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TOIMINNAN SIJOITTUMINEN VEDENHANKINTAKÄYTTÖÖN SOVELTUVALLE POHJAVESIALUEELLE 

 

 

Betonitehdas sijaitsee Uitonnummen pohjavesialueella (0273404), joka on luokitukseltaan muu 

vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2-luokka).  

  

Uitonnummi on osa deltamuodostumaa. Sen aines on pinnalla hyvin lajittunutta hienorakeista 

hiekkaa ja syvemmällä soraa tai soramoreenia. Kalliopinnan vaihteluiden vuoksi sora- ja hiek-

kakerrosten paksuusalueen eri osissa vaihtelee suuresti. Alueella muodostuva pohjavesi virtaa 

pohjoiseen-koilliseen kohti suoalueita (SYKEn Avoin tieto, Ympäristötietojärjestelmä). 

 

Hakijan tiedossa ei ole, että Uitonnummen pohjavesialueella olisi vedenottamotoimintaa. Beto-

nitehtaan läheisyydessä ei ole pohjavedenottokaivoja.  

 

Jäte- ja hulevesien kerääminen ja käsittely betonitehtaalla  

 

 Betonitehtaan prosessissa ei synny jätevesiä, vaan käytettävä vesi sitoutuu betoniin. 

 

 Betoniautojen betonisäiliöt pestään pesupaikalla, joka sijaitsee maastollisesti betoniaseman 

yläpuolella. Pesupaikalle kuljetetaan myös betonimyllyn pesuvedet. Pesupaikan rakenne on 

kuvattu hakemuksen kohdassa 10. Pesuvesialtaat ovat vesitiiviitä. Selkeytynyttä pesuvettä kier-

rätetään uudelleen pesuissa käytettäväksi. Mikäli altaisiin kertyy runsaasti vettä, esimerkiksi 

sateisina aikoina, kuljetetaan vettä yrityksen muille betonitehtaille. 

 

Pihalla syntyvät hulevedet kerätään kahteen sadevesikaivoon. Pihan keskellä olevaan, tilavuu-

deltaan noin 15 m3 kaivoon kulkeutuu kiintoainesta pihan asfaltoidulta osalta. Kaivosta ei ole 

poistoputkea. Kiintoaines poistetaan tarvittaessa. Kaivosta pumpataan vettä prosessiin ja tar-

vittaessa, poikkeuksellisten runsaiden sateiden jälkeen toiseen sadevesikaivoon.  

 

Betoniaseman ja Uitonnummentien väliin jäävästä, öljynerottimella varustetusta kaivosta vedet 

johdetaan Uitonnummentien pohjoispuolella sijaitsevaan, valettuun altaaseen, josta vesi pur-

kautuu ylivuotona metsäojaan. Purkupaikan jälkeen on rakennettu kolmetasoinen terassi, jolle 

hulevedessä mahdollisesti vielä oleva kiintoaines laskeutuu. 

 

Pohjaveden laadun tarkkailu 

 

Betonitehtaan toimintaan liittyen pohjaveden laatua tarkkaillaan kahdesta tarkkailuputkesta. Ne 

on asennettu marraskuussa 2007. Putkien paikat ovat määräytyneet Suunnittelukeskus Oy:n 

31.5.2007 päivätyn Havaintoputkien paikan määritys -raportin perusteella. 

 

Toiminnan alapuolinen putki 1 sijaitsee betoniasemasta koilliseen Uitonnummentien pohjois- ja 

Pirttimäensuon eteläpuolella. Toiminnan yläpuolinen putki 2, joka toimii tarkkailun taustapis-

teenä, sijaitsee betoniaseman länsipuolella. Kartta putkien sijainnista on liitteenä. 

  

Pohjaveden pinnankorkeus on vaihdellut tarkkailuputkissa seuraavasti: 

- putki 1: 79,82 (9.10.2018) … 80,39 (27.2.2008 ja 1.4.2015) 

- putki 2: 86,53 (21.10.2021) … 88,12 (15.4.2010). 
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Pohjaveden pinnankorkeudet on ilmoitettu N2000-korkeusjärjestelmän mukaisesti. 

 

Pohjavesinäytteiden ottamisesta ja analysoinnista on tehty sopimus Länsi-Uudenmaan vesi ja 

ympäristö ry;n kanssa. Näytteitä otetaan kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Tutkimusra-

portit on toimitettu niiden valmistuttua tiedoksi Salon ympäristönsuojeluun ja Varsinais-Suomen 

ELY-keskukselle. 

 

Tällä hetkellä pohjavesinäytteistä määritetään näytteenoton yhteydessä veden ulkonäkö, haju 

ja lämpötila. Laboratoriossa määritetään sameus, sähkönjohtavuus, pH, väriluku, kloridi- ja sul-

faattipitoisuus sekä öljyhiilivedyt. Pohjavedentarkkailusuunnitelmaa päivitetään syksystä 2021 

lähtien siten, että jatkossa tarkkaillaan edellä mainittujen parametrien lisäksi myös kromipitoi-

suutta. 

 

Pohjaveden laatu  

Pohjaveden laatua verrataan talousveden vertailuarvoihin (STM:n asetukset 1352/2015 ja 

683/2017) ja pohjaveden ympäristölaatunormeihin (VNa 341/2009). 

 

Putken 2 vedenlaatu on ollut hyvin tasainen. Vesi on lievästi hapanta, pH on vaihdellut välillä 

5,9…6,4. Muuten vesi on ollut tutkituilta osin hyvää. 

