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Kaavoitus- ja ympäristölautakunta § 80 23.08.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / PEAB INDUSTRI OY / MBR, NAANTALIN BETONIASEMA

206/11.02.00/2009

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 23.08.2012 § 80

Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 25.6.2012:

ASIA

Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistaminen

HAKIJA

Peab Industri Oy / MBR
Sentnerikuja 5
00440 Helsinki

LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Peab Industri Oy / MBR Naantalin Betoniasema
Prosessikatu 17
21100 Naantali

Kiinteistörekisteritunnus: 529-8-12-2

Yhteyshenkilö: Mika Mäntymäki

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäris tö-
lautakunnassa 5.1.2012. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOI-
MI VALTA

Luvanvaraisuus määräytyy ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 8 b-koh dan mu-
kaan (kiin teä betoniasema tai betonituotetehdas). Ympäristön suojelu ase-
tuksen 7 § 8 a-kohdan mukaan toimivaltainen viranomainen on kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen, jona Naantalissa toimii Naantalin kaupungin
kaavoitus- ja ympäristölautakunta. 

26.6.2001 myönnetyssä toistaiseksi voimassa olevassa ympäristöluvassa ei
ole määrätty luvan tarkistamisajankohtaa. Be toni ase man toi minta on muut-
tunut vuo desta 2001 ei kä ympä ris tölu papää tök sessä esitet ty toimin nanku-
vaus enää vastaa nykyistä toimin taa. Li säksi ase man omista ja on muuttunut.

sari.virta
Korostus
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Toi minnan muutosten ja omis ta ja vaihdos ten joh dosta on  4.11.2011 pide-
tyssä tarkas tuksessa sovittu, että ym päris töluvan muutosha kemus jätetään
vuoden 2011 loppuun men nessä.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT SEKÄ ALUEEN KAAVOITUS-
TI LANNE

Ympäristölupa / ASV Betoni Oy, Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympä-
ristölautakunta 26.6.2001 § 35.

Ympäristöluvan muutos / Marttilan Betonirakennus Oy, Naantalin kau-
pungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta 28.6.2006 § 60. Luvan muu tos
koskee betoniautojen pesun sallimista asemalla.

Rakennuslupa: Uudisrakennus,  Naantalin kaupungin rakennuslautakunta
20.6.2001 § 54.

Toimenpidelupa: Selkeytysaltaan rakentaminen olemassa olevan beto ni-
aseman eteläpuolelle, Naantalin kaupungin rakennustarkastaja 1.11.2006 §
258.

Rakennuslupa: Laboratorion, sosiaalitilan ja varaston laajentaminen, Naan-
talin kaupungin rakennustarkastaja 14.9.2010 § 519, siilon rakentaminen,
tarkekuva 24.1.2012.

Asemakaavassa (Luolalan teollisuusalueen asemakaava, kaupunginval-
tuusto 4.6.2007 § 55) alue sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten kortte-
lialueella (T-2).

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Laitos sijaitsee rakennetulla Luolalan teollisuusalueella. Alue rajautuu osin
teollisuusalueeseen ja osin rakentamattomaan metsään. Lähin asu tus sijait-
see betoniaseman itäpuolella. Asuinrakennukseen on matkaa betoniasemal ta
noin 120 metriä.

Betoniasema on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Alue ei ole
pohjavesialuetta.

Liikennöitävät alueet on pääosin asfaltoitu.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Toiminnan muutokset

Betoniaseman omistus on siirtynyt ASV Betoni Oy:ltä Marttilan Beto nira-
kennus Oy:lle vuoden 2005 lopulla ja edelleen Marttilan Betonira kennus
Oy:ltä Peab Industri Oy:lle 1.11.2010. 
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Toiminnan, laitteistojen ja rakenteiden kuvaus

Laitos on vuonna 2001 rakennettu teräsrakenteinen betoniasema, jossa tuo-
tetaan valmisbetonia. Tuotanto tapahtuu sisätiloissa. Tuotantokapasiteetti
on enimmillään 35 000 m3/a, kes ki mää räi nen tuotanto on ollut noin 30 000
m3/a. Valmistusprosessi on hyvin pitkälle automatisoitu. Betoniasemalla
tuo tet tavan val misbe tonin raa ka-ai neet ovat ki vi ai nes, se ment ti ja si deai-
neet, be tonin omi nai suuksia pa ranta vat li säai neet ja vesi. Raaka-aineet an-
nos tel laan au to maat ti vaa ko jen kaut ta be to ni myl lyyn.  Lisä aineet joh detaan
säiliöistä pro ses siin sulje tussa putkistossa. Myllystä val mis betoni lasta taan
kul jetus au toi hin, jois sa se kul jete taan käyt tö kohtei siin. 

Betonin valmistuksessa tarvittava kiviaines (sora, hiekka) varas toi daan kuu-
dessa katetussa siilossa. Kiviainesta varastoidaan myös  kasoissa ase man ta-
ka pi hal la. Siilot täy te tään nii den ylä osas sa ole vien kan si luuk kujen kautta.

