Lujabetoni Oy
Lausunto
04.01.2021

Asia: VN/23338/2020-YM-1; YM034:00/2018

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi
milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä
Yleiset kommentit asetusluonnoksesta ja/tai muuta huomautettavaa
Tähän voitte kirjoittaa yleiset kommenttinne asetusluonnoksesta ja /tai muuta huomautettavaa
Lujabetoni Oy toimii Suomessa lähes 30 betonitehtaan voimin ja on alan 3. suurin valmistaja. Yleinen
tavoite betonijätteen laajemmaksi hyödyntämiseksi on erittäin hyvä ja Lujabetoni Oy kannattaa sitä.
Tämän toteutuminen vaatii kuitenkin nähdäksemme muutoksia lain edellyttämään ympäristölupaan.
Alalle leimallista on tehtaiden suuri määrä ja pieni yksikkökoko. Koko Suomessa on käsityksemme
mukaan yli 300 betonitehdasta, mikä kertoo toimialan fragmentoituneisuudesta ja tarvittavasta
lupamäärästä, mikäli asetus hyväksyttäisiin sellaisenaan.

Samoin on todettava, että asetuksen vaatimat raja-arvot vaikuttavat erittäin tiukilta, joskaan emme
ole pystyneet perehtymään asiaan kovinkaan tarkasti koronapandemian aiheuttaman
resurssikuormituksen johdosta.

Kommentit pykäliin
1 § Tarkoitus
2 § Soveltamisala
On pidettävä kohtuuttomana, että betonijätteen hyödyntäminen uusiokäyttöön vaatii
ympäristöluvan. Samaan aikaan betonitehtaiden velvoitetta hakea toimintaansa varten
ympäristölupia on kevennetty merkittävästi ns. rekisteröintimenettelyllä (Valtioneuvoston asetus
kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista). Uusi laki johtaa
täysin tarpeettomaan byrokratiaan ja lisäkustannuksiin arviomme mukaan jopa >200 betonitehtaan
osalta ja vesittää itsessään lakia rekisteröintimenettelystä.
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Lujabetoni Oy ehdottaa, että rekisteröintimenettelylakia täydennetään pienen mittakaavan
betonijätteen murskaustoiminnasta siten, että ko. laki sisältää normaalin betonitehtaan vuosittaisen
murskaustarpeen ja määrityksen sen vaatimuksille. Vaihtoehtoisesti käsiteltävänä olevaa lakia tulisi
muuttaa niin, että toiminta ei vaadi ympäristölupaa, mikäli se tapahtuu vain rekisteröintimenettelyn
alaisen betonitehtaan omille jätebetoneille ja lain vaatimuksia muuten noudatetaan. Tämän
toiminnan raportointi tulisi olla osa normaalia tehtaan ympäristövuosiraportointia.

On huomioitava, että pieni osa betoniteollisuuden valmistajista tekee liiketoimintaa betonijätteen
käsittelyllä. Tämän johdosta alan sisäiset näkemykset voivat erota merkittävästi sen osalta,
edellytetäänkö toiminnalta ympäristölupaa, mikä käsityksemme mukaan jarruttaisi voimakkaasti
käsittelytoiminnan yleistymistä. Lujabetoni Oy ei harjoita liiketoimintaa betonijätteen käsittelyllä.
3 § Määritelmät
4 § Betonimursketta koskevat arviointiperusteet
5 § Laadunhallinta
6 § Vaatimustenmukaisuusilmoitus
7 § Ilmoitusvelvollisuus
8 § Voimaantulo
-

Kommentit liitteisiin
Liite 1. Betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat arviointiperusteet
Liite 2. Laadunvarmistusjärjestelmän sisältövaatimukset
Liite 3. Vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisältövaatimukset
-
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