 

Putkessa 1 näkyy selvemmin betonitehtaan toiminnan vaikutus. Veden sulfaattipitoisuus on 

ollut koholla huhtikuussa 2009 ja huhtikuussa 2012 (95-100 mg/l). Tällä hetkellä pitoisuus on 

lievästi koholla (huhtikuu 2021: 58 mg/l). Kloridipitoisuus on noussut korkeimmillaan tasolle 40-

44 mg/l (huhtikuu 2010 ja lokakuu 2011). Kloridipitoisuuksien kohotessa on kiinnitetty huomiota 

mm. Uitonnummentien pölyn- ja liukkaudentorjuntaan. 

 

Pohjavedentarkkailun yhteydessä on havaittu, että putken 1 kokonaissyvyys on pienentynyt 

viime vuosien aikana noin metrin. Putken pohjalle kertyneen hienoaineksen poistaminen huuh-

telemalla on tehty elokuussa 2021. 

 

 

 

LIITE Pohjaveden tarkkailuputkien sijainti 
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YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ 

 

 

Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevan betonitehtaan ympäristöluvan tarkistamista 

nykyisten säädösten mukaiseksi. 

 

Kuvaus toiminnasta 

 

 Betonitehdas sijaitsee Salon kaupungin Mäenalan kylässä, osoitteessa Uitonnummentie 82, 

24260 SALO. 

 

 Betonitehtaalla tuotetaan valmisbetonia. Sen maksimikapasiteetti on 50.000 m3/a, keskimää-

räinen tuotanto 30.000 m3/a. Betoni valmistetaan kiviaineksista, sementistä, vedestä ja pienestä 

määrästä lisäaineita. Betoni valmistetaan jokaista kuljetusta varten erikseen betonimyllyssä, 

josta se puretaan betoniautoon. Betoni kuljetetaan suoraan työkohteisiin.  

 

 Kiinteistöllä on pesupaikka, jossa betoniautojen säiliöt pestään ja jonne betonimyllyn pesuvesi 

kuljetetaan. Pesuvesi kierrätetään uudelleen käytettäväksi. Pesujen yhteydessä syntyvä liete 

nostetaan ajoittain altaiden reunalle kuivumaan ennen sen kuljettamista asianmukaiseen vas-

taanottopisteeseen. Tehdasalueelle voidaan tuoda pieniä määriä palautusbetonia. 

 

 Toiminta on ympärivuotista. Normaalisti tuotantoa on maanantaista perjantaihin klo 6-18. Sa-

tunnaisesti voi olla työkohteita (esim. rautatietunnelit, maantiesillat), joiden valut on tehtävä 

poikkeuksellisina ajankohtina tai niin laajoina, että betonia on valmistettava myös muina ai-

koina: öisin tai viikonloppuisin. 

 

Toiminnan olennaiset päästöt ja vaikutukset 

 

 Toiminnan suurin häiriötä aiheuttava tekijä on raaka-aineiden ja betonin kuljetukset. Liikennöinti 

tapahtuu Uitonnummentietä pitkin Mäenalantielle (2407) ja edelleen sitä joko Koski TL:n tai 

Salon suuntaan. 

 

 Ilmapäästöjä voi syntyä vähäisessä määrin sementtisiilojen täytön ja kiviaineksen lämmittämi-

seen käytettävän höyryn tuotannon yhteydessä.  

 

 Toiminnan sijoittuessa haja-asutusalueelle ja metsän ympäröidessä tehdasta, melupäästöt ei-

vät aiheuta kuormitusta naapureille. 

 

Vaikutusalue 

 

 Toiminnan vaikutus on liikennöintiä lukuun ottamatta paikallista. 

 

Syntyvät jätteet 

 

 Syntyvät jätteet ovat pääosin normaalia yhdyskuntajätettä. Ylijäämäbetoni ja kuivunut pesuliete 

toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa sen vastaanottoon ja käsittelyyn.  
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KEMIKAALILUETTELO 
- Kemikaalien käyttötarkoitukset 

 
Raaka-aine-
ryhmä 

Kemikaali ja käyttötarkoi-
tus  

Vaaraluokitus (vaaraluokka ja -kategoria sekä 
H-lauseke) 
esim. Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H301, 
H311, H331 

Enimmäis-
määrä  
(tonneina) 

Käyttö-
määrä vuo-
dessa 
(tonneina)  

Varastointi 

 Fysikaaliset  
vaara- 
ominaisuudet  

Terveysvaara-
ominaisuudet 

Ympäristö- 
vaara- 
ominaisuudet 

   

Raaka-aine Oiva-sementti CEM II/B-M 

(S-LL) 42,5N 

- betonin sideaine 

- H318, H315, 

H335 

- 100  100 tn siilo 

Raaka-aine Pikasementti CEM I 52,5 R 

- betonin sideaine 

- H318, H315, 

H335 

- 60  60 tn siilo 

Lisäaine Master Glenium SKY 600 

- notkistin 

- H317 - 5  muovinen, valuma-altaallinen kontti, kemikaa-

lien säilytys- ja annostelutilassa 

Lisäaine Master Glenium 51 

- notkistin 

- H317 - 1,5  ICB-kontti ja 200 l muovitynnyrit kalustohallissa 

Lisäaine Master Air 100 

- huokostin 

- - - 1  IBC-kontti  

kemikaalien säilytys- ja annostelutilassa 

Lisäaine Xypex Admix C-1000 

- vedeneristävyyden pa-

rantamiseen 

- H315, H318, 

H317, H335, 

H373 

- 3,5  kuormalavalla, pahvilaatikoissa 4 x 5 kg sä-

keissä kalustohallissa 

Lisäaine Antifrost 0560 

- jäätymispisteen alenta-

miseen 

- H302, H318 - 1  ICB-kontti kalustohallissa 

Väriaine, 

pigmentti 

Ferroxon 410 - - - 0,7  kalustohallissa 

Polttoneste Shell Thermo City kesä, 

talvi 

- höyryn tuotto kiviainek-

sen lämmitykseen 

H226 H304, H315, 

H332, H351, 

H373  

H411 5 m3  valuma-altaallinen 5 m3 polttoainesäiliö 
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Kemikaalien käyttötarkoitukset 