Si de ai nee na käy tet tä vä se mentti va ras toi daan kahdessa ulkona olevassa ka-
te tussa se mentti sii los sa. Uusi kolmas siilo otetaan käyttöön syksyllä 2012.
Uudessa siilossa varastoidaan jatkossa sementtiä ja toisessa vanhoista sii-
loista tuhkaa.

Lisäaineet (not kis ti met, huo kos ti met) va ras toi daan eril li sessä va ras to raken-
nuksen pää dyssä si jait sevassa tilassa, jossa on kol me suo ja-al taallis ta lisä ai-
ne säiliötä. Säi liöi den täyt tö ta pahtuu suo raan säiliöautoista.

Sementtisiilot on varustettu vaihdettavin tekstiilisuodattimin. Suodatetun il-

man pölypitoisuus suodattimien jälkeen on 20 mg/m3. Suodattimet vaih-
detaan noin vuoden välein. Vaihtotarve arvioidaan silmämää räi sesti suoda-
tinten kunnon tarkistamisen yhteydessä.

Veden käytöksi on laskettu noin 200 litraa betonikuutiota kohden. Vesi ote-
taan vesijohtoverkostosta. Jatkossa prosessissa käytetään myös autojen pe-
sualtaan selkiytynyttä pesuvettä.
 
Jat kossa on tarkoitus kor vata lento tuhkalla 5-15 % käy tettä vän se men tin
määrästä. Betonissa lentotuhkaa käytetään sideaineena korvaamaan sement-
tiä. Lento tuhka mm. parantaa betonin vesitiiveyttä ja loppulujuutta. Lento-
tuhkan käyttöönotto asemalla ei edellytä muutoksia laitoksen rakenteisiin
tai laittei siin.

Betoniaseman etelä puolelle on vuonna 2006 rakennettu autojen pesualtaat.
Autojen betonisäiliöiden pesussa syntyvä vesi ohjataan pihan kallistuksin
ensimmäiseen altaaseen, josta se kulkeutuu edelleen ylivuotona toiseen ja
kolmanteen altaaseen. Veden kiintoaines laskeutuu pääasiassa ensimmäises-
sä altaassa. Kolmannesta altaasta selkiytynyt pesuvesi kierrätetään uudel-
leen autojen pesuvedeksi ja jatkossa prosessiin. Kierrätettävällä vedellä voi-
daan korvata jopa 30 % prosessivedestä. Pesualtaista pois tettu be toninsekai-
nen ki vi ai nes va ras toi daan alu een pi hal le eris te tyis sä kah dessa välivaras-
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tointialtaassa, josta se toimite taan hyö ty käyt töön.  

Betoniasema toimii pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo
6.30-18.00. Toimintaa voi satunnaisesti olla lauantaisin (alle 10 kertaa vuo-
dessa) eri tyiskohteiden valujen vuoksi.

Asemalla käy keskimäärin kolmisenkymmentä ajoneuvoa päivässä. Liiken-
nöinti alueelle tapahtuu Prosessikadun liittymän kautta.

Raaka-aineet ja kemikaalit ja niiden varastointi

Raaka-aine Keskimääräinen
kulutus, tn/a

Suurin kulutus,
tn/a

Varastointi

hiekka, sora 56 500 67 000 5 x 50 m3 + 1 x
40 m3 siiloa

portlandsementti 8 000 11 500 2 siiloa, à 60tn
lentotuhka 8 000 11 500 1 siilo, 110 tn
notkistimet ja
huokostimet

90 95 1 kpl, à 2 m3 säi-
liössä + 2 kpl, à
1 m3 säiliöissä

kevyt polttoöljy 30 35
vesi 6 700 7 500 verkostosta

Energian käyttö

Betoniaseman veden ja kiviaineksen lämmittämiseen käytettävä lämpö tuo-
tetaan Polarmaticin Turboma tic-kont tiin sijoitetulla laitteistolla, jon ka polt-
to aineteho on 1 MW. Järjestelmä käyt tää ke vyt tä polttoöljyä. Öljysäiliö on
ti lavuu deltaan 4000 litraa. Säiliö on varus tettu elektroni sel la ylitäytönes ti-
mellä, 100 % valu ma-altaalla, öljyn pinnan kor keuden mit ta rilla ja hätäsul-
ku venttiilillä. Öljy säiliö on erotettu muusta kon tista palosei nällä. Järjestel-
män ohjaus ja val vonta tapahtuvat automatiikalla.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Jätevedet ja päästöt viemäriin 

Kiintoaineiden laskeutuminen autojen ja kalustoon pesuun tarkoite tuissa al-
taissa varmistetaan kolmen peräkkäisen altaan järjestelmällä. Pesun yh-
teydessä irtoava kiintoaines laskeutuu pääosin jo ensimmäisessä altaassa. .
Kol man nes ta al taasta sel kiy ty nyt pe su vesi kier rä te tään uu del leen au to jen
pesu ve deksi ja jatkossa pro ses siin. 
 
