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ASIA  

Lakeuden Etappi Oy:n ympäristöluvan lupamääräyksen 113 mukainen selvi-

tys, Ilmajoki 

 

Lakeuden Etappi Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten 114 ja 115 mukainen 

selvitys, Ilmajoki 

 
HAKIJA  

Lakeuden Etappi Oy 

Laskunmäentie 15 

60760 Pojanluoma 

 

LAITOKSEN SIJAINTI 
 

Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskus sijaitsee noin 5 kilometriä Ilmajoen 

keskustasta itään Ilmajoen kunnan Pojanluoman kylässä kiinteistöllä Laskun-

mäki 145-426-2-453. 

 

SELVITYKSEN PERUSTE 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Lakeuden Etappi Oy:n toiminnalle 

myöntämän ympäristölupapäätöksen (nro 50/2013/1, dnro 

LSSAVI/357/04.08/2010) lupamääräykseen 113 sisältyy velvoite toimittaa vii-

meistään 30.4.2014 teknis-taloudellinen selvitys toiminnassa syntyvien jäte- ja 

hulevesien käsittelystä ja johtamisesta sekä maankaatopaikan tasausaltaan 

rakentamisesta. 

 

Lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Lakeuden Etappi Oy:n toi-

minnalle myöntämän ympäristölupapäätöksen (nro 50/2013/1, dnro 

LSSAVI/357/04.08/2010) lupamääräyksiin 114 ja 115 sisältyy velvoite toimit-

taa viimeistään 30.4.2014 selvitys viemäriin ja Meraojaan johdettavien vesien 

osalta, esiintyykö niissä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 

annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1A mukaisia aineita.  Lisäksi on 

selvitettävä voivatko Meraojaan ja edelleen vesistöön johdettavat laimeat ve-

det sisältää liitteen 1 C ja D mukaisia aineita.  

  

Selvitykset ovat tulleet vireille ympäristönsuojelulain (86/2000) 43 §:n 1 mom 

5 kohdan perusteella (vastaa ympäristönsuojelulain (527/2014), 54 §). 
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Selvityksien jättämisestä on määrätty ympäristölupapäätöksen (nro 50/2013/1, 

dnro LSSAVI/357/04.08/2010) lupamääräyksissä 113, 114 ja 115.    

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (86/2000) 5 § kohdat 13 d), 13 

f) ja 13 g) 

 

ASIAN VIREILLETULO 
 

Lupamääräyksen 113 mukainen selvitys on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suo-

men aluehallintovirastolle 30.4.2014. Lupamääräysten 114 ja 115 mukainen 

selvitys on tullut vireille 2.5.2014.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 23.4.2013 ympäristö-

luvan (Dnro LSSAVI/357/04.08/2010) Lakeuden Etappi Oy:n Ilmajoen jäte-

huoltokeskuksen toiminnan olennaiselle muuttamiselle ja uusille toiminnoille 

jätehuoltokeskuksen alueella. Päätöstä on muutettu Vaasan hallinto-oikeuden 

2.3.2015 antamalla päätöksellä (nro 15/0135/3) sekä korkeimman hallinto-oi-

keuden 8.4.2016 antamalla päätöksellä (nro 1224/2016). Päätöstä ei ole muu-

tettu lupamääräysten 113, 114 ja 115 osalta.  

 

Lupapäätöksen lupamääräykset 109, 110, 113, 114, 115 ja 145 sekä niiden 

perustelut kuuluvat seuraavasti. 

 

Lupamääräys 109 
 

Meraojaan ja edelleen Tuomiluomaan johdettavat vedet on johdettava siten, 

ettei alapuolisessa uomassa aiheudu tulvaa tai äkkinäistä virtaaman muutok-

sia. Johdettavien vesien pitoisuus ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja:   

- CODCr 200 mg/l 1)  

- Kokonaistyppi 10 mg/l 1)  

- Kokonaisfosfori 1,0 mg/l 1)  

- Elohopea ja sen yhdisteet 5 μg/l 2)  

- Kadmium ja sen yhdisteet 10 μg/l 2)  
1) neljännesvuosikeskiarvona  
2) pitoisuus liukoisessa muodossa kuukausikeskiarvona laskettuna  

 

Muussa tapauksessa jätevesi tulee käsitellä tai johtaa viemäriin edelleen kä-

sittelyyn.   

 

Lupamääräys 110 

 
Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden kuormituksen on alitettava seuraavat  

raja-arvot neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot  

huomioon ottaen:  

- BOD7ATU 210 kg/d  

- Kokonaisfosfori 3,5 kg/d  

- Ammoniumtyppi 65 kg/d  
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Yleiseen viemäriin johdettavien vesien tavoitteelliset ohjearvot ovat   

- BOD7ATU ≤ 600 mg/l,  

- kokonaisfosfori ≤ 20 mg/l,  

- ammoniumtyppi ≤ 150 mg/l ja  

- nikkeli ≤ 0,5 mg/l. 

 

Lupamääräys 113 
 

Toiminnanharjoittajan on toimitettava aluehallintovirastoon viimeistään 

30.4.2014 teknis-taloudellinen selvitys toiminnassa syntyvien jäte- ja huleve-

sien käsittelystä ja johtamisesta sekä maankaatopaikan tasausaltaan raken-

tamisesta. Kaatopaikalla syntyvät vedet on käsiteltävä niin, että vesien haital-

liset vaikutukset ympäristössä eivät lisäänny kaatopaikka- ja hulevesien li-

sääntyvästä kuormituksesta huolimatta. Selvityksessä on huomioitava hake-

muksessa esitetyt johdettavien vesien määrän ja laadun muutokset.  Selvityk-

sessä on huomioitava myös tasausaltaiden riittävä tilavuus. Aluehallintovirasto 

voi selvityksen perusteella tarvittaessa muuttaa lupaa.  

 

Lupamääräys 114 
 

Toiminnanharjoittajan on selvitettävä viemäriin ja Meraojaan johdettavien ve-

sien osalta, esiintyykö niissä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista ai-

neista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1A mukaisia aineita.  Lisäksi 

on selvitettävä voivatko Meraojaan ja edelleen vesistöön johdettavat laimeat 

vedet sisältää liitteen 1 C ja D mukaisia aineita. Selvitykseen on sisällytettävä 

edellä mainittujen aineiden osalta kaikki sellaiset aineet, joita käsiteltäviin jät-

teisiin perustuen viemäriin tai Meraojaan johdettavissa vesissä voisi esiintyä. 

Selvityksessä voidaan käyttää jo tehtyjä tutkimuksia, siltä osin kuin kyseisiä 

aineita on jo tarkkailtu. Selvitys on toimitettava 30.4.2014 mennessä Länsi- ja 

Sisä-Suomen aluehallintovirastolle määräyksen 113 mukaisen selvityksen yh-

teydessä. Selvitys on toimitettava tiedoksi myös Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselle. 

 

Lupamääräys 115 
 

Mikäli em. selvitykseen liittyvissä tutkimuksissa havaitaan vesissä vesiympä-

ristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 

liitteen 1A mukaisia aineita, on toiminnanharjoittajan selvityksessä esitettävä 

myös kyseisen päästön vaikutukset sekä mahdolliset toimenpiteet, joiden seu-

rauksena päästö sisältää niin vähäisen määrän vesiympäristölle haitallista tai 

vaarallista ainetta, ettei sen päästämisestä voi aiheutua pintaveden pilaantu-

misen vaaraa eikä haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle. 