 

Sideaineet  Betonin sideaineena käytetään pääosin sementtiä. Se muodostaa veden kanssa reagoidessaan kestävän lopputuotteen. Sementin kemiallinen 

koostumus vaikuttaa sekä tuoreen betonin työstettävyyteen että kovettuneen betonin säilyvyyteen. Myös betonin ominaisuuksiin, esim. lujuus, 

lämmönkehitys ja kemiallinen kestävyys, voidaan vaikuttaa sementin valinnalla. Osa sementistä voidaan korvata esimerkiksi lentotuhkalla tai 

masuunikuonalla.  

 

Huokostin  Käytetään betoneissa, joilta vaaditaan pakkasenkestävyyttä. Pakkasenkestävyydellä tarkoitetaan kovettuneen betonin kykyä kestää märkänä 

toistuvaa jäätymistä ja sulamista.  

 

Notkistin  Notkistavia lisäaineita voidaan käyttää betonin notkeuden lisäämiseen tai veden vähentämiseen. Tällöin betonin työstettävyys paranee tai betonin 

lujuus nousee, kun vesi-sementtisuhde pienenee. Samalla myös betonin tiiviys ja säilyvyys paranevat. Notkistavilla lisäaineilla veden määrää saa-

daan vähennettyä 5…30 % ilman että betonin työstettävyys heikkenee. Notkistin on välttämätön lisäaine itsetiivistyvien massojen valmistuksessa. 

 

Vedeneristävyyttä lisäävät aineet 

Vesitiiviyttä parantavia ja veden imeytymistä vähentäviä lisäaineita. 

 

Pakkaslisäaineet 

Käytetään talvirakentamisessa. Alentavat betonissa olevan veden jäätymispistettä niin, että betoni jatkaa kovettumiskehitystään jopa -15 °C pak-

kaslämpötilaan asti. 

 

Väriaineet        Betoni voidaan värjätä synteettisillä tai luonnon mineraalipigmenteillä. Väribetonin käyttökohteita ovat esimerkiksi ulko- ja sisäseinät, pilarit ja lattiat.  

 

Polttoneste  Kevyttä polttoöljyä käytetään prosessissa veden ja kiviaineksen lämmittämiseen. Lämpökeskuksessa tuotettava höyry johdetaan putkistoa pitkin 

kiviainessiiloihin ja -taskuihin. 
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Swerock Oy 

Salon betonitehdas 

Ympäristölupahakemus    syyskuu 2021 

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA POIKKEUKSELLISIA TILANTEITA VARTEN 

Swerock Oy, Salon betonitehdas 

 

 

1 Swerock Oy:n toiminta 

 

Swerock Oy:llä on kymmenen valmisbetonitehdasta. Salon betonitehdas on toiminut vuodesta 

1997. Valmisbetonin tuotantokapasiteetti on keskimäärin 30.000 m3/a, maksimikapasiteetti 

50.000 m3/a. 

 

1.1 Kohteen sijainti 

 

Betonitehdas sijaitsee Salon kaupungin Mäenalan kylässä. Kiinteistöllä sijaitsee ainoastaan be-

tonitehtaan toimintaan liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Betonitehdas sijaitsee Uitonnum-

men pohjavesialueella (0273404), joka on luokitukseltaan muu vedenhankintakäyttöön sovel-

tuva pohjavesialue (2). Välittömästi toiminta-alueen läheisyydessä ei ole suojelukohteita. 

 

Betonitehdas sijaitsee haja-asutusalueella, sitä ympäröi metsä. Lähimmät asutut kiinteistöt si-

jaitsevat pohjoisessa, koillisessa ja idässä, lähimmillään runsaan 400 metrin etäisyydellä teh-

dasalueesta. Lisäksi tehdasalueen eteläpuolella, noin 250 m etäisyydellä sijaitsee vapaa-ajan-

asunto. 

 

Betonitehdas sijaitsee välittömästi Uitonnummentien varrella, pohjoisrinteen alapuolella. Beto-

nitehtaan kiviainessiilot ja -taskut sekä betoniautojen pesupaikka sijaitsevat rinteessä. Maaperä 

on hiekkaa (Hk), rinteen päällä kalliomaata (Ka). Piha-alueen reunalla, tehtaan länsipuolella on 

entiseen sorakuoppaan muodostunut lampi.  

  

1.2 Prosessikuvaus 

 

Kohteessa tuotetaan valmisbetonia. Raaka-aineita ovat kiviaines, sementti ja vesi, lisäksi käy-

tetään pieniä määriä lisäaineita.  

 

Raaka-aineet annostellaan automatiikan avulla betonimyllyyn, jossa betoni valmistetaan jo-

kaista kuljetusta varten erikseen. Myllystä betoni siirretään betoniautoon, jolla se kuljetetaan 

suoraan työkohteisiin. 

 

Kalustohallin eteläpuolella, rinteessä sijaitsee betoniautojen säiliöiden pesupaikka. Siihen kul-

jetetaan myös betonimyllyn pesuvedet.  

 

1.3 Yrityksen toiminnan muu riskienhallinta 

 

Salon betonitehtaalla on tehty työpaikan riskien arviointi ja varojen kartoitus Riski-Arvi työka-

lulla. 