Altaiden veden laatua (pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, kloridi, sulfaatti,
kromi) on tut kit tu ve si näyt tein vuon na 2008 ja 2011.Tutkimustuloksia on
ver rat tu VTT:n te ke mään beto niase mien ve den laadun tutkimukseen. Naan-
ta lin aseman vedenlaadun arvot vas taavat ver tailu arvoja. 
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Laitoksella on jatkossa tarkoitus kor vata lento tuhkalla 5-15 % käy tettä vän
se men tin määrästä. Lentotuhkan käytön vaikutuksia pesuvesien laatuun on
myös sel vitetty. Tuhkasta on määritetty hyötykäyttökelpoisuuden laadunval-
vonnan mukaiset analyysin Valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukai-
sesti. Näytteistä on tutkittu em. asetuksen mukaisesti sekä kokonaispitoi-
suudet et tä liukoisuudet. Lentotuhkan sitoutuessa betoniin ei sen liukene-
mista enää tapahdu, joten merkittäviä vaikutuksia pesuvesien laatuun ei ole-
teta olevan. Lentotuhkan laadunvalvontatestit saadaan tuhkan toimittajalta
vuo sittain.

Piha-alueilta osa sadevesistä valuu autojen pesualtaisiin, osa imeytyy maa-
perään ja asfaltoiduilta alueilta sadevedet valuvat ympäröivään maastoon.
Aseman pihalla ei ole hiekan- tai öljynerotuskaivoja.

Kiinteistö on liitetty viemäriverkostoon.

Päästöt ilmaan

Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ilmapäästöjä. Kiviaines ja sementti va-
rastoidaan katetuissa siiloissa ja valmistus tapahtuu sisätiloissa. Sementtisii-
lot on varustettu vaihdettavin tekstiilisuodattimin. Suodatetun il man pölypi-
toisuus suodattimien jälkeen on  20 mg/m3.

Kui vunut betonijäte murskataan enin tään 150 mm kappalekokoon. Murs-
kaus tapahtuu kauhakuormaajaan asennetuilla leuoilla. Toiminnasta aiheu-
tu va pöly päästö on vähäistä.

Jonkin ver ran päästöjä ilmaan aiheutuu toiminnan edellyttämästä liiken-
nöinnistä.

Melu

Melua aiheutuu käytettävistä työkoneista ja liikennöinnistä. Lisäksi melua
aiheutuu materiaalien purkamisesta ja betonin lastaamisesta.

Betoniaseman toiminnan aiheuttamasta melutasosta ei ole mittaustuloksia.

Jätteet

Betonijäte on pääosin be to ni au tojen pe sun yh tey des sä syn ty vää saos tus al tai-
den be to ni lietettä. Saostusaltaisiin ker tyvä yli jää mä liete pois te taan en sim-
mäi sestä al taasta vä hin tään kerran kuu kau dessa ja muista kah desta al taas ta
tar vit taessa, kuiten kin vä hintään kerran vuodes sa. Saostus al taiden pohjalle
saos tuneesta liet teestä va lutetaan yli määräinen vesi ennen sen siirtämistä
välivarastoon piha-alueen altaisiin. Lisäksi betonijätettä kertyy laitok sen be-
to ni myl lyn pesusta. Ylijäämäbetonia asiakkailta otetaan vastaan vain poik-
keus ta pauk sissa.

Pesualtaista pois tettu betoniliete vä li va ras toi daan lai tok sen pi ha-alu eelle ra-
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kennetuissa maaval leilla rajatuissa altaissa. Kuivu nut jä te toi mite taan tar-
peen mukaan enin tään 150 mm kap pale ko koon murs kat tuna hyö dyn net tä-
väksi koh tei siin, joil la on hy väk syntä käyt tää ko. jä tettä. 

Valtioneuvoston asetuksen eräi den jät tei den hyö dyn tä misestä maarakennuk-
sessa (591/2006) ja muutetun asetuksen (403/2009) mu kaan jät teen luo-
vuttajalla on oltava laadunvarmis tus järjes telmä, jonka mu kaan jät teen laatu
on selvitettävä mm. perus- ja laadun val vontatutki muksin. Peab In dustri Oy
MBR:llä on ase tus ten mu kai nen laa dunvalvon tajärjestel mä toi minnassa
syntyvälle betonijätteelle. 

Naantalin betoniasemalta laadunvalvontanäytteet on otettu pesualtaisiin las-
keutuneesta kiintoaineksesta, joka on ollut kasat tuna ton tille odot ta massa
pois kuljetusta. Näytteet on otettu vuon na 2011. Näytteitä on verrat tu em.
asetuk sissa määriteltyihin raja-arvoihin. Analysoidut pi toisuu det alit tivat
asetusten raja-arvot ja betonimurske täytti kel poi suus kri teerit hyöty käytölle
maara kentamisessa sekä pei te tyis sä että pääl lyste tyissä raken teissa. 

Polttokelpoinen jäte toimitetaan jäteyrittäjän toi mes ta vastaanottopistee-
seen. Vaarallisiksi jätteiksi luoki tel ta via jät tei tä ovat lois te put ket (muu ta ma
kpl vuodessa), jotka toimitetaan asian mu kai seen ke räys pis tee seen.

HAKIJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI

Hakija esittää, että voimassa olevien ympäristölupien (2001/ 35 § ja
2006/60 §) määräyksiä tarkennetaan ja muutetaan ja uusissa määräyksissä
ote taan huo mi oon  muuttuneet olosuhteet. Tarkennuksia esitetään lupamää-
räyksiin seuraavasti:

Lupamääräys  4: Hyödynnettäväksi toimitettavien jätteiden osal ta pois te taan
maininta pesukivistä. Betonijätettä on luovutettu Valtioneuvoston asetuksen
591/2006 (Eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa) mukaisen
il moi tuk sen teh neil le vastaanottajille.

Lupamääräys 5: Esitetään, että loisteputket (muutama kappale vuodessa)
voi daan toi mit taa Liedon asemalle, josta ne kuljetetaan suuremmissa erissä
asianmu kaiseen vastaanottoon.

Lupamääräys 6: Kemikaalien varastointi tapahtuu nykyisin niille erikseen
va ratussa tilassa, valuma-altaallisissa säiliöissä, joten kemikaalien varas-
tointia koske va määräys tulee tarkentaa nykyisen varastoinnin mukaiseksi.

Lupamääräys 9: Alueen aitaamisella ei asiatonta kulkua voida käytännössä
estää, vaan alueelle kulkeminen on estettävissä rakentamalla portti alueelle
johtavaan liittymään.   

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen
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Hakemuksen vireillä olosta on kuulutettu Naantalin kaupungin ilmoi tus-
taululla 6.2.-6.3.2012 sekä ilmoitettu  Rannikkoseutu-lehdessä  Lisäksi ha-
kemuksesta on lähetetty kirjeellä erikseen tieto lä hinaapu reille.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Raision kaupungin ympäristölau ta-
kunnan terveysvalvontajaostolta (Naantalin kaupungin terveysvalvontavi-
ran omai nen) ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta.

Raision kaupungin terveysvalvontajaoston lausunnossa (14.2.2012 9 §) to-
detaan seuraavaa: "Hakemuksessa esitetty toiminta ei asianmukaisesti hoi-
dettuna aiheuta terveydensuojelulaissa tai -asetuksessa tar koitettua terveys-
haittaa eikä ole terveydensuojelullista estettä toimin nan jatkamiselle. Tur-
vallisuusnäkö kohdat huomioon ottaen alue tulisi kuitenkin aidata. Muilta
osin lupamää räysten muuttamiselle esitetyllä tavalla ei ole estettä."

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos / Riskienhallinta on lausunnossaan
(6.3.2012) esittänyt seuraavaa: "Lausuntopyyntöasiakirjojen perusteel la alu-
een maankäytössä tai ympäristöolosuhteissa ei ole huomioitu, että laitos si-
joittuu Seveso II-direktiiviin kuuluvan vaarallisia kemikaaleja käsittelevien
ja varastoivien laitoksien vaikutusalueelle. Vaikutukset on tiedostettava ja
tarvittava varautuminen on suoritettava."

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Luvanhakijan vastine

Peab Industri Oy / MBR on 23.4.2012 antanut vastineensa lausuntojen joh-
dosta. 

Terveysvalvontajaoston lausuntoon viitaten vastineessa todetaan, että asia-
ton liik kuminen alueella on estettävissä rakentamalla portti alu eelle johta-
vaan liit tymään. Alueen aitaamisella on turvallisuusvaiku tusta lähinnä pi-
han etelä osassa metsän ja rakennettujen pesualtaiden sekä välivarastointial-
taiden vä lissä. Muulla alueelle rakennetut penkat ja aluetta ympäröivät
maaston muo dot toimivat selkeinä esteinä aluetta lähestyttäessä.

Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen lausunnon johdosta vastineessa to de-
taan, että betoniasema sijaitsee kaavan mukaisella teollisuusalueel la. Seve-
so II-direktiivin mukaista turvallisuussuunnitelmaa ei asemal ta edellytetä.
Omassa toi minnassa kemikaalien käyttö on pienimuotoista ja niiden riskeis-
tä ja vaa roista ollaan tietoisia.

Tarkastukset
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Kiinteistöllä on tehty tarkastus ympäristölupahakemuksen johdosta
7.8.2012. Tarkastusmuistio liitteineen on lii tet ty ha ke mus asia kir joi hin.

Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

Liitteenä laitoksen sijaintikartta.

LIITE A3, KAAVYMP 23.8.2012, Sijaintikartta

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää tarkistaa ja muut taa
Peab In dustri Oy / MBR Naan ta lin be to ni ase man (Pro ses si ka-
tu 17 Naan tali) ym pä ris tön suo je lu lain mu kai sen ym pä ris tölu-
van lu pamää räyksiä. 

Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti enintään 35 000
m3/a valmisbe tonin tuotannolle edel lyt täen, et tä toimintaa har-
joitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan täl lä
pää tök sellä an net tavia lu pa mää räyksiä.

Toiminta

1. Betonin valmistusta saa harjoittaa arkipäivisin (maanan-
taista perjan tai hin, pois lukien arkipyhät) klo 6.30
–18.00  ja vuoden aikana enin tään kym me ne nä ar ki lau-
an tai na klo 6.30– 18.00.