 

Lupamääräysten 109–113 perustelut 

 
Elohopean ja sen yhdisteiden sekä kadmiumin ja sen yhdisteiden päästöraja-

arvo Meraojaan on tässä päätöksessä annettu vesiympäristölle vaarallisista ja 

haitallisista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Päätöksessä ei 

ole annettu raja-arvoja Meraojaan johdettaville laimeiden vesien tasausaltaan 

vesille esimerkiksi sulfaatin osalta. Sulfaattipitoisista alunamaista johtuen ve-

sistön pH-arvo on alhainen ja vedessä esiintyy jo luonnostaan keskimääräistä 

korkeampia pitoisuuksia mm. nikkeliä, sinkkiä ja kuparia. Jätehuoltokeskuksen 
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toimintaa koskevassa ensimmäisessä ympäristölupapäätöksessä (2.4.2001) 

on määrätty, että alueella syntyviä jäte- ja valumavesiä on laitoksen ensimmäi-

sen kolmen käyttövuoden aikana tarkkailtava tehostetusti, ja saatuihin tuloksiin 

perustuen hakija on määrätty tekemään hakemus viemäriverkostoon ja Mera-

ojaan johdettavien vesien päästöraja-arvojen määräämiseksi. Kyseinen pää-

tös on annettu 4.12.2007 (Dnro LSU-2006-Y-870) ja siinä on kumottu mm. 

aiemmin annetut päästöraja-arvot Meraojaan johdettavan veden sähkönjohta-

vuudelle, kloridipitoisuudelle ja sulfaattipitoisuudelle.  

 

Määräyksessä 110 kunnan viemäriin johdettaville jätevesille annetut kuormi-

tuksen raja-arvot ovat aiemmin myönnetyn ympäristöluvan mukaiset.  

 

Kaatopaikka- ja hulevesien määrä ja kuormitus ovat lisääntymässä merkittä-

västi. Tämän vuoksi hakijalta on vaadittu teknis-taloudellinen selvitys alueen 

vesien käsittelyn järjestämisestä joko omalla jätevedenpuhdistamolla tai johta-

malla ne Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Kunnan jätevedenpuhdis-

tamolla ei ole sen lausunnon mukaan nykyisellään mahdollisuutta vastaanot-

taa jätehuoltokeskuksen jätevesiä siinä laajuudessa, kuin hakemuksessa on 

jätevesien määrän esitetty kasvavan. Jätehuoltokeskuksen maastoon ja vie-

märiin johdettavia jätevesiä koskevia määräyksiä voidaan esitetyn selvityksen 

perusteella muuttaa. 

 

Alapuolisen vesistön kuormitusta vähennetään, kun maankaatopaikalta ke-

rääntyvät pinta- ja suotovedet pidetään erillään ympäristön puhtaista valuma-

vesistä ja käsitellään hallitusti laskeutusaltaassa ja siihen liittyvässä suoto-

penkereessä. Tätä koskevat suunnitelmat on liitettävä määräyksen 113 mu-

kaiseen selvitykseen. 

 

Lupamääräysten 114–115 perustelut 
 

Määräykset korvaavat aiemmin annetun määräyksen vesiympäristölle vaaral-

listen aineiden päästökiellosta ja on ajantasaisen lainsäädännön mukainen si-

sältäen selvilläolovelvollisuuden myös Euroopan yhteisön tasolla sekä kansal-

lisessa menettelyssä määritettyjen vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten 

aineiden osalta (asetuksen liitteiden 1C ja D aineet). Vuoden 2011 tarkkai-

lussa on sekä Meraojaan johdettavissa vesissä (laimeiden vesien allas) että 

viemäriin johdettavissa (muiden vesien allas) havaittu pieniä määriä pen-

takloorifenolia, joka on ko. asetuksessa luokiteltu aineeksi, jota ei saa päästää 

pintaveteen eikä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Asetuksen mukaan kielto ei 

kuitenkaan koske päästöä, jonka toiminnanharjoittaja voi osoittaa sisältävän 

niin vähäisen määrän vesiympäristölle vaarallista ainetta, ettei sen päästämi-

sestä voi aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa eikä haittaa vesihuolto-

laitoksen toiminnalle. Täten toiminnanharjoittajan on toimittava siten, ettei 

edellä mainittua haittaa tai vaaraa esiinny. Ympäristönsuojelulain mukaan toi-

minnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuk-

sista, kuten myös ympäristöön johtamiensa vesien laadusta. Koska kyseiset 

aineet on luokiteltu vesiympäristölle haitallisiksi tai vaarallisiksi, tulisi toimin-

nanharjoittajan olla selvillä niiden suhteellisen vähäisestäkin osuudesta. Pääs-

töjen sisältämät aineet ja niiden määrät voivat myös muuttua käsiteltävien jät-

teiden ja niiden määrän muuttuessa. 
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Lupamääräys 145 

 
Määräysten 114–115 mukaisessa selvityksessä jätevesissä havaittuja vesiym-

päristölle vaarallisia ja haitallisia aineita on tarkkailtava säännöllisesti. Tark-

kailu on tehtävä neljä kertaa vuodessa niiden altaiden vesistä, joista ky-

seistä/kyseisiä vaarallista tai haitallista ainetta on havaittu. 

 

Lupamääräyksen 145 perustelut 
 

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa aiheuttamista päästöistä 

sekä niiden vaikutuksista. Viemäriin ja Meraojaan johdettavia vesiä on tarkkail-

tava, jotta voidaan varmistua siitä, että ne täyttävät tässä päätöksessä annetut 

vaatimukset ja että ne vastaavat hakemuksessa esitettyä. Vesien laatu ja 

määrä tulevat hakemuksen mukaan tulevaisuudessa myös muuttumaan jättei-

den määrän ja laadun muuttuessa. Hakijan tulee olla selvillä myös sen aiheut-

tamissa vesipäästöissä olevista vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista ai-

neista.   

 

LUPAMÄÄRÄYKSEN 113 MUKAISEN SELVITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 
 

Yleiskuvaus toiminnasta 
 

Lakeuden Etappi Oy on yhdeksän kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka vas-

taa lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä omistajakuntiensa alueella (Ala-

vus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri). 

Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskus Ilmajoen Pojanluomalle valmistui 

vuonna 2004 ja jätteenkäsittelytoiminta sekä Lakeuden Etappi Oy:n hallinto 

siirrettiin sinne. Jätteen vastaanottotoiminta Ilmajoen jätehuoltokeskuksessa 

aloitettiin 1.9.2004. 

 

Vuonna 2012 jätehuoltokeskuksessa vastaanotettiin jätteitä noin 129 000 t/a. 