 

Henkilökunnan perehdyttämisellä ja jatkuvalla kouluttamisella pyritään siihen, että työskentely 

tapahtuu oikein, ohjeistuksia noudattaen ja tarpeettomia riskejä välttäen. Työturvallisuus- ja ym-

päristöriskien arviointi ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen on jatkuvaa. 
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 Swerock Oy:n betonitehtaat ovat Kiwan (ent. Inspecta Sertifiointi Oy) laaduntarkastuksen pii-

rissä. Tarkastuksia on kahdesti vuodessa.  

 

 Swerock Oy:llä on VNa (843/2017) mukainen betonijätteen laadunvarmistusjärjestelmä. 

 

1.4 Yrityksen ympäristöasioiden hallinta 

 

Salon betonitehtaan toiminnasta vastaa aluepäällikkö Jani Lehtinen. Käytännössä tehtaan tuo-

tannosta huolehtii betoniaseman hoitaja Rami Ojala. 

 

 

2 Poikkeukselliset tilanteet ja niiden torjuminen 

 

Poikkeuksellisia tilanteita voi aiheutua 

- raaka-aineiden kuljettamisen ja purkamisen yhteydessä 

- prosessissa  

- pesuvesialtaiden häiriötilanteissa 

- öljy- ja kemikaalivuodoista 

- henkilöstöön kohdistuvana onnettomuusuhkana 

- ulkopuolisten toiminnan seurauksena. 

 

Poikkeuksellisia tilanteita voi aiheutua myös betonikuljetusten yhteydessä. Ne on jätetty tämän 

tarkastelun ulkopuolelle. 

 

2.1 Raaka-aineiden kuljettaminen ja purkaminen 

 

 Raaka-aineet kuljetetaan betoniasemille rekoilla, säiliö- ja kuorma-autoilla. Ne puretaan suo-

raan varastosiiloihin ja -säiliöihin. 

 

Kiviaines kuljetetaan asemalle perävaunuyhdistelmillä ja puretaan suoraan kiviainessiiloihin ja 

taskuihin.  

 

 Sementti kuljetetaan tehtaalle säiliöautoilla ja puretaan suoraan sementtisiiloihin. Sementin siir-

täminen siiloihin voi aiheuttaa pölyämisriskin. Sementtisiilot on varustettu takaiskuventtiileillä, 

jotka estävät ylipaineen muodostumisen täyttöjen yhteydessä. Sementtimäärää siiloissa mita-

taan korkeusantureilla ja siilot on varustettu ylitäytön varoittimilla. Käytettävät suodattimet ovat 

vaihdettavia. Niiden kuntoa valvotaan silmämääräisesti päivittäin, niiden tarkistus tapahtuu kah-

desti vuodessa.  

 

Lisäaineet tuodaan tehtaalle säiliöautoilla tai muovitynnyreissä. Poikkeuksena on Xypex Admix 

C-1000, betonin vesieristämiseen käytettävä jauhe, joka toimitetaan tehtaalle lavoittain, pahvi-

laatikoissa. Se syötetään prosessiin kiviaineksen kanssa. 

  

Kevyt polttoöljy tuodaan tehdasalueelle säiliöautolla, josta se puretaan valuma-altaalliseen ja 

ylitäytönestimellä varustettuun 5 m3 polttoöljysäiliöön. Polttoöljysäiliö sijaitsee betonilaatalla, 

lämpökeskuksen vieressä.  

 

 Vesi otetaan pääosin Salon kaupungin vesijohtoverkostosta, vähäisemmässä määrin tehtaan 

pihalla olevan lammen rannassa olevasta kaivosta. 

  

 Raaka-aineiden kuljettamisesta ja purkamisesta aiheutuvia poikkeustilanteita voivat olla: 

- Kuljetusten yhteydessä kiinteistöllä tapahtuva kuljetuskaluston rikkoutuminen tai onnetto-

muus. Näitä estetään ajamalla tehdasalueella riittävän matalilla nopeuksilla ja vain 
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normaaleja ajoreittejä pitkin; pitämällä ajoreitit vapaana ylimääräisestä tavarasta; jalan teh-

dasalueella liikkuvien varovaisuudella ja valppaudella; talviaikaisella liukkaudentorjunnalla.  

- Sementtisiilojen täytön yhteydessä tapahtuva hallitsematon pölypäästö. Tämä estetään sii-

lojen pölysuodatinten kunnosta huolehtimalla ja vaihtamalla ne riittävän usein.  

- Lisäaineen purkaminen väärään säiliöön. Tämä estetään kemikaalisäiliöiden huolellisella ja 

oikealla merkitsemisellä; kemikaalien toimittamisella suoraan niiden säilytys ja käyttötiloi-

hin.  

- Polttoöljyn purkamisen yhteydessä muodostuvat pienetkin vuodot. Haitat estetään havait-

tujen vuotojen välittömällä imeyttämisellä ja siivoamisella. Öljyisten hulevesien muodostu-

mista on mahdollista estää valamalla polttonestesäiliön alla olevalle betonilaatalle matala 

reunus ja rakentamalla säiliön päälle katos.  

 

2.2 Prosessi 

 

 Kiviaines 

Kiviaines siirretään siiloista pihan ylitse kulkevalla kuljettimella betoniasemalla olevien vaakojen 

kautta betonimyllyyn. Betonin laadusta riippuen käytettävän kiviaineksen raekoko vaihtelee. 

  

 Sementti syötetään siilosta vaa’an kautta betonimyllyyn. 

 

 Käytettävistä kemikaaleista pääosa on varustettu vaaramerkinnöillä terveysvaaraominaisuuk-

sien vuoksi. Polttoöljyllä on lisäksi fysikaalisia ja ympäristövaaraominaisuuksia. 

 Kulloinkin tehtailla käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla paperi-

kopiona. Vaarallisten kemikaalien osalta on olemassa tiivistetyt ohjeet poikkeustilanteissa toi-

mimista varten. 