2. Asia ton pää sy alu eelle on estettävä lukittavalla portilla.
Portti on asen net tava vuo den 2012 lop puun men nes sä.

Päästöt ilmaan

3. Pölyävien raaka-aineiden käsittely tulee hoitaa siten, että
toi minnasta  ei aiheudu pölyhaittoja ympäris töön. Toimi-
paikan piha-alue on pi dettävä puhtaana ja tarvittaessa
kasteltava ja harjattava pölyämisen ja pölyn kulkeu tu-
misen es tämiseksi ympäröiville alueille.

4. Sementtisiilojen pölynsuodatuksen toimivuutta on tark-
kailtava aina säi liön täytön yhteydessä. Suodatti met on
huollettava ja vaihdet tava säännölli sesti. Häiriö tilan-
teessa pö lyämistä ai heuttava toiminta on keskeytet tävä,
kunnes toimin tahäiriö on korjattu.

5. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi vaatia
toi minnanhar joitta jan mit tauksin todentamaan pölynsuo-
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dattimien tehon mittautta malla pois to kaa sun pö ly pitoi-
suuden.

6. Kuivuneen jätteen murskaamisesta ei saa aiheu tua ym-
pä ris töä häi rit se vää pö lyä mistä. Tarvittaessa murskatta-
va aines tulee kastella pölyämisen estämiseksi. Murs-
kaa mi nen tu lee kes keyt tää, mi käli pö lyä mistä ei muilla
kei noin pys tytä riit tä västi ra joitta maan.

Melu

7. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää lä himmän
asu tuksen kohdalla melutason A-painotetun ek viva-
lenttitason (LAeq) päiväohje arvoa (klo 07 – 22) 55 dB
eikä yöohjearvoa (klo 22 – 07) 50 dB. Me lutaso mää-
räykset koske vat kaikkea kiinteistöllä tapahtuvaa toi-
mintaa.

8. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi vaatia
toi minnanhar joit ta jaa teet tämään melumittaukset erik-
seen sovit tavalla tavalla, mikäli melu on erityisen häirit-
sevää.

Jätevedet

9. Muut kuin pesualtaaseen johdettavat päällystetyn pi-
ha-alu een pin ta ve det on joh det ta va hal li tus ti hie kan- ja
öl jyn erotti mien kautta maas toon vuo den 2012 lop puun
mennessä. Suunnitelma öljyn- ja hiekanerottimien ra-
ken ta mi ses ta tu lee esit tää Naantalin kaupungin ympäris-
tön suoje lu toi mistol le hy vissä ajoin ennen toteuttamista. 

10. Betoniautojen pesupaikan pesuvesiä ei saa joh taa viemä-
riin tai ympä röi vään maastoon. Mikäli pesuvesiä ei voi-
da kierrättää prosessiin, tulee ne toimittaa asianmukai-
seen käsittelyyn.

Jätteet

11. Yrityksen toiminnassa muodostuvat jätteet on mahdolli-
suuk sien mu kaan toi mi tet ta va hyö dyn net tä väksi, kä si-
teltäväksi tai loppusi joitet tavaksi paik kaan, jolla on ky-
seisen jätteen vas taanottoon ja käsit te lyyn oi keuttava lu-
pa.

12. Autojen pesupaikan saostusaltaisiin kertyvä yli jää mä-
liete tu lee pois taa ensimmäisestä al taas ta vähin tään ker-
ran kuukau dessa ja muis ta kah desta al taas ta tar vit taessa,
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kui tenkin vähin tään kerran vuo des sa. 

13. Jäännösbetonia sekä pesusta tulevaa betonilietettä saa
lai tosalu eella vä li va rastoida  vain kyseisen jätteen varas-
tointiin rakennetuissa altaissa. Laitosalueella varas toita-
van be toni jätteen enimmäismäärä saa olla 200 m3. Beto-
nijäte on toi mi tet ta va tar vit taessa pois alu eel ta. 

14. Mikäli jätebetonia luovutetaan hyötykäyttöön tu lee beto-
nijät teen laa dunhallinnassa noudattaa valtioneu voston
asetuksia (591/2006 ja 403/2009) ja yhtiön laa dunvar-
mistus järjestel mää. 

15. Vaaralliset jät teet on la ji tel tava omiin as tioi hin sa, joi den
tu lee ol la tii vii tä ja asian mu kai sesti merkit tyjä. Vaaral-
liset jätteet on toi mitet ta va kä si teltäväksi asian mu kai sen
lu van omaa vaan vastaanottopaikkaan. Vaarallisia jättei-
tä luovutettaessa on laa dittava asianmu kainen siir to-
asiakir ja.

Kemikaalien varastointi

16. Polt to ai neet ja ke mi kaalit on säi ly tet tävä si ten, et tä mah-
dol li sissa vuo toti lanteissa ke mi kaalien va lu minen maa-
pe rään ja joutu mi nen edel leen pohjave teen on estet ty.
Ke mikaa lien säi ly tykseen käytet tävien säi liöiden tai as-
tioi den päällä tu lee olla maininta siitä, mitä kemikaa lia
säi liö tai astia si säl tää. Kemikaali säiliöt ja suoja-al taat
on sijoitet tava si ten, että niiden kunto voi daan tode ta es-
teettömäs ti, ja mah dol liset vuo dot havaita nopeasti. Säi-
liöiden ja suoja ra ken teiden kun toa on tark kailtava sään-
nöllisesti. Säi liöi den ympäristö tulee pitää puhtaana  pa-
loa le vittävästä materiaalista.

