, miten 
ja missä määritellään, aiheutuuko jätevesistä haittaa vesihuoltolaitoksen ja viemäriverkoston 
toiminnalle eikä termiä ”haitta” ole määritelty tarkemmin.. Betoniaseman ja betonitehtaan 
toimijalle tulee säätää asetuksessa velvollisuus ilmoittaa toiminnastaan vesihuoltolaitokselle ennen 
jätevesien johtamista ja pyytää lupa jätevesien johtamiseen. Täten vesihuoltolaitos voi arvioida, 
onko betoniasemien jätevesien esikäsittely riittävä ennen jätevesiviemäriverkostoon johtamista ja 
tehdä tarvittaessa teollisuusjätevesisopimuksen toimijan kanssa.  

 

Vesilaitosyhdistys katsoo, että ympäristölupa on kuitenkin lainsäädännön lisäksi tehokkain tapa 
säännellä toiminnan ympäristövaikutuksia mm. seuraavista syistä: 
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• Ympäristölupaprosessin kautta vesihuoltolaitos saa tietoa toiminta-alueensa toimijoista. 
Mikäli lupaprosessia ja siihen liittyvää vesihuoltolaitosten kuulemista ei toimijan osalta ole, ei 
tällainen tieto välity vesihuoltolaitoksille, ellei toiminnanharjoittaja itse aktiivisesti tuo asiaa esiin.  

• Lisäksi Vesilaitosyhdistys muistuttaa, että teollisuusjätevesisopimus ei voi korvata 
ympäristölupaa, koska vesihuoltolaitos ei ole viranomainen. Käytännössä vesihuoltolaitos voi 
ehdottaa, mutta ei voi määrätä siitä, mitä sopimukseen tulee. Teollisuusjätevesisopimus on 
yksityisoikeudellinen. Jos toimijalle ei ole ympäristölupaa, jossa olisi asetettu raja-arvoja ja 
määräyksiä jäteveden esikäsittelyn tai laadun suhteen, ei vesihuoltolaitoksella ole 
viranomaisasemaan verrattavissa olevia valtuuksia määrätä niitä. 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 41 § sisältää kyllä vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavia päästöjä 
koskevat yleiset vaatimukset, mutta laissa ei ole säädetty siitä, milloin niitä tulee soveltaa, jos 
toiminnalla ei ole ympäristölupaa. 

 

Vesilaitosyhdistys toteaa, että asetuksessa tulee asettaa betoniasemalle ja betonituotetehtaalle 
velvollisuus tehdä ilmoitus vesihuoltolaitokselle ja pyytää lupa jätevesien johtamiseen. 

Toiminnan sekä sen päästöjen ja vaikutusten tarkkailu (16 §) 

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 16 §:stä 

- 

Tietojen toimittaminen ja kirjanpito (17 §) 

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 17 §:stä 

- 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset (20 §) 

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 20 §:stä 

- 

Huomautukset ja kommentit muista pykälistä 

Tähän voitte kirjoittaa yleiset kommenttinne muista pykälistä 

- 

 

 

 

Lindell Paula 
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