 

Kevyt polttoöljy säilytetään 5 m3 säiliössä. Säiliö tarkastutetaan vähintään kymmenen vuoden 

välein. Viimeisin tarkastus on tehty 21.6.2021. Polttoöljyn avulla tuotetaan kiviaineksen lämmit-

tämiseen käytettävä höyry. Höyry johdetaan kiviainesiiloihin kiviaineskuljettimen alapuolella kul-

kevaa putkea pitkin. 

 

Melu 

Melua toiminnassa aiheuttaa raaka-aineiden kuljetus, prosessi ja tuotteiden varastoon siirtämi-

nen. Liikennöinnin aiheuttama häiriö on paikallista sijaintipaikka huomioiden. Betonimylly sijait-

see betoniaseman sisällä. 

 

Jätevedet 

Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Tuotannon yhteydessä jätevettä ei synny, 

koska käytettävä vesi sitoutuu betoniin. Pesupaikan selkeytettyä pesuvettä kierrätetään uudel-

leen käytettäväksi. Öljyisten hulevesien synty on ehkäistävissä.  

 

Asfaltoidulla pihalla syntyvät hulevedet johdetaan sadevesikaivoon, josta ei ole purkuputkea. 

Tarvittaessa vettä pumpataan prosessivedeksi. Betoniaseman ja Uitonnummentien välissä si-

jaitsevan, öljynerottimella varustetun kaivon vedet johdetaan Uitonnummentien pohjoispuolella 

olevaan kannelliseen altaaseen, jossa kiintoaines laskeutuu ja selkeytynyt vesi johdetaan yli-

vuotona metsäojaan. 

 

 Prosessin yhteydessä tunnistettuja poikkeustilanteita voivat olla:  

- Kiviainesten syöttöhäiriö ja tippuminen kuljettimelta pihalle. Tämä estetään asianmukaisella 

kunnossapidolla. 

- Kiviaineksen lämmittämiseen käytettävän höyryn siirtoputken vaurioituminen. Höyryputken 

sijaitessa useamman metrin korkeudessa, sen rikkoutumisesta aiheutuisi lähinnä taloudel-

lisia haittoja. Tapahtuma estetään asianmukaisella kunnossapidolla. 
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- Sementin holvaantuminen siiloihin esimerkiksi silloin, jos se on jostain syystä kastunut. Kor-

jaavia toimenpiteitä saa tehdä vain ennakkoon tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. 

- Käytettävien kemikaalien roiskumiset ja säilytys-/annosteluastioiden rikkoutumiset. Hai-

toilta suojaudutaan käyttämällä asiaan kuuluvia suojaimia ja oikeita työtapoja. 

 

2.3 Pesuvesialtaiden häiriötilanne 

 

Pesupaikka muodostuu neljästä vesitiiviistä betonialtaasta. Vesi kulkeutuu ylivuotona altaasta 

seuraavaan, jolloin pesuvesien kiintoaines laskeutuu altaiden pohjalle, käytännössä suurim-

massa määrin toiseen ja kolmanteen altaaseen. Viimeisestä altaasta selkeytynyttä vettä kierrä-

tetään uudelleen pesuvedeksi. Tarvittaessa (esimerkiksi sateisena aikana) viimeisen altaan 

vettä on kuljetettu Liedon ja Naantalin betonitehtaalle. 

 

Pesuvesialtaiden kuntoa tarkkaillaan joka kerta, kun altaista poistetaan lietettä. Altaista poistet-

tavan kiintoaineksen kuivattamista varten altaan vierelle on valettu vesitiivis betonilaatta, joka 

kallistuu altaisiin päin. Liete saa kuivua ja kovettua ennen kuin se kuljetetaan edelleen käsitel-

täväksi asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.  

 

 Betonitehtaalle tuodaan ylijäämäbetonia vain pieniä määriä. Pääsääntöisesti se jätetään asiak-

kaalle tai toimitetaan suoraan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.  

 

Pesuvesialtaiden häiriötilanteita ja niistä johtuvia poikkeustilanteita voivat olla: 

- Pesuvesien hallitsematon pääsy ympäristöön. Pesuvedet ovat laadultaan hyvin emäksisiä 

ja niiden sulfaattipitoisuus on yleensä korkea. Erityisesti sateisina aikoina altaiden veden-

pinnan tasoa tarkkaillaan, jotta vettä voidaan kuljettaa muualle hyvissä ajoin ennen altaiden 

tulvimista. 

 

2.4 Öljy- ja kemikaalivahingot 

 

 Kemikaalit säilytetään betoniaseman alla olevassa tilassa, pienessä määrin kalustohallissa. 

Kummassakin on betoninen, vesitiivis lattia, eikä niissä ole lattiakaivoja. Polttoöljysäiliön sijainti 

ja varusteet on kuvattu aiemmissa kohdissa.  

 

 Öljy- ja kemikaalivahinkojen seurauksena aiheutuviksi poikkeustilanteiksi on tunnis-

tettu: 

- Polttoöljyn tai kemikaalien hallitsematon pääsy ympäristöön. Toimittaessa pohjavesialu-

eella riskit pohjavedelle ovat todellisia. Kemikaalit ja polttoöljy varastoidaan niille varatuissa 

paikoissa. Pienetkin päästöt puhdistetaan tai imeytetään välittömästi ja jäte toimitetaan 

käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti hävitettäväksi. Polttoöljysäiliön kunto tarkistutetaan 

riittävän usein ja havaittaessa esimerkiksi säiliön seinämän ohentumista, pinnoitetaan tai 

korvataan säiliö uudella riittävän varhaisessa vaiheessa. Kemikaalisäiliöiden kuntoa tark-

kaillaan ja ne uusitaan riittävän aikaisessa vaiheessa. 