17. Sisätiloissa polttonesteet ja muut nestemäiset kemikaalit
on säilytettävä vie märöimättömässä varastoti lassa. Va-
rastotilan lattian on oltava tiivis ja ke mikaalien vaiku-
tusta kestävä. Tila on varustettava kyn nyksin tai lattia-
kaa doin tai kemikaalit on säilytettävä allastettuina. Suo-
ja-allas tai kynnys on mitoitetta va vähintään suurimman
varastoitavan irtosäiliön tilavuuden mu kaiseksi. Neste-
mäisten kemikaalien varastointipaikan vä littö mässä lä-
heisyydes sä tulee olla imeytysainetta hel posti saa tavilla
mah dollisia vuototilan teita varten.

18. Laitosalueella oleva öljysäiliö on tarkastettava annetun
kunto luokan  mukaan tai 10 vuoden väliajoin si ten, et tä
ensimmäi nen tarkastus teh dään10 vuoden ku luessa säi-
liön käyttöön otosta. Tarkastuspöytäkir ja on säilytet tävä
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ja pyydet täessä esi tettävä kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle.

Poikkeukselliset tilanteet

19. Sellaisesta tilanteesta, josta aiheutuu poikkeuk sellisia
päästöjä tai muo dostuu poikkeavaa jätettä siten, että se
voi aiheuttaa välitöntä ja ilmeistä ympäristönpi laantu-
misen vaaraa tai se ai heuttaa jätteen mää rän tai ominai-
suuksien vuoksi erityisiä toi mia jätehuollossa, on välit-
tömästi ilmoitet tava Naantalin kau pungin ympäris tön-
suojelutoimis toon. Ti lan teen korjaamiseksi on ryh dyt-
tävä viipymättä.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

20. Toiminnanharjoittajan on päivittäin tarkkailtava, että
laitteet toimivat  moitteettomasti eikä toiminta ai heuta
poikkeavaa me lua, pölyä, jät teitä tai jätevesiä ym pä-
ristöön.

21. Betoniautojen pesupaikan saostusaltaiden veden laatua
tulee tarkkailla vuoden välein. Vesi näyt teistä tu lee ana-
ly soida pH, sähkön joh tavuus, kiin toaine, klori di, sul-
faatti ja kromi. Tulokset raportoi daan vuosi rapor tin yh-
teydes sä

22. Lentotuhkan mahdollisia vaikutuksia pesuvesiin tulee
selvit tää lento tuhkan käyttöönoton jälkeen. Klori din,
sul faatin ja kromin lisäksi ve destä tulee tutkia fluo ridi,
molyb deeni ja se leeni. Ensimmäiset näyt teet tu lee ottaa
heti sen jälkeen, kun tuhkan hyödyntäminen on alkanut.
Tu lok set tu lee ra por toi da heti tu los ten val mis tuttua
Naan ta lin kaupun gin ympä ristön suoje lu vi ran omaisel le.
Näyt teenottoa tu lee jat kaa vuo den vä lein, mikäli len to-
tuhkan hyödyntäminen jat kuu ja tulokset ra por toida
vuo si ra portin yhtey dessä.

23. Mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on teh-
tävä stan dar dimenetelmiä käyttäen pätevästi ja luotetta-
vasti.

24. Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain, viimeis-
tään seu raavan  vuoden maaliskuun loppuun mennessä
toimitettava Naantalin kau pun gin ympäristön suojelu-
viran omaiselle edeltä vää vuotta koskeva vuosi yhteenve-
to, jo ka si sältää ainakin seuraavaa:

- laitoksen käyntiajat
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- tiedot edellisen vuoden tuotantomäärästä ja käy-
tetyistä raaka-aineista ja niiden määristä

- tiedot jäännösbetonin, pesusta tulleen pesuliet teen
ja murs ka tun be tonin määristä sekä niiden jatko-
toi mitus paikoista ja toi mitusajankoh dista

- tiedot toiminnassa syntyneiden eri jätteiden mää-
ristä ja toimi tuspai koista

- tiedot jätebetonin murskausjaksojen ajankohdis ta
ja kes toista

- tiedot siilojen pölysuodattimien huolloista ja vaih-
doista

- betoniautojen pesupaikan vedenlaadun tutkimus-
tulokset

- betonijätteen laadunvalvontatutki musten tu lokset

Toiminnan lopettaminen

25. Toiminnan lopettamisesta on laadittava suunnitel ma, jo-
ka on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle vä-
hintään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamis ta.
Toiminnan lop pues sa on kiin teis tön maa pe rän mah dol li-
nen pi laan tu nei suus ja puh distus tarve sel vi tet tävä. Mi-
käli maaperä todetaan pi laantu neeksi on ryh dyt tävä tar-
vit taviin toi menpitei siin. Lisäksi alue on sii vot tava toi-
min nassa käy tetyistä lait teis ta ja materiaa leis ta sekä syn-
ty neistä jät teistä.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Edellä annetut määräykset ovat tarpeen, jotta Peab Industri Oy
/ MBR Naantalin betoniaseman toi min ta täyttää ympäristön-
suo jelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten
vaatimukset edellyttäen, että se muutoin toimii hakemuksessa
esitetyn mukaisesti.