Arvioiden mukaan alueella tullaan vastaanottamaan jätteitä enimmillään noin 

380 000 t/a. Vastaanotettaviin jätteisiin kuuluu pysyviä ja tavanomaisia jätteitä 

sekä vaarallisia jätteitä. Olemassa olevat jätteen vastaanotto-, käsittely- ja 

hyödyntämistoiminnot ovat seuraavat: 

 

- jätteen pienerien vastaanotto sekä kotitalouksien vaarallisen jätteen vas-

taanotto ja varastointi 

- vaarallisen jätteen alueterminaalipalvelu 

- hyötyjätteen vastaanotto, varastointi, käsittely ja hyödyntäminen 

- pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittely 

- nestemäisten jätteiden vastaanotto ja käsittely 

- vaarallisten jätteiden loppusijoitus 

- tavanomaisen jätteen loppusijoitus 

- pysyvän jätteen kaatopaikka / hyödynnettävien puhtaiden maa-ainesten 

välivarastointi 

- biokaasulaitos 

 

Lisäksi laitoksella on ympäristölupa kierrätyspolttoaineen valmistuslaitokselle 

(mekaaninen käsittelylaitos) mutta laitosta ei ole vielä rakennettu. Laitoksella 

on lupa käsitellä kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä pakkausmateriaalia, 
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syntypaikkalajiteltua kuivaa yhdyskuntajätettä sekä polttoon soveltuvaa raken-

nus- ja purkujätettä. Laitoksen mitoituskapasiteetti on noin 50 000 t/a.  

 

Vuonna 2014 myönnetyn ympäristöluvan mukaisia toimintoja ovat: 

 

- siirtokuormausasema 

- biojätteen ja puhdistamolietteiden varakäsittelyjärjestelmät 

- jätteiden poltossa tai pyrolyysissä sekä voimalaitoksissa ja muissa poltto-

laitoksissa syntyvien jätteiden vastaanoton, käsittelyn ja loppusijoituksen 

laajentaminen 

 

Lakeuden Etappi Oy:n oman biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi vuonna 

2007. Laitos on Suomen suurimpia biokaasulaitoksia. Biokaasulaitoksessa 

tuotetaan puhdistamolietteestä ja biojätteestä biokaasua ja maanparannus-

raetta kuivaamalla mädätetty liete ensin lingolla, sitten termisesti ja lopuksi 

puristamalla pelleteiksi. Laitoksessa käsitellään puhdistamolietteiden lisäksi 

kotitalouksien ja yritysten biojätteitä sekä kauppojen ja ravintoloiden ruoka- ja 

elintarvikejätettä. Tuotettu biokaasu käytetään ensimmäisessä vaiheessa pro-

sessin pyörittämiseen ja energiaksi laitoksen omaan käyttöön. 

 

Arvio jätekeskuksen toimintojen muutoksista 2013–2025 
 

Toimintoja alueella laajennetaan, kun jätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminta 

vaatii lisäkapasiteettia. Täyttöalueita suljetaan tarkoituksenmukaisin kokonai-

suuksin, kun ne saavuttavat lopullisen täyttökorkeutensa. Nykyään kaikki 

Etappiin toimitettava yhdyskuntajäte toimitetaan Mustasaareen Westenergyn 

jätteenpolttolaitokselle. Tämä vaikuttaa tulevaisuudessa oleellisesti alueella 

muodostuvien suotovesien määrään ja laatuun. Alueella muodostuvien, yh-

dyskuntajätteestä peräisin olevien väkevien suotovesien määrä tulee vähene-

mään viime vuosikymmeneen verrattuna.  

 

Uuden ympäristöluvan mukaista toiminnan kehittämistä jätehuoltokeskuk-

sessa on esimerkiksi hyödynnettävien jätteiden varastoinnin ja käsittelyn lisää-

minen, poltettavan jätteen siirtokuormaus sekä tuhkan käsittely ja loppusijoi-

tus. Tuhkan ja kuonan käsittely ja loppusijoittaminen alkaa vaikuttaa suotove-

siin arviolta vuodesta 2014 eteenpäin.  

 
Alueella muodostuvat jäte- ja hulevedet 

 

Koko jätekeskuksen alueella muodostuvia jäte- ja hulevesimääriä on arvioitu 

jakamalla toiminta-alue pienempiin osiin toiminnallisuuksien mukaan ja arvioi-

malla valumakertoimet jokaiselle alueelle erikseen. Tarkastelu tehtiin kolmelle 

eri ajanjaksolle sen perusteella, miten eri alueiden käyttöönoton ja sulkemisen 

on arvioitu tapahtuvan. Tarkasteluajanjaksot olivat vuosi 2012, vuodet 2013–

2016 ja vuodet 2016–2020. Vuoden 2020 virtaama-arvioita on käytetty myös 

vuodesta 2020 eteenpäin toteutuvina virtaamina. 

 

Lisäksi tarkastelussa on arvioitu eri tasausaltaisiin johdettavien vesien eri 

haitta-ainepitoisuuksien muutoksia sen perusteella, mitä alueita jätekeskuk-

sessa käytetään, avataan tai suljetaan. Hulevesien ja suotovesien määrä luon-

nollisesti vaihtelee voimakkaasti sadannan ja sääolojen mukaan. 
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Nykyiset tasausaltaat 

 

Jätekeskuksen alueella muodostuu hyvin erilaisia vesiä, minkä vuoksi hule- ja 

suotovedet kerätään kolmeen eri tasausaltaaseen suotovesien syntypaikkojen 

mukaan. Hule- ja jätevedet johdetaan joko jätehuoltolaitoksen viereiseen Me-

raojaan tasauksen jälkeen tai kunnan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. 

Biokaasulaitoksen jätevedet johdetaan suoraan kunnan viemäriin ja edelleen 

kunnan jätevedenpuhdistamolle. Jätteenkäsittelykeskuksen jäte- ja suotove-

sien tasausaltaat on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 

 Tilavuus, m3 Tyyppi Tyhjentäminen vuonna 2012 

Allas 1 10 000 Laimeat vedet 

Meraojaan. Pumppausjakson pi-

tuus määräytyy altaan tulovirtaa-

man, veden laadun ja allaskapasi-

teetin perusteella. 

Allas 2 5 000 Väkevät vedet 

Pumpataan kunnan viemäriin noin 

5 krt/a. Pumppausjakson pituus 

määräytyy altaan tulovirtaaman, 

veden laadun ja allaskapasiteetin 

perusteella. 

Allas 3 5 000 Muut vedet 

Pumpataan kunnan viemäriin noin 

5 krt/a. Pumppausjakson pituus 

määräytyy altaan tulovirtaaman, 

veden laadun ja allaskapasiteetin 

perusteella. 

 

Allas 1 
 

Altaaseen 1 kerätään jätekeskuksen alueelta laimeimmat hule- ja suotovedet. 

Allas tyhjennetään 5–10 kertaa vuodessa riippuen veden kertymisnopeudesta 

altaaseen sekä veden laadusta. Mikäli altaan vedessä havaitaan aiempaa kor-

keampia haitta-ainepitoisuuksia, ilmoitetaan asiasta kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaiselle ja ELY-keskukselle, ja vesien johtamisesta Meraojaan sovi-

taan erikseen. 

 

Altaiden 1 ja 2 käyttötarkoitukset oli aiemmin suunniteltu vaihdettavaksi kes-

kenään mutta toistaiseksi näistä suunnitelmista on luovuttu. Laimeita vesiä 

voidaan myös jatkossa käyttää biokaasulaitoksen prosessivetenä. Laimeiden 

vesien määrän ei odoteta juurikaan muuttuvan nykyisestä tasosta vuoteen 

2020 mennessä.  

 

Ympäristöluvassa esitettyihin arvioihin verrattuna on huomattava, että tavan-

omaisen jätteen loppusijoitusalue I:n vesiä aletaan suunnitelmien mukaan joh-

taa tasausallas 1:een vasta noin vuonna 2025. Tämän vuoksi allas 1:n veden-

laatu ei merkittävästi tule näiltä osin muuttumaan seuraavan noin 10 vuoden 

aikana.  