- Kemikaalien reagoiminen keskenään. Tämä estetään huolehtimalla, että kemikaalisäili-

öissä on oikeat ja riittävät merkinnät. 

- Tyhjät kemikaalisäiliöt varastoidaan asianmukaisesti ennen niiden toimittamista kierrätettä-

väksi tai jätteenä käsiteltäväksi. 

 

2.5 Henkilöstöön kohdistuvat onnettomuusuhat  

 

 Todennäköisimpiä henkilöstöön kohdistuvia onnettomuusuhkia ovat tapaturmat. Niitä torjutaan 

edellyttämällä ja valvomalla suojavarusteiden käyttöä. Mikäli kulkureiteille pääsee liukkautta ai-

heuttavaa ainetta, imeytetään ja siivotaan se välittömästi pois. Ulkona huolehditaan liukkauden-

torjunnasta. 
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Toiminnan suunnittelussa ja työskentelyssä lähtökohtana on mahdollisimman turvallinen ja tar-

koituksenmukainen toiminta. Kaikki henkilökunnan jäsenet perehdytetään työsuhteen aluksi ja 

tarvittaessa. Työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut määritellään selkeästi. Alueella asioivilta yh-

teistyökumppaneilta edellytetään Swerock Oy:n ohjeiden mukaista toimintaa. 

 

Koko henkilökunnan tulee tuntea työpaikan säännöt ja noudattaa niitä. Mahdollisiin poikkeamiin 

puututaan heti. 

 

2.6 Ulkopuolisten toiminta  

  

 Ulkopuolisten tulo tehdasalueelle on mahdollista sen sijaitessa välittömästi Uitonnummentien 

varrella. Ulkopuoliset voivat olla vaaraksi normaalille toiminnalle ja itselleen, jos he liikkuvat 

alueella luvatta. Asiattomia voi pyrkiä alueelle erityisesti toiminta-aikojen ulkopuolella. Ilkivallan 

seurauksena ympäristöön kohdistuvia uhkia ovat polttoainevalumat ja onnettomuudet. Ilkivaltaa 

vastaan varaudutaan riittävin lukituksin ja kameravalvonnalla. 

 

2.7 Yleisiä toimenpiteitä poikkeuksellisten tilanteiden torjumiseksi 

 

 Poikkeuksellisten tilanteiden syntymistä ehkäistään rakenteiden, laitteiston ja kaluston kunnos-

sapidolla, oikeilla työskentelytavoilla ja asianmukaisilla suojaimilla. 

 

Säännöllisin henkilökunnan koulutuksin varmistaudutaan siitä, että toiminta on ympäristöluvan 

mukaista. Koulutusten yhteydessä käydään myös läpi tämän toimintasuunnitelman mukaisia 

käytäntöjä. Jokainen tietää omalta osaltaan sekä työskentelyn riskit, että roolinsa mahdollisessa 

onnettomuus- ja häiriötilanteessa.  
 

 Henkilökuntaa rohkaistaan ilmoittamaan kaikista havaituista poikkeamista ja läheltä piti -tilan-

teista. Yrityksen johto käsittelee saadut ilmoitukset mahdollisimman pian, ryhtyy tarvittaviin toi-

menpiteisiin haitan tai riskin poistamiseksi ja tiedottaa tehdyistä toimenpiteistä asiasta ilmoitta-

neelle sekä muille, joita asia koskee. 

  

Laitoksella on kerran vuodessa turvallisuus- ja ympäristökatselmus. 

 

 

3 Poikkeuksellisissa tilanteissa toimiminen 

 

Havaittaessa  

- hallitsematon pölypäästö 

- pesuvesialtaiden vuoto 

- muu ympäristöluvan vastainen tapahtuma 

ruvetaan välittömästi tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin haitan minimoimiseksi. Tilanteesta 

ja toimenpiteistä ilmoitetaan betonitehtaan toiminnasta vastaavalle henkilölle. Mikäli tilanne 

vaatii, hän on yhteydessä Salon kaupungin ympäristönsuojeluun. 

 

Havaittaessa kemikaali- tai öljyvuoto ryhdytään välittömästi tilanteen edellyttämiin toimenpitei-

siin haitan minimoimiseksi ja ilmoitetaan asiasta betonitehtaan toiminnasta vastaavalle henki-

lölle. Mikäli tilanne vaatii, ollaan yhteydessä Varsinais-Suomen Pelastuslaitokseen ja Salon 

kaupungin ympäristönsuojeluun. Toimintaa jatketaan saatujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Havaittaessa onnettomuustilanne, jossa joku on loukkaantunut tai tulipalo, soitetaan välittö-

mästi numeroon 112, ollaan sen jälkeen yhteydessä tehtaan toiminnasta vastaavaan henkilöön 
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ja ryhdytään tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin loukkaantuneen auttamiseksi ja lisävahinko-

jen ehkäisemiseksi.  

 

Kaikissa tapauksissa ilmoitetaan asiasta yhtiön ohjeistuksen mukaisesti. Vastuulliset henkilöt 

vastaavat tilanteen johtamisesta kaikissa onnettomuus- ja poikkeustilanteissa siihen asti, kun-

nes viranomaiset ovat saapuneet paikalle. 

 

 

4 Toiminta poikkeuksellisen tilanteen jälkeen 

  

Mahdollisimman pian poikkeuksellisen tilanteen jälkeen selvitetään mitä on tapahtunut ja minkä 

takia. Tapahtumapaikka dokumentoidaan esimerkiksi valokuvaamalla, mahdollisia paikalla ol-

leita ja silminnäkijöitä haastatellaan tapahtumien selvittämiseksi.  

