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itsee teollisuusalueeksi merkityllä 

aljon, Ari-Pekka Ansio kommentoi.
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Kiista Ansion Sementtivalimo 
Oy:n ympäristöongelmista on 
kääntymässä uuteen suuntaan. 
Lähinaapureilla ja valimolla 
on ollut sukset ristissä pari-
kymmentä vuotta, ja aiempi-
na vuosina naapurustolla on 
ollut – Paimion ympäristön-
suojelusihteeri Sinikka Kopo-
nen-Laihon mukaan – aihetta-
kin valittaa.

Nyt ympäristölautakunta 
katsoi, että viimeisin, helmi-
kuussa jätetty kirjallinen lä-
hinaapurien valitus ei anna 
aihetta jatkotoimenpiteisiin. 

Ovatko asiat siis muuttuneet 
oleellisesti?

– Valimon toiminta on men-
nyt askel askeleelta parempaan 
suuntaan. Muun muassa lai-
tokselle on palkattu tuotanto-
johtaja, joka on paneutunut 
ympäristöasioihin, Koponen-
Laiho kertoo.

Ympäristöongelmat 
kärjistyivät 2009

Koponen-Laiho kertoo, et-
tä asiat kärjistyivät vuonna 
2009, jolloin silloinen ympä-
ristönsuojelu- ja maaseutulau-
takunta teki rikosilmoituksen 
poliisille ympäristön turmele-
misesta. Lopulta valimo tuo-

mittiin yhteisösakkoihin Var-
sinais-Suomen käräjäoikeudes-
sa syksyllä 2011.

Niinä vuosina melu- ja pö-
lyhaittoja oli runsaasti, jätteitä 
oli läjitetty lajittelematta tontil-
le, ne olivat osin levinneet naa-
purien puolelle ja tuuli riepot-
teli styroksia ja muoviroskaa 
ympäristöön. Hake- ja rehu-
jätekasat mädäntyivät.

Valimon nykyinen ympä-
ristölupa muotoiltiin Paimi-
on ympäristölautakunnassa 
vuonna 2012 ja Vaasan hal-
linto-oikeudessa vuonna 2013. 
Naapurusto olisi halunnut, et-
tä valimoon olisi kohdistet-
tu rikkomusten vuoksi hallin-

topakkomenettelyä ja tehdas 
olisi suljettu, mutta oikeudes-
sa tyydyttiin vain hiomaan lu-
paehtoja ja vaatimaan lisäai-
dan rakentamista.

Onko tarkastuksia 
tehty?

Uusimmassa valituksessa naa-
purit eivät ole tyytyväisiä val-
vonnan määrään. He epäilevät, 
että paikalla ei ole tehty min-
käänlaisia tarkastuksia.

– Rahkeeni eivät kerta kaik-
kiaan riitä siihen, että hyppäi-
sin Ansiolla joka viikko. Käyn 
siellä tarkastuksella kaksi ker-
taa vuodessa ja aina tarvittaes-
sa ylimääräisiä kertoja, jos va-

lituksia tulee. Lisäksi tehtaalta 
tulevat säännöllisesti vuosira-
portit sekä pinta- ja pohjave-
situtkimustulokset, Koponen-
Laiho toteaa.

Valimolla on useita rajanaa-
pureita. Heistä vain osa on teh-
nyt valituksen. Kaksi valittajis-
ta on vanhoja asukkaita, toiset 
kaksi ovat muuttaneet valimon 
lähelle vasta hiljattain.

– Asunnot sijaitsevat Vistan 
osayleiskaavassa teollisuusalu-
eeksi varatulla alueella, joten 
tiettyyn rajaan saakka ympä-
röivän asutuksen tulee tehtaan 
ääniä ja meluja sietää, Kopo-
nen-Laiho kommentoi.

Valimo saamassa puhtaat paperit
 – naapurien valitus ei mennyt enää läpi
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Naapurien mielestä Ansion Se-
menttivalimo on rikkonut ym-
päristöluvassa asetettuja toi-
minta-aikoja. He olivat kerän-
neet valokuvia, päivämääriä ja 
kellonaikoja väärään aikaan 
tehdystä työskentelystä. 

Valimon mukaan tehtaal-
la kuitenkin noudatetaan sää-
dettyjä työ- ja toiminta-aikoja. 
Poikkeustilanteissa tehdasalu-
eella on ollut jonkin verran lii-
kennettä myös työaikojen ulko-
puolella. Esimerkiksi sesonki-
aikoina kuorma saattaa joutua 
lähtemään Paimiosta jo kello 
4.30, jotta se ehtisi seitsemäk-
si työmaalle.

Meteliä pitäviä töitä, kuten 
siltanosturin käyttöä ja betoni-

elementtien siirtelyä, saa tehdä 
valimolla ulkona arkisin kel-
lo 07–21. Tehtaan sisätiloissa 
työskentely on sallittua arki-
sin kello 04–22, pyhäpäivinä 
kello 07–21. 

Naapurien mielestä raskaan 
ajoneuvon liikenne ja lastaus 
aiheuttaa valimolla kaikkein 
eniten melua. Lupamääräyk-
sissä ei ole kuitenkaan otettu 
kantaa siihen, onko tehdas-
alueella kiellettyä liikennöidä 
yöaikaan.

Valimo on vuoden verran 
lämmittänyt hallinsa hakelai-
toksella, ja myös siitä on va-
litettu. Valimon mukaan ha-
kelaitoksessa poltetaan vain 
puhdasta puuhaketta ja beto-
nin muottipuujätteen poltta-
minen on lopetettu. Alkuvuo-
desta kattilan toiminnassa oli 

häiriö, minkä vuoksi siitä tuli 
hajua ja tummaa savua.