 

Jätehuoltokeskuksessa on määrätietoisesti pyritty torjumaan jätehuoltokes-

kuksen alueella ajoittain parveilevien lokkien määrää. Lokkien parveilu alu-

eella lisää lokkien ulosteperäisten bakteerien huuhtoumaa hulevesiin. Viimei-

sen vuoden aikana lokit on onnistuttu häätämään alueelta lähes kokonaan. 
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Tästä johtuen tulevina vuosina pihavesistä johtuva bakteeri- ja orgaaninen 

kuormitus Meraojaan tulee pienenemään.  

 

Keskimääräinen viipymä altaassa 1 tulee olemaan arvioiden mukaan 48 vrk. 

Talviaikaan suotovettä luonnollisesti muodostuu erittäin hitaasti, joten viipymä 

on kesäisin lyhyempi. Suotovettä alkaa muodostua enemmän keväällä vasta 

maalis-huhtikuussa. 

 

Allas 2 
 

Väkevien vesien tasausaltaaseen kerätään jätekeskuksen alueen kuormitta-

vimmat hule- ja suotovedet. Altaaseen 2 johdettava vesimäärä tulee kasva-

maan uusien jätetäyttöalueiden käyttöönottamisen myötä. Lisäksi jätehuolto-

keskuksessa aloitettava tuhkan ja kuonan loppusijoittaminen lisää väkevien 

metallipitoisten suotovesien määrää arviolta vuodesta 2016 eteenpäin. Myös 

altaan 2 virtaama painottuu enemmän kevääseen ja kesään. Keskimääräinen 

viipymä altaassa 2 on arvioitujen vesimäärien mukaisesti seuraava: 

 

- vuonna 2012 noin 79 vrk 

- vuonna 2016 noin 56 vrk 

- vuonna 2020 noin 28 vrk 

 

Allas 3 
 

Altaaseen 3 kerätään muut sellaiset vedet, joita ei voida johtaa vesistöön edes 

tasauksen jälkeen. Vesimäärä altaaseen 3 tulee lisääntymään pääasiassa 

tuhkien ja kuonien käsittelyalueen käyttöönoton myötä vuodesta 2014 alkaen. 

Keskimääräinen viipymä altaassa 3 on arvioitujen vesimäärien mukaisesti 

seuraava: 

- vuonna 2012 noin 101 vrk 

- vuonna 2016 noin 55 vrk 

- vuonna 2020 noin 45 vrk 

 

Biokaasulaitoksen jätevedet 
 

Lakeuden Etappi Oy:n Ilmajoella sijaitsevalla biokaasulaitoksella on vuodesta 

2009 ollut käytössä Demon®-prosessi rejektivesien käsittelyssä. Rejektivedet 

sisältävät runsaasti typpeä ja vaativat laitoksella esikäsittelyn ennen niiden 

johtamista Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle. Varmistaakseen rejektivesien 

käsittelyprosessin typenpoistokapasiteetin sekä hyvän ja häiriöttömän toimin-

nan Lakeuden Etappi päättö laajentaa Demon®-läpivirtausprosessia uudella 

SBR-periaatteella toimivalla Demon®-käsittelyprosessilla. Uuden Demon®-

laajennusyksikön myötä jätevedestä pystytään poistamaan suurin osa typestä 

ennen jäteveden johtamista kunnan jätevesiviemäriin. Biokaasulaitoksen jäte-

veden esikäsittelyprosessia pyritään kehittämään edelleen typpikuormituksen 

vähentämiseksi.  

 

Biokaasulaitoksen jätevedelle tyypillistä on melko korkea lämpötila, korkea 

kiintoainepitoisuus, korkeat ravinnepitoisuudet ja matala BOD. Täydellä kapa-

siteetilla ajettaessa biokaasulaitoksen jätevesipäästö tulee ylittämään kunnan 

jätevedenpuhdistamolle johdettavan sopimuksen mukaisen maksimimäärän 

ainakin virtaaman ja todennäköisesti typpikuorman osalta. Täydellä 
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kapasiteetilla toimiessaan biokaasulaitoksen jätevesimäärä voi vuodessa 

nousta noin tasolle 120 000 m3/a. Tämä olisi noin puolet vuoden 2020 arvioi-

dusta maksimijätevesimäärästä, joka kunnan puhdistamolle tultaisiin jätehuol-

tokeskukselta johtamaan. 

 

Kunnan jätevedenpuhdistamon toimintaa ajatellen biokaasulaitokselta tulevan 

melko tasaisen ja lämpimän jätevesikuorman pitäisi helpottaa puhdistamon 

toimintaa erityisesti talvella, jolloin jätevedet muuten ovat kylmiä. Jätehuolto-

keskukselta on kuitenkin jätevesiverkostoa pitkin arviolta yli 10 km matka jäte-

vedenpuhdistamolle, joten osa biokaasulaitoksen jäteveden lämpökuormasta 

häviää matkalla. Mittauksia tai tarkkailua jäteveden lämpötiloista jätevesiver-

kostossa ei ole tehty. 

 

Arvio tasausaltaiden kapasiteetin riittävyydestä ja vesien muodostumisennuste 
vuosille 2012–2020 

 

Ympäristölupahakemuksessa esitetyistä tiedoista poiketen ei tasausaltaiden 

käyttöä olla vaihtamassa ristiin altaiden 1 ja 2 kesken. Tasausaltaiden vaih-

dolla oli tarkoitus parantaa syntyvien suoto- ja jätevesien hallintaa, jos Ilma-

joen kunnan jätevedenpuhdistamo ei pysty niitä väliaikaisesti käsittelemään. 

Suotovesien muodostumisesta viime vuosina saatujen kokemusten perus-

teella vesien varastointikapasiteetin lisääminen Etapissa ei varsinaisesti rat-

kaise asiaa, vaan jätevedet pitäisi pystyä ohjaamaan entistä tasaisempana 

virtana jätevedenpuhdistamolle. 

 

Hakijan vuonna 2014 tehdyt arviot Lakeuden Etapin alueella muodostuvista 

vesimääristä vuosina 2012–2020 on esitetty seuraavissa taulukoissa. 

 

2012 Alue 

nro 

Pinta-

ala, m2 

Valunta-

kerroin 

Valunta, 

m3/a 

Tärkeimmät  

haitta-aineet 

Yhteensä, 

m3/a 

Sadanta    527   

Allas 1 (laimeat vedet)       

Suora sadanta    4 060   

Hyötyjätekentät 1 49 596 0,8 20 909   

Vaaka-alue 2 5 233 0,8 2 206   

Parkkialue tanahalli  1 992 0,7 735   

      27 910 

Allas 2 (väkevät vedet)       

Suora sadanta    1 233   

Tavanomainen I 4 50 800 0,8 21 417 P, N  

Tavanomainen III 5    P, N  

Biokaasulaitoksen piha 3 11 952 0,8 5 039   

Siirtokuormaushalli 8 1 200  600   

      28 289 

Allas 3       

Suora sadanta    1 233   

Pima + kuonakenttä 6 22 852 0,8 9 634 P, metallit  

Vaar. jäte loppusijoitus 7 13 500 0,8 5 692 Metallit  

Allashalli    1 500   

      18 059 

Jätekeskus yhteensä      74 258 

Biokaasulaitos     N, kiintoaine 58 034 

Kaikki vedet yhteensä      132 292 
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2013–2016 Alue 

nro 

Pinta-

ala, m2 

Valunta-

kerroin 

Valunta, 

m3/a 

Tärkeimmät  

haitta-aineet 

Yhteensä, 

m3/a 

Sadanta    527   

Allas 1 (laimeat vedet)       