 

Tapahtunut käydään läpi toiminnasta vastaavan ja betonitehtaalla tapahtumahetkellä työsken-

nelleiden kanssa. Tässä keskustelussa selvitetään tilannetta edeltäneet tapahtumat, tapahtu-

man varsinainen syy ja sen jälkeiset toimenpiteet.  

 

Edellä kuvattujen tietojen keräämisen jälkeen suunnitellaan toimenpiteet, joilla vastaavan ta-

pahtuman toistuminen estetään ja ryhdytään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin. Muutokset 

käytännöissä ja ohjeistuksissa käydään läpi koko henkilöstön kanssa. 

 

Kaikki onnettomuus- ja poikkeustilanteet kirjataan ylös poikkeamina ja raportoidaan ympäristö-

luvan edellyttämän vuosiraportoinnin yhteydessä valvontaviranomaiselle. Vakavaan loukkaan-

tumiseen johtaneesta tapaturmasta ilmoitetaan mahdollisimman pian työsuojeluviranomaiselle 

ja poliisille tapaturman tutkinnan aloittamiseksi.  

 

Swerock Oy:n johto käy vuosittain läpi mahdollisesti tapahtuneet poikkeukselliset tai läheltä piti 

-tilanteet, mahdolliset organisaatiossa tai toiminnassa tapahtuneet muutokset ja arvioi niiden 

pohjalta toimintasuunnitelman päivityksen tarpeen. 
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JÄTETIEDOT 

 

 

Mahdollisissa huolloissa ja remonteissa syntyvästä jätteestä huolehtii urakoitsija. 

Tehdaskiinteistöllä ei huolleta tai tankata kalustoa. 

 

 

Alla olevassa taulukossa jätenimike ja jätteen numerotunnus ovat valtioneuvoston asetuksen jätteistä 

(179/2012) liitteen 4 mukaisia. 

 

Jätenimike Jätteen nro-
tunnus 

Määrä/a Jätteen tyyppi Nouto/toimitus 

betonijäte, betoni-
liete * 

10 13 14 noin 700 tn inertti Katso alla oleva selvitys. 

lajiteltu polttokel-
poinen jäte 

20 03 01 noin 10 m3 tavanomainen 240 litran, kahden viikon välein 
tyhjennettävä, jäteastia; tyhjennyk-
sestä huolehtii Salon Jätehuolto Oy 

pahvi 15 01 01 1 m3 kierrätettävä Viedään itse keräyspisteeseen. 

kuormalavat 15 01 03  kierrätettävä / 
energiakäyttö 

Palautetaan toimittajalle / keräys-
pisteeseen. 

umpikaivoliete 20 03 06 määrä vä-
häinen 

 Tyhjennys tilataan tarvittaessa. 

loisteputket 20 01 21 muutama 
kappale 

vaarallinen jäte Viedään itse keräyspisteeseen. 

 

 

Ylijäämäbetoni 

Ylijäämäbetonia tuodaan betonitehtaalle vähäisiä määriä (noin 50 tn vuonna 2020), yleensä se jätetään työ-

maalle tai toimitetaan jätteenkäsittelykeskukseen. 

 

Ylijäämäbetoni tyhjennetään ennen auton betonisäiliön pesua ns. Dublo-muottiin. Muotin avulla betonista 

valmistetaan määrämittaisia elementtejä, "palikoita", joista voidaan rakentaa esimerkiksi tukimuureja, kenttä-

rakenteita ja materiaalitaskuja. Toiminnasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle, kun 

rakennuskäyttöön tarkoitettu ylijäämäbetoni voidaan hyödyntää ilman välivarastointia ja murskaamista. 

 

Betonijäte 

Betoniautojen pesun yhteydessä erottuva liete nostetaan kuivumaan altaan vierellä olevalle betonialustalle, 

josta ylimääräinen vesi johtuu takaisin altaaseen. Kuivunut betoniliete toimitetaan edelleen asianmukaiseen 

vastaanottopaikkaan. Pesupaikalla syntyvän betonilietteen vastaanottopaikkaa selvitellään, lupaa haettaessa 

neuvottelut ovat käynnissä Forssassa toimivan Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa. 
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Swerock Oy 
Salon betonitehdas 
     
 
 
SALON BETONITEHTAAN PESUPAIKAN KIERRÄTYSVEDEN LAATU 
 
 
 Swerock Oy:n betonitehtaiden betoniautojen pesupaikan saostusaltaiden vedenlaatua on 

tarkkailu vuodesta 2008 lähtien. Edellinen näyte Salosta on otettu vuonna 2009. Nyt näyte 

otettiin ympäristölupahakemusta varten.  

 

 Betoniautojen pesupaikka on neliosastoinen. Autojen betonisäiliöiden pesussa syntyvä vesi 

ohjataan pihan kallistuksin toiseen altaaseen, josta se kulkeutuu edelleen ylivuotona 

kolmanteen ja neljänteen altaaseen. Veden sisältämä kiintoaines laskeutuu pääasiassa 

toisessa, vähäisemmässä määrin kolmannessa altaassa. Vettä pumpataan viimeisestä 

altaasta uudelleen käyttöön. 

 

 Swerock Oy:n Salon betonitehtaan pesupaikalta otettiin näyte 12.8.2021. Näytteen otti 

ins.AMK Anna-Maija Hallikas. Näyte otettiin pesupaikan kolmannesta altaasta, altaan laidalta 

kurkottaen, kohdasta, josta vesi purkautuu viimeiseen altaaseen. Altaissa oli runsaasti lietettä, 

vesi oli sameaa. 