Lupaprosessit 
kohtuuttoman pitkiä

Erkki Kauppila on työskennel-
lyt Ansion Sementtivalimos-
sa tuotantojohtajana marras-
kuusta 2012. Hän painottaa, 
että valimossa on hänen aika-
naan työskennelty voimassa 
olevien ympäristölupien mu-
kaan. Lisäksi ulkopuolinen 
konsultti valvoo ympäristö-
luvan vaatimia mittauksia, jo-
ten tulokset ovat varmasti oi-
keellisia.

– Täällä ei ole mitään muuta 
ongelmaa kuin se, että naapu-
reiden on vaikea hyväksyä sitä, 
että täällä on tehdas. Ympäris-
töluvan ja hakelaitoksen lupa-
prosessit ovat kestäneet valitus-

ten vuoksi kohtuuttoman kau-
an. Esimerkiksi hakelaitoksen 
lupaprosessi kesti 2,5 vuotta, 
mikä aiheutti monia ongelmia, 
Kauppila kommentoi.

– Tässä on naapureitten ja 
tehtaan omistajien välissä ol-
lut vanhoja konflikteja. Vali-
molla on kuitenkin asiat suh-
teellisen hyvässä kunnossa. Ai-
na betonitehtaassa kaikenlaista 
parantamista on, mutta muu-
tokset eivät tapahdu päivässä.

”Ketään muuta ei 
valvota yhtä paljon”

Toimitusjohtaja Ari-Pekka An-
sio toteaa, että ympäristöasioi-
ta kehitetään valimolla jatku-
vasti, ja ne ovat asioita, jotka 
eivät koskaan tule kokonaan 
valmiiksi. Joka tapauksessa 
kaikki jäte valimolla kierräte-

tään ja hyödynnetään, ympä-
ristökuormitusta ja hiilijalan-
jälkeä on vähennetty ja hallin 
lämmitysmuotona on nykyään 
öljyn sijaan hake.

– Asiat on kärsitty ja otettu 
opiksi ja puutteet on korjattu. 
Paimiossa ei ole yhtäkään lai-
tosta tai tehdasta, jota valvot-
taisiin yhtä paljon, hän kom-
mentoi.

Valvontaviranomainen ei ole 
havainnut puutteita betoniau-
tojen pesuvesien käsittelyssä. 
Maaperä on tutkittu vuonna 
2010, eikä silloin nähty tar-
vetta puhdistustoimenpiteisiin. 
Alueen pohjavesissä on todet-
tu jonkin verran kohonneita öl-
jyhiilivetyjakeiden ja sinkin pi-
toisuuksia. Syytä niille ei vielä 
tiedetä. Lohipuron vesi on ol-
lut hyvällä tolalla.

”Ainoa meidän ongelmamme on naapurit”
Yötyö ja hakkeen poltto kismittävät lähiasukkaita

SAUVO Suomen Yrittäjät alue-
järjestöineen aloitti tällä viikol-
la uuden käytännön: kaikille 
200 kansanedustajalle on ni-
metty omasta vaalipiiristä ni-
mikkoyrittäjä, joka auttaa, kun 
kansanedustaja tarvitsee tietoa 
yrittäjyydestä. Sauvon koke-
neen Esko Kivirannan kum-
miksi sai kutsun Huuhka Oy:n 
Pirita Huuhka.

Kummit ja kummikansan-
edustajat tapasivat ensimmäi-
sen kerran Yrittäjän ääni -se-
minaarissa Finlandia-talolla 

keskiviikkona. Siellä Suomen 
Yrittäjien johto kertoi, mitä 
päättäjien alkaneella vaalikau-
della kannattaisi tehdä, jotta 
pk-yritykset pystyisivät omal-
la menestyksellään auttamaan 
Suomen talouden kasvuun. 

– Avoimin mielin lähdin Hel-
sinkiin ja päivä oli mielen-
kiintoinen. Oli hienoa, että 
Kiviranta ehti kiireisestä ai-
kataulustaan ja hallitusneu-
votteluista huolimatta paikal-
le, kertoo Pirita Huuhka.

Seuraava yhteinen tapaa-

minen on jo ensi maanantai-
na Turussa.

– Jatkamme keskusteluja pa-
remmin hallitusohjelman val-
mistuttua.

Nimikkoyrittäjäkonsepti no-
jaa siihen, että yrittäjän pitää 
kertoa konkreettista tietoa yrit-
tämisen arjesta ja keinoista, 
joilla yrittäjyyttä voi edistää. 
Se, että yritykset menestyvät, 
on paitsi vaalipiirin, myös ko-
ko maan etu: yritykset luovat 
työpaikkoja ja tuovat verotu-
loja alueelle.

Pirita Huuhkasta tuli 
Esko Kivirannan 
yrityskummi

Yksittäisen kunnan budje-
tista yhä kasvava osa ku-
luu hankintoihin, ja monis-
sa kunnissa osuus on jo palk-
kamenoja suurempi. Tästä 
huolimatta hankintojen or-
ganisointiin ja ohjaukseen 
varatut resurssit ovat vähäi-
siä. Haasteisiin pyritään vas-
taamaan uudella valmennus-
kokonaisuudella, jota tarjo-
taan varsinaissuomalaisille 
kunnille. Valonia on tehnyt 
Sitralle selvityksen, jossa tar-
kasteltiin resurssiviisaiden 
julkisten hankintojen edis-
tämiseen liittyviä haasteita ja 
mahdollisuuksia, ja selvityk-
sestä on tehty myös julkaisu.

Kuntien 
hankintoihin 
opastusta

Kansanedustaja Esko Kivirannan yrityskummiksi kutsuttiin Pirita 
Huuhka Huuhka Oy:stä.