Suora sadanta    4 060   

Hyötyjätekentät 1 49 596 0,8 20 909   

Vaaka-alue 2 5 233 0,8 2 206   

Parkkialue tanahalli  1 992 0,7 735   

      27 910 

Allas 2 (väkevät vedet)       

Suora sadanta    1 233   

Tavanomainen I 4 50 800 0,4 10 709 P, N  

Tavanomainen III 5 27 200 0,8 11 467 P, N  

Biokaasulaitoksen piha 3 11 952 0,8 5 039   

Siirtokuormaushalli 8 1 200  600   

Lietteiden käsittelyalue 12 22 600 0,7 10 431 P, N, BOD  

      39 479 

Allas 3       

Suora sadanta    1 233   

Pima + kuonakenttä 6 22 852 0,8 9 634 P, metallit  

Vaar. jäte loppusijoitus 7 13 500 0,6 4 269 Metallit  

Allashalli    1 500   

Kuona ja tuhka käs.alue 14 19 500 0,7 16 265 Metallit  

      32 901 

Jätekeskus yhteensä      100 290 

Biokaasulaitos     N, kiintoaine 127 750 

Kaikki vedet yhteensä      228 040 

 

2016–2020 Alue 

nro 

Pinta-

ala, m2 

Valunta-

kerroin 

Valunta, 

m3/a 

Tärkeimmät  

haitta-aineet 

Yhteensä, 

m3/a 

Sadanta    527   

Allas 1 (laimeat vedet)       

Suora sadanta    4 060   

Hyötyjätekentät 1 49 596 0,8 20 909   

Vaaka-alue 2 5 233 0,8 2 206   

Parkkialue tanahalli  1 992 0,7 735   

      27 910 

Allas 2 (väkevät vedet)       

Suora sadanta    1 233   

Tavanomainen I (sul-

jettu) 

4 50 800 0,5 13 386 P, N  

Tavanomainen III 5 27 200 0,8 11 467 P, N  

Tavanomainen varaus 

IV 

10 30 500 0,8 12 859   

Biokaasulaitoksen piha 3 11 952 0,8 5 039   

Siirtokuormaushalli 8 1 200  600   

Lietteiden käsittelyalue 12 22 600 0,7 10 431 P, N, BOD  

Kuona ja tuhka käs. alue 11 51 439 0,6 16 265 Metallit  

      71 280 

Allas 3       

Suora sadanta    1 233   

Pima + kuonakenttä 6 22 852 0,8 9 634 P, metallit  

Vaar. jäte loppusijoitus 7 13 500 0,6 4 269 Metallit  

Allashalli    1 500   
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Kuona ja tuhka käs.alue 14 19 500 0,7 16 265 Metallit  

Kuona ja tuhka käs.al. 

var 

18 14 000 0,7 5 165 Metallit  

Vaar. jäte l.sijoitus laaj. 13 9 000 0,7 3 320 Metallit  

      41 386 

Jätekeskus yhteensä      140 576 

Biokaasulaitos     N, kiintoaine 127 750 

Kaikki vedet yhteensä      268 326 

 

Vedenkäsittelyn tarve 
 

Jätteenkäsittelykeskukselle myönnetyn ympäristöluvan ehdoissa on edelly-

tetty, ettei lisääntyvistä vesimääristä tai kuormituksista huolimatta kuormitus 

vesistöihin lisäänny, vaan pysyy nykyisellä tasolla. Jätehuoltokeskuksesta tu-

leva väkevien jätevesien virtaama kasvaa seuraavan kymmenen vuoden ku-

luessa arviolta kaksinkertaiseksi nykyisestä. Tämän vuoksi väkevien jäteve-

sien käsittelykapasiteetti ja mahdollinen siirtoviemäri tulee ottaa huomioon 

vaihtoehtoja tarkasteltaessa. Nykyinen 280 PEH-10-viemäri Laskunmäestä Il-

majoen kunnan puhdistamolle on välityskyvyltään riittävä selvityksessä arvioi-

duille vesimäärille. 

 

Laimeat vedet 

 

Vesimääräennusteiden mukaan laimeiden vesien määrä ei juuri tule kasva-

maan vuoden 2012 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Myös vuoden 2020 jäl-

keen laimeiden vesien määrän ennustetaan vakiintuvan tälle tasolle. On kui-

tenkin todennäköistä, että laimeiden vesien haitta-ainepitoisuuksissa tapahtuu 

jonkin verran muutoksia. Ongelmaksi voi lupaehtojen puitteissa muodostua 

mm. fosforipitoisuus. Tarkkailutuloksia tarkasteltaessa vuoden 2012 tuloksia 

vääristää loppuvuoden osalta alueella tapahtunut tulipalo, minkä vuoksi 2012 

marras-joulukuun valumavedet olivat poikkeuksellisen väkeviä. 

 

Väkevät vedet ja biokaasulaitoksen vedet 

 

Väkevien vesien osalta vedenkäsittelytarve määräytyy tällä hetkellä voimassa 

olevan Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen ja toi-

saalta jätehuoltokeskuksen ympäristöluvan perusteella. Väkevät vedet sisäl-

tävät runsaasti ravinteita sekä erityisesti biokaasulaitokselta peräisin oleva 

vesi kiintoainetta. Biokaasulaitokselta peräisin olevien jätevesien kannalta kä-

sittelytarve määräytyy jäteveden typpikuorman perusteella. Myös biokaasulai-

tokselta tulevan veden verrattain suuri määrä täytyy ottaa erityisesti huomioon. 

 

Fosforin poistaminen ei sinällään ole prosessitekninen ongelma Ilmajoen kun-

nan nykyiselle jätevedenpuhdistamolle. Jätevedenpuhdistusprosessi on tyy-

piltään fosforia rinnakkaissaostava. Fosforin saostaminen perustuu kemialli-

seen saostamiseen. Suuremmasta saostuskemikaalin kulutuksesta aiheutu-

vat kulut katetaan laskentakaavan mukaisesti suuremmalla jätevesitaksalla. 

Tämän vuoksi ympäristöluvassa esitetty fosforikuormitus Etapilta Ilmajoen 

kunnan jätevedenpuhdistamolle on tarpeettoman tiukka. Fosforikuormituksen 

rajoittaminen luvassa esitettyyn 3,5 kg/d edellyttäisi erillisen saostos-selkey-

tys-prosessin lisäämistä Etapin jätevesien esikäsittelyksi. Jäteveden 
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purkuvesistön kannalta samaan lopputulokseen päästään lisäämällä saostus-

kemikaalin syöttöä Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolla. 

 

Uuden jätemaiden läjitysalueen suotovesien tasausallas 

 

Ympäristöluvassa on vaatimus rakentaa uuden jätemaiden läjitysalueen suo-

tovesille tasausallas, josta vedet johdetaan suotopenkereen kautta maastoon. 