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnas-
ta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pi-
laantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantu-
mista, erityis tä luonnonolo suhteiden huo nontumista, veden-
hankinnan tai ylei seltä kan nalta tärkeän muun käyttömah-
dollisuuden vaaran tu mista toi minnan vaikutusalueella eikä
eräistä naapu ruussuh teista anne tussa laissa tarkoitettua koh-
tuutonta rasitusta. Mää räyksiä an nettaessa on otettu huomioon
toiminnan aiheuttama pilaantu misen todennäköisyys ja onnet-
tomuusriski.

Lupamääräysten yksilölliset perustelut

Toiminta-aikoja koskeva lupamääräys on annettu viihtyisyys-
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haittojen vä hentämiseksi. Laitos sijoittuu teollisuusalueelle,
joka rajautuu teollisuus tont teihin ja metsään. Lähin asutus on
noin 120 metrin etäisyydellä. Nou dat ta malla an nettuja toi min-
ta-aikoja ja -määräyksiä estetään toiminnan mahdolli sesti ai-
heuttamat viihtyvyyshaitat alueella. (Lupamää räys 1)

Koko alueen aitaaminen ei sanottavasti lisää turvallisuutta.
Alueelle rakennetut penkat ja aluetta ympäröivät maaston
muodot toimivat selkeinä esteinä aluetta lähestyttäessä. Asia-
ton liikkuminen alueella on estettävissä rakentamalla portti
alueelle johtavaan liittymään. (Lu pa mää räys 2)

Lupamääräys 3 on annettu ilman pilaantumisen ehkäisemisek-
si ja sen mahdollisesti aiheuttamien terveys- ja viihtyvyyshait-
tojen vähentämiseksi. Etenkin kuivina kausina voimakas tuuli
saattaa kuljettaa pölyä ympäristöön, ellei pölynsidonnasta
huolehdita riittävästi. 

Säännöllisillä pölysuodattimen toimintakunnon tarkistuksilla
ja tarvittavilla huol loil la taataan pölysuodatuksen jatkuva toi-
mivuus. Kui van be tonin riit tävän te hok kaal la kastelulla murs-
kauksen aiheuttamaa pölyä mistä voi daan vähen tää. Toi min nan
keskeyttäminen on välttämätöntä, mi käli sii lojen pöly suo da-
tuksessa il menee päästöjen kannalta merkittäviä on gelmia tai
jätebeto nin murskauksen aiheutta maa pölyämis tä ei jostain
syystä pystytä riit tä västi kas te le maan. Poikkeavan tilanteen
voi aiheuttaa esimerkiksi erityi sen kuiva ja tuu linen säätila
(Lupa määräykset 4, 5 ja 6).

Laitoksen normaalitoiminta ei pääsääntöisesti aiheuta meluoh-
jearvojen yli tyksiä. Toiminnas sa on huolehdittava, ettei Val-
tioneuvoston päätöksen mu kaiset ohjearvot ylity asuinkiinteis-
töillä eikä virkistysalueilla teolli suus alu een ulkopuolella. Sel-
laisen ti lan teen va ralta jos sa epäil lään me lu ta so jen jos tain
syys tä ylit ty vän, on an nettu mää räys kos kien melu taso jen mit-
taa mis ta. Mit tauk sis ta neu vo tel laan erik seen ympä ris tön suo-
jelu toi miston kans sa. (Lu pa mää räykset 7 ja 8)

Lupamääräykset 9 ja 10 on annettu maaperän ja edelleen poh-
ja- ja pintave sien suojelemiseksi.

Jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja varastoinnin varmistami-
seksi on an net tu määräyksiä siten, että kyseisistä toiminnoista
ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantu-
mista, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vä hentymistä tai muuta nii-
hin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Lisäksi edel lytetään, että
hyötykäyttöön luovutettava betonijätteen laatu täyttää laadun-
hal lin nan aset tamat vaatimukset ja hyö ty käyt tö kohteessa on
asianmukaiset lu vat/hy väk syn nät jät teen hyö ty käy tölle. (Lu pa-
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mää räykset 11-15)

Kemikaalien käyttöä ja  varastointia sekä öljysäiliöiden sään-
nöllistä tarkas tamista kos ke vat mää räyk set on an net tu ke mi-
kaaleja koskevien turvalli suus nä kö koh tien toteuttamiseksi.
Vaikka oman toiminnan kemikaa lien käyttö on pienimuotois-
ta, tulee kemikaalien riskit ja vaarat tiedostaa toi minnassa.
Saa ta villa ole valla imey tys ma te ri aa lil la voi daan ra jata mah-
dolli nen vuo don le viä mi nen ja vä hentää si ten ym pä ris tön pi-
laantumista. (Lupa määräykset 16,17 ja 18)

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskeva mää räys 19 on tar peen,
jotta poik keus tilanteissa päästöt jäisivät mahdollisim man pie-
niksi ja val vonnan to teutta minen on mahdollista.