 

 Näyte analysoitiin KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriossa Tampereella. Testausseloste ja 

yhteenvetotaulukko, johon on koottu vertailuarvoja ja vedenlaatutietoja vuodesta 2008 lähtien, 

ovat liitteenä. 

 

 Pesuvesi on hyvin emäksistä. Altaissa oleva liete on havaittavissa korkeina sähkönjohtavuus 

ja kiintoainepitoisuuksina. 

 

 

 

 Anna-Maija Hallikas 

 puh. 040 559 9961 

 

 

  

LIITE Yhteenvetotaulukko pesuveden laadusta 

 Testausseloste 21-22199, 20.8.2021 

Käyttäjä
Tekstiruutu
Liite 26A



Swerock Oy        Liite 1 

Salon betonitehtaan pesupaikan vedenlaadun seurantataulukko 

 

 

Alla olevaan taulukkoon on koottu Swerock Oy:n betonitehtailta pesupaikan vedenlaadun arvioimiseksi otettujen pesuvesinäytteiden tutkimustuloksia sekä 

vertailuarvoja. Viimeisin testausseloste on liitteenä, muut ovat saatavissa tarvittaessa.   

- Betonivesi -arvot ovat peräisin VTT:n keväällä 2003 tekemästä tutkimuksesta, jonka yhteydessä otettiin vesi- ja lietenäytteitä 12 betonitehtaalta. 

Vertailuarvoina on huomioitu kuudelta valmisbetonitehtaalta otettujen näytteiden minimi- ja maksimiarvot. (Betonin, betonilietteen ja veden 

kierrätys betoniteollisuudessa, Betonikeskus Oy, 2005). 

- Teollisuusjätevesi –sarakkeen arvot ovat esimerkkejä teollisuusjätevesien raja-arvoista. (Teollisuusjätevesiopas, Asumajätevesistä poikkeavien 

jätevesien johtaminen viemäriin. Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarja nro 50, liitteet 6 ja 7, 2016). 

- Talousvesi –sarakkeen arvot ovat talousvesiasetuksen 683/2017 mukaisia talousveden laatuvaatimuksia ja suosituksia. 

 

 
 Betonivesi Teollisuus-

jätevesi 
 

Talousvesi 
 

Naantali 
26.2.2008 

Salo 
29.6.2009 

Naantali 
31.3.2016 

Naantali 
11.6.2018 

Naantali 
26.8.2019 

Naantali 
26.8.2020 

Naantali 
7.7.2021 

Salo 
12.8.2021 

pH 12,7 - 12,9 6,0 – 11,0 6,5 – 9,5 
 

12,4 ± 0,2 12,6 ± 0,2 12,7 ± 0,2 12,7± 0,2 12,6 ± 0,2 12,3 ± 0,2 12,2 ± 0,2 12,6 ± 0,2 

sähkönjohtavuus, 
mS/m 

507 – 1270 250 
 

250 780 1400 790 ± 5 % 912 ± 5 % 860 ± 5 % 650 ± 5 % 590 ± 5 % 1080 ± 10 % 

kiintoaine, mg/l    69 ± 10,0 28 ± 4,2 23 ± 20 % 13 ± 15 % 54 ± 20 % 63 ± 20 % 20 ± 20 % 610 ± 15 % 

sulfaatti, mg/l 2 – 1609 400  250 
 

620 ± 74,0 400 ± 40 260 ± 10 % 720 ± 10 % 580 ± 10 % 710 ± 10 % 640 ± 10 % 220 ± 10 % 

kloridi, mg/l   250 
 

67 ± 4,0 66 ± 7 57 ± 10 % 33 ± 10 % 38 ± 10 % 31 ± 12 % 34 ± 10 % - 

kromi, μg/l <20 – 100 500 50 
 

46 130 32 ± 15 % 69 ± 15 % 93 ± 15 % 62 ± 15 % 40 ± 15 % 54 ± 15 % 
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Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek./enn.pid.rek
Patamäenkatu 24 PL 265 (03) 2461 265 2823750-1
33900 TAMPERE 33101 TAMPERE *03 2461 111 heli.orakangas@kvvy.fi

Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

Swerock Oy
Y-tunnus: 1509160-3
003715091603
 E2040503

Tilausnro 456926 (X/Y), saapunut 12.8.2021, näytteet otettu 12.8.2021
Näytteenottaja: Anna-Maija Hallikas

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

74073 Salon betonitehdas, selkeytynyt pesuvesi

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 74073

Esikäsittely ICP-analytiik. Tehty
Typpihappohajotus vesi Tehty
*pH 12,6
*Sähkönjohtavuus mS/m 1080
*Kiintoaine mg/l 610
*Sulfaatti mg/l 220
*Kromi (kokonais) mg/l 0,054

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

Heli Orakangas
Ymp.asiantuntija(FM)
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Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Esikäsittely ICP-analytiik.  (TL25)
Typpihappohajotus vesi SFS-EN ISO 15587-2, 2002 (TL25)
*pH SFS 3021:1979 (TL25)
*Sähkönjohtavuus SFS-EN 27888:1994 (TL25)

*Kiintoaine SFS-EN 872:2005 (TL25)
*Sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL25)
*Kromi (kokonais) SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2;2016 (TL25)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL25 KVVY/Tampere (FINAS T064)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

Esikäsittely ICP-analytiik. 2021/74073 13.8.2021

Typpihappohajotus vesi 2021/74073 17.8.2021

*pH 2021/74073 ±0,2  yks. 13.8.2021

*Sähkönjohtavuus 2021/74073 ±10% 13.8.2021

*Kiintoaine 2021/74073 ±15% 13.8.2021

*Sulfaatti 2021/74073 ±10% 16.8.2021

*Kromi (kokonais) 2021/74073 ±15% 19.8.2021
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