Läjitysalueen ympäristöluvan mukainen pinta-ala on 1,5 ha. Keskimääräisellä 

10 mm/d mitoitussadannalla vuorokaudessa alueelle satava vesimäärä on 

noin 150 m3. Suotovesialtaan mitoituksessa käytetään 200 m3 nettotilavuutta, 

jolloin viipymä altaassa on mitoitustilanteessa 1,3 vrk. Tasausallas rakenne-

taan yhdeltä reunalta vettä suotavaksi ja suotautuneet vedet johdetaan maan-

läjitysalueen ympärysojiin.  

 

Maanläjitysalueen suotovesien noin 90 m3:n laskeutusallas ja suotopenkere 

on rakennettu alueelle vuonna 2015. Hakija on täydentänyt selvitystä 

30.11.2020 toimitetulla piirroksella, jossa on esitetty tasausaltaan sijainti ja ra-

kenne.  

 

KAATOPAIKKAVEDET JA NIIDEN KÄSITTELY 
 

Jätteenkäsittelylaitoksen alueella muodostuvat vedet ovat keskenään hyvin 

erilaisia riippuen siitä, mistä osasta ja mitä reittiä vesi tasausaltaisiin kerään-

tyy. Tämä on pidettävä mielessä arvioitaessa eri vesijakeiden vaikutuksia jä-

teveden käsittelytarpeeseen ja -menetelmiin. 

 

Jätetäytön suotoveden laadun ja määrän muuttuminen 
 

Jätetäytön läpi suotautuvan veden laatu ja määrä vaihtelevat jätteen iän, jät-

teen tiivistämisen ja peittämisen mukaan. Jätteet hajoavat jätetäytössä pää-

asiassa hapettomissa olosuhteissa. Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalu-

een veden laatu muuttuu hajoamisen edetessä. Jätteiden hajoaminen alkaa 

ns. happovaiheella, jolloin kaatopaikkaveden pH on matala ja vesi sisältää 

runsaasti orgaanista ainesta. Helposti biohajoavan aineksen osuus on alussa 

suuri (BOD7/CODCr-suhde yli 0,4). Jätteiden hajoamisen edetessä metaanin-

tuottovaiheeseen orgaanisen aineen määrä vähenee huomattavasti, 

BOD7/CODCr-suhde laskee (alle 0,1) ja pH nousee lähelle neutraalia. 

 

Tiettyjen aineiden, kuten ammoniumtypen, fosforin ja kloridien pitoisuudet 

muuttuvat vain vähän hajoamisen edetessä. Esim. typpi- ja kloridipitoisuudet 

voivat pysyä koholla kymmeniä vuosia jätteiden läjityksen loputtua. Metallipi-

toisuudet ovat happovaiheessa metaanintuottovaihetta korkeampia. 

 

Myös vanhojen, käytöstä poistettujen tai poistettavien alueiden suotovesien 

laatu tulee muuttumaan edellä kuvatulla tavalla seuraavina vuosina ja vuosi-

kymmeninä. Arviona lopetettujen alueiden suotovesien tulevasta laadusta voi-

daan käyttää suomalaisilta kaatopaikoilta koottujen laatutietojen minimipitoi-

suuksia.  

 

Uusien jätetäyttöalueiden suotovesi tulee olemaan väkevää läjityksen alettua. 

Alussa uuden alueen suotovesien laatu voi olla lähellä suomalaisilta kaatopai-

koilta koottujen laatutietojen maksimipitoisuuksia. Jätteiden hajoaminen 
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käynnistyy yleensä melko nopeasti niin, että muutaman vuoden kuluessa suo-

tovesien laatu tulee jo muistuttamaan nykyisin mitattuja suotoveden pitoisuuk-

sia.  

 

Pitkällä tähtäimellä Etapin tavanomaisen jätteen läjitysalueilta tuleva vesi-

määrä tulee todennäköisesti vähenemään ja laimenemaan. Nykyään kaikki ta-

vanomainen jäte ohjataan poltettavaksi Mustasaareen Westenergyn jätevoi-

malaitokseen. Tämä helpottaa jätetäytöistä peräisin olevaa jätevesikuormi-

tusta kunnan puhdistamolle viime vuosiin verrattuna. Kuormituksen vähene-

minen koskee sekä orgaanista että ravinnekuormitusta. 

 

Seuraavassa taulukossa on verrattu Lakeuden Etapin ympäristöluvassa alu-

eelta pois johdettaville kaatopaikkavesille asetettuja raja-arvoja tyypillisiin kaa-

topaikkojen jätevesiin sekä Ilmajoen jätevedenpuhdistamon kanssa tehtyyn 

sopimukseen. 

 

 

Yksikkö 
Ympäristölupa 

Tyypilliset kaato-

paikan jätevedet 
Sopimus jäteve-

denpuhdistamolle 
Meraojaan JVP:lle min max 

Virtaama m3/a     90 000 

m3/d     420 

BOD7ATU kg/d  210    

mg/l  600 * 30 3 000  

CODCr mg/l   280 5 200  

Kiintoaine mg/l 200  27 190  

Kok. P kg/d  3,5   1,2 

mg/l 1 20 * 0,05 19  

Kok. N kg/d  65   49 

mg/l 10 150 * 32 1 100  

Elohopea mg/l 0,005  0,0004 0,001  

Kadmium mg/l 0,01 0,01 0,00001 0,032  

Nikkeli mg/l  0,01    

* = tavoitearvo 

 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty vuonna 2014 tehty Lakeuden Etapin alu-

eelta johdettavien kaatopaikkavesien ravinne- ja haitta-ainepitoisuuksien ja -

kuormituksen kehitysennuste vuosille 2012–2020. Elohopeaa, kadmiumia ja 

nikkeliä on arvioitu kulkeutuvan Altaasta 1 Meraojaan ainoastaan vuosien 

2013–2016 välisenä aikana. 

 

2012 Yksikkö Meraojaan Jätevedenpuhdistamolle 

Allas 1 Allas 2 Allas 3 Biokaasu- 

laitos 

Laskettu Yhteensä 

Virtaama m3/a 32 949 23 520 18 059 58 034 99 343 99 343 

m3/d       

BOD7ATU kg/d 7     31,4 

kg/a 2 537 20 111 217 9 982 30 310 12 617 

mg/l 77 865 12 172 305 127 

CODCr kg/d 14,5     196 

kg/a 5 209 44 942 1 716 80 377 127 035 67 156 

mg/l 263 1 933 95 1 385 1 279 676 

Kiintoaine kg/d      51 

kg/a 758 2 999 289 41 552 44 841 18 279 
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mg/l 23 129 16 716 451 184 

Kok. P kg/d    4  2,7 

kg/a 30 54 7 1 375 1 436 1 053 

mg/l 1,1 2,31 0,37 23,7 14 10,6 

Kok. N kg/d    31  41,8 

kg/a 299 7 208 105 10 968 18 281 12 517 

mg/l 11,8 310 5,8 189 184 126,0 

 