Vuosittaista raportointia ja kirjapitoa sekä toiminnan tarkkai-
lua koskevat määräykset on annettu valvonnan toteuttamisek-
si. 

Jatkossa toiminnassa on tarkoitus korvata lentotuhkalla 5-15
% käytettävän sementin määrästä. Jotta tiedetään lentotuhkan
mahdolliset vaikutukset pesuvesiin, on tarkkailumääräyksissä
edellytetty myös tiettyjen parametrien analysointia vesistä.
Analysoitavat parametrit vastaavat Valtioneuvoston asetusten
(591/2006 ja 403/2009) eräiden jätteiden hyödyntäminen maa-
rakentamisessa ja sen liitteen 1 mukaisia parametrejä. Lento-
tuhkan hyödyntäminen voi olla jaksottaista, joten vedenlaadun
analysointia varten tarvittavien näytteiden otto määräytyy tuh-
kan hyödyntämisen mukaan. (Lupamääräykset 20-24)

Toiminnanharjoittaja on vastuussa ympäristövaikutuksista ja
niiden torjunnasta myös toiminnan päätyttyä.  Toiminnan lo-
pettamisen jälkeiset toimenpiteet ovat tarpeen alueen siistimi-
seksi ja maaperän mahdollisen kunnostustarpeen selvittämi-
seksi ja maaperän kunnostamiseksi. (Lupamääräys 25)

VASTAUS LAUSUNTOIHIN

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on ottanut huomioon viran-
omaisten lau sun nois sa esi tetyt vaatimukset ja hakijan esittä-
mät lupamääräysten muutos ehdotukset asian rat kai sus ta ja pe-
rus te luis ta il me ne vällä ta val la. 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN
TAR KISTAMI NEN

Luvan voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olen-
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naiseen laajenta miseen tai muuttamiseen on haettava lupaa.

Lupamääräysten tarkistaminen

Luvanhaltijan on 31.8.2022 mennessä tehtävä ympäristön suo-
jeluviran omaiselle uusi hakemus lupamääräysten tarkista mi-
seksi. Lu van myön tä nyt viranomainen voi päättää luvan rau-
keamisesta, ellei hakemusta lupamää räysten tarkistamisek si
ole tehty määräaikaan mennessä.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräystä ankarampia
säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä lu van voimassa-
olosta tai tarkistamisesta, on ase tus ta lu van estämättä nouda-
tettava.

KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET

Tämä ympäristölupapäätös korvaa kaavoitus- ja ympäristölau-
takunnan  26.6.2001 § 35 ja 28.6.2006 § 60 hyväksymät ym-
päristölupapäätökset.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 1-7, 9-11, 21-23, 27, 28, 31,
34-38, 41-43, 45, 46, 51-59, 62, 75-77, 81, 83, 90, 96, 97,
105, 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7-10,  15-19, 22, 23,
29, 30, 37 §
Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 9, 15, 19-21, 51, 52 §
Jäteasetus (1390/1993) 3a, 5, 6, 8,  22 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
VNA 214/2007
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä
maarakentami sessa (591/2006)
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä
maarakentami sessa annetun valtioneuvoston asetuksen liittei-
den muuttamisesta (403/2009)
Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, Naantalin
kaupunginvaltuusto 11.4.2012 § 20
Naantalin kaupungin jätehuoltomääräykset , Naantalin kau-
punginvaltuusto 11.10.2010 § 62

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksun suuruus on  2150 euroa.
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Ympäristölupapäätöksestä peritään Naantalin kaupunginhalli-
tuksen (khall 26.4.2011 § 183, kiinteä betoniasema tai betoni-
tuotetehdas) vahvistaman taksan mu kai nen käsittelymaksu. 

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on
28.8.2012.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös

Peab Industri Oy / MBR
Ahtonkaari 1 C
21420 LIETO

Päätöstä koskeva lasku

Peab Industri Oy / MBR
PL 5412
70701 KUOPIO

Jäljennös päätöksestä 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Raision kaupungin ympäristölautakunnan terveysvalvonta-
jaosto
Naantalin kaupunginhallitus

Ilmoitus päätöksestä 

Tieto päätöksen antamisesta annetaan erikseen niille, joille on
annettu tieto hakemuksen vireillä olosta. 

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä 

Naantalin kaupungin virallinen ilmoitustaulu
Rannikkoseutu -lehti, kuulutus päätöksen antamisesta

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeu-
delta valitta mal la.

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa
järjestyksessä kuin pääasiasta. 
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Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

PÄÄTÖKSEN LIITE

Sijaintikartta

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun ot-
teen oikeaksi todistaa sekä sen, ettei päätöksestä ole tehty oi kai su vaa ti mus-
ta:

Naantalissa 29.3.2022

<xxx_täydennä_teksti>