2013–

2016 

Yksikkö Meraojaan Jätevedenpuhdistamolle 

Allas 1 Allas 2 Allas 3 Biokaasu- 

laitos 

Laskettu Yhteensä 

Virtaama m3/a 32 949 34 440 32 901 127 750 195 091 195 091 

m3/d    150   

BOD7ATU kg/d 9,1     296 

kg/a 1 820 30 996 494 19 163 50 652 39 018 

mg/l 40 900 15 150 260 200 

CODCr kg/d 8,2     243 

kg/a 3 624 75 768 2 632 127 750 206 150 117 055 

mg/l 110 2 200 80 1 000 1 057 600 

Kiintoaine kg/d 23     98 

kg/a 3 120 5 166 658 89 425 95 249 35 116 

mg/l 20 150 20 700 488 180 

Kok. P kg/d 0,52 0,22    8 

kg/a 49 79 13 3 194 3 286 8 000 

mg/l 1,5 2,3 0,4 25 17 41 

Kok. N kg/d 3,12 33   105 105 

kg/a 624 12 054 197 25 550 37 801 39 018 

mg/l 19 350 6 200 194 200 

Elohopea kg/d 0,0002      

mg/l 0,0006      

Kadmium kg/d 0,0002      

mg/l 0,0006      

Nikkeli kg/d 0,00026      

mg/l 0,09      

 

2016–

2020 

Yksikkö Meraojaan Jätevedenpuhdistamolle 

Allas 1 Allas 2 Allas 3 Biokaasu- 

laitos 

Laskettu Yhteensä 

Virtaama m3/a 32 949 66 241 41 386 127 750 235 377 235 377 

m3/d 92 184 115 355 654 654 

BOD7ATU kg/d 10     358 

kg/a 1 318 39 745 621 25 550 65 915 35 307 

mg/l 40 600 15 200 280 150 

CODCr kg/d      293 

kg/a 3 295 99 362 3 311 102 200 204 872 141 226 

mg/l 100 1 500 80 800 870 600 

Kiintoaine kg/d 25      

kg/a 988 6 624 828 76 650 84 102 47 075 

mg/l 30 100 20 600 357 200 

Kok. P kg/d 0,5     31 

kg/a 66 132 17 3 194 3 343 9 415 

mg/l 2 2 0,4 25 14 40 

Kok. N kg/d 1,4 64,4 0,6 71,0 135,9 140 

kg/a 494 23 184 207 25 550 48 941 47 075 

mg/l 15 350 5 200 208 200 
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Kaatopaikkavesien käsittelymenetelmät 

 

Kaatopaikkavesien käsittelytarvetta ja -menetelmiä selvitettiin laajasti 2000-

luvun taitteessa TEKESin, useiden jätelaitosten sekä viemärilaitosten rahoit-

tamassa kaksivuotisessa tutkimushankkeessa. Hankkeen perusteella laadit-

tiin kooste eri käsittelymenetelmien soveltuvuudesta väkevien ja laimeiden 

kaatopaikkavesien käsittelyyn ottaen huomioon ympäristöä kuormittavien ai-

neiden väheneminen kussakin menetelmässä.  

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto eri jätevedenkäsittelyproses-

sien soveltuvuudesta erilaisille kaatopaikkavesille. Taulukossa on käytetty 

seuraavia määritelmiä: 

 

V Väkevä kaatopaikkavesi (CODCr > 1 500 mg/l, BOD7/CODCr > 0,4, 

NH4-N > 200 mg/l, raskasmetallit > 0,5 mg/l paitsi Fe > 5 mg/l) 

L Laimea kaatopaikkavesi (CODCr < 500 mg/l, BOD7/CODCr < 0,2, 

NH4-N < 100 mg/l, raskasmetallit < 0,3 mg/l paitsi Fe < 3 mg/l) 

xxx Soveltuvuus hyvä, vähenemä > 70 % 

xx Soveltuvuus kohtalainen, vähenemä 30–70 % 

x Soveltuvuus huono, vähenemä < 30 % 

 
Menetelmä Org. aines 

(COD tai BOD) 

NH4-N Org. haitta-

yhdisteet 

Metallit Kiinto-

aine 

Laskeutus  

(tasaus) 

V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: xxx 

L: xxx 

Ilmastus V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

Biologinen  

anaerobinen käsittely 

V: xxx 

L: x 

V: x 

L: x 

V: xx 

L: xx 

V: xxx 

L: xx tai x 

V: x 

L: x 

Biologinen aerobinen 

käsittely 

1) ilman nitrifikaatiota 

2) nitrifikaatiolla 

3) nitrif+denitrfikaatio 

V: xxx 

L: xx tai x 

1) V: xx, L: x 

2) V: xxx,  

L: xxx 

3) V: xxx,  

L: xxx 

V: xx 

L: xx 

V: xx 

L: xx tai x 

V: x 

L: x 

Hiekka- tai sorasuo-

datus (ei biologista 

toimintaa) 

V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: xxx 

L: xxx 

Kalvosuodatus (kään-

teisosmoosi tai 

nanosuodatus) 

V: xxx 

L: xxx 

V: xx 

L: xx 

V: xxx 

L: xxx 

V: xxx 

L: xxx 

V: xxx 

L: xxx 

Haihdutus  

(+ pH:n säätö) 

V: xx 

L: xxx 

V: xxx 

L: xxx 

V: xxx 

L: xxx 

V: xxx 

L: xxx 

V: xxx 

L: xxx 

Ilmastrippaus  

(+pH:n säätö) 

V: x 

L: x 

V: xxx 

L: xxx 

V: x 

L: x 

V: x 

L: x1)2) 

V: x 

L: x 

Otsonointi V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: x 

L: xxx 

V: x 

L: x1) 

V: x 

L: x 

Kemiallinen saostus V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: x 

L: x 

V: xxx 

L: xxx 

V: x 

L: x 

Aktiivihiiliadsorptio (ei 

biologista toimintaa) 

V: x 

L: xx 

V: x 

L: x 

V: xx 

L: xx 

V: xx 

L: xx 

V: xx 

L: xx 

Yhteiskäsittely yhdys-

kuntajätevedenpuh-

distamolla 

1) ilman nitrifikaatiota 

V: xxx 

L: xx tai x 

1) V: xx, L: x 

2) V: xxx,  

L: xxx 

3) V: xxx,  

V: xx 

L: xx 

V: xx 

L: xx 

V: xxx 

L: xxx 
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2) nitrifikaatiolla 

3) nitrif+denitrfikaatio 

L: xxx 

1) Fe ja Mn hapettuvat ja saostuvat. Sakka voidaan poistaa laskeuttamalla. 

2) Jos pH säädetään kalkilla, Fe ja Mn saostuvat. Sakka voidaan poistaa laskeuttamalla. Muut metallit 

voivat tarttua muodostuneeseen sakkaan jossain määrin. 

 

Taulukossa esitetyt tulokset on mahdollista saavuttaa, kun laitos on oikein mi-

toitettu ja sitä operoidaan menetelmän vaatimalla tavalla. Laitoksen virheelli-

nen mitoitus tai käyttö sekä veden erityisominaisuudet (esim. vaikeasti bioha-

joavat yhdisteet, haitta-aineiden matala pitoisuus) voivat vaikuttaa siihen, ettei 

taulukon vähenemiä saavuteta. Taulukossa on huomattava, että ”orgaaniset 

haittayhdisteet” on yleistermi kymmenille ominaisuuksiltaan erityyppisille yh-

disteille, samoin kuin ”metallit”-termi käsittää kymmeniä ominaisuuksiltaan eri-

tyyppisiä metalleja. Näiden osalta yksittäisen aineen vähenemä voi aineen 

ominaisuuksista riippuen poiketa merkittävästi taulukossa esitetystä. 

 

Eri käsittelymenetelmien soveltuvuutta Laskunmäen suoto- ja jätevesiä arvioi-

taessa tulee Allas 1:n laimeiden vesien käsitteleminen sekä Altaiden 1 ja 2 ja 

biokaasulaitokset jätevedet arvioida erikseen. Laimeiden vesien osalta mah-

dollisia erilliskäsittelyvaihtoehtoja ovat saostus, laskeutus ja suodatus. Tällöin 

pystytään poistamaan lähinnä kiintoaineesta peräisin olevaa kuormitusta, ku-

ten metalleja, mutta myös jonkin verran orgaanista ja ravinnekuormitusta. So-

pivien saostuskemikaalien ja polymeerien löytämiseksi sekä oikeiden annos-

telutasojen määrittämiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota näiden sovel-

lusten tullessa kyseeseen. 

 

Väkevien vesien, joiksi myös biokaasulaitoksen jätevedet tässä selvityksessä 

luokitellaan, voidaan parhaiten käsitellä kalvosuodatustekniikoiden yhdistel-

mällä tai biologiseen toimintaa perustuvassa prosessissa yhdessä yhdyskun-

tajätevesien kanssa. Kalvosuodatustekniikat jätevesien erilliskäsittelyssä ovat 

ongelmallisia mm. melko suuren rejektivesimäärän vuoksi. Rejektivedetkin pi-

tää jotenkin käsitellä, ja usein ainoa mahdollinen vaihtoehto on kuitenkin kun-

nallinen jätevedenpuhdistamo. 

 

VAIHTOEHTOVERTAILU 
 

Laimeat vedet 
 

Laimeiden vesien muodostumismäärän on arvioitu pysyvän nykyisellä tasolla. 

Tarkasteltaessa käsittelyvaihtoehtoja, on vesimäärä normaalitilanteessa noin 

35 000 m3/a (n. 115 m3/d) ja mitoitusvirtaamatilanteessa noin 175 m3/a.  

 

Vesien johtaminen Meraojaan 
 

Mikäli laimeiden vesien muodostumismäärä ja -laatu pysyvät nykyisellä tasol-

laan, ei laimeiden vesien käsittelyyn jätehuoltokeskuksen alueella ennen ve-

den pumppaamista Meraojaan ole erityistä syytä. Tasausaltaasta pois pum-

pattavan veden laatua voidaan parantaa pumppaamalla pohjalle laskeutu-

nutta lietettä aika ajoin pois altaasta esimerkiksi tuhkan läjitysalueelle.  

 

Ilmastusaltaaseen on mahdollista lisätä ilmastimia, mikäli BOD-kuorma ylittää 

ympäristöluvassa vaaditut arvot. Ilmastimien lisääminen voi kuitenkin häiritä 
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tasausaltaassa tapahtuvaa kiintoaineen laskeutumista, mikä puolestaan voi 

heikentää Meraojaan johdettavan veden laatua. 

 

Biosuodin 
 

Edullinen tapa vähentää laimeiden suotovesien vesistökuormitusta on ohjata 

vesi keinotekoisen suotopenkereen tai biosuotimen kautta purkuvesistöön. 

Suotopenkereen hyvinä puolina ovat yksinkertainen rakenne ja edulliset ra-

kentamiskustannukset. Huonoja puolia ovat penkereen ja johtamisjärjestely-

jen tilantarve sekä suodattavan materiaalin ajoittainen vaihtotarve. Veden ta-

sainen jakaminen suotopenkereeseen ei myöskään aina ole ongelmatonta. 

 

Monilinjaisen biosuotimen rakentaminen on todennäköisesti kustannustehok-

kain ratkaisu, joka on myös paremmin huollettavissa aina suodin kerrallaan. 

Biosuotimessa vesi jaetaan turpeella tai muulla adsorboivalla massalla täytet-

tyihin altaisiin, joista vesi poistuu pohjan salaojituksen kautta tarkkailukaivon 

kautta purkuvesistöön. Suodatinkentän kokonaisvedenläpäisevyys tulisi olla 

noin 180 m3/d eli noin 7,5 m3/h. Tämä tarkoittaisi arviolta 900 m2 suodatinpinta-

alaa biosuodattimelle ja noin 450 m3 suodatintilavuutta. 

 

Biosuodatinkentän rakennekerrokset alhaalta ylös ovat perusmaa, suodatin-

kangas, salaojituskerros, hiekkakerros, kasvualusta (80 % hiekkaa + 20 % hu-

musta) sekä kasvillisuuskerros. Suodatinyksikköjen välinen pohja eroosiosuo-

jataan pienlouheella tai murskeella. Pohjan taso on noin 25 cm korkeammalla 

kuin tasausaltaan pohjan taso. Allas tulee varustaa eroosiosuojatulla ylivuoto-

padolla, jonka patoaukon läpivirtaama on vähintään 1 m3/s. 

 

Tasauksen tehostaminen saostamisella 
 

Tasausaltaan vettä on mahdollista puhdistaa rakentamalla yksinkertainen ke-

miallisella saostuksella tehostettu selkeytys mahdollisesti suodatusyksiköllä 

varustettuna. Tarkkailutulosten perusteella laimeiden vesien pH on lähellä 

neutraalia, joten tavanomaisten jätevedenpuhdistuksessa käytettävien saos-

tuskemikaalien asianmukainen toiminta saattaa olla mahdollista jopa ilman 

pH:n säätämistä saostukselle optimaaliseksi. Lisäksi saostumista ja selkeyty-

mistä on mahdollista tehostaa lisäämällä veteen polymeerejä tavanomaisen 

jätevedenkäsittelyn tapaan. 

 

Saostus-selkeytysprosessin toteuttaminen laimeiden vesien tasausaltaaseen 

on todennäköisesti käytön kannalta varmatoimisin malli. Tässä mallissa käsit-

telyyn otettaisiin vesi tasausaltaan pohjasta, missä haitta-aineiden pitoisuus 

on todennäköisesti suurimmillaan. Vesi pumpataan kemikaaliannostelun 

kautta esimerkiksi lamelliselkeyttimeen, josta ylite palautetaan tasausaltaa-

seen ja pohjalle kerääntynyt liete poistetaan jaksoittain pumppaamalla esimer-

kiksi tuhkanläjitysalueelle. 

 

Kemikaaliannostelu, flokkaus ja selkeytys voidaan tällä tavoin mitoittaa mata-

lalle ja tasaiselle virtaamalle. Kemiallisella saostuksella pystytään poistamaan 

vedestä lähinnä metalleja, fosforia sekä jonkin verran orgaanista ainesta. So-

piva mitoitusvirtaama laimeiden vesien puhdistamiseksi edellä mainitulla ta-

valla on arviolta 3 m3/h, mikä vaatisi noin 8 m2 lamelliselkeyttimen. 
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Huonoja puolia kemiallisen saostuksen laitteistosta ovat kunnossapidon tarve, 

kemikaali- ja energiakustannukset sekä haasteet laitteiston sulana pitämiseksi 

talviaikaan. Laitteisto voidaan myös sijoittaa lämpöeristettyyn rakennukseen 

tai konttiin. 

 

Väkevät vedet 
 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamo 
 

Jätteenkäsittelykeskusten jäte- ja suotovedet voidaan luokitella hankaliksi jä-

tevesiksi, joille paras käsittelyvaihtoehto on puhdistaa vedet yhdessä yhdys-

kuntajätevesien kanssa kunnallisella jätevedenpuhdistamolla. Tämän vuoksi 

nykyinen malli, jossa kaikki jätteenkäsittelylaitoksen väkevät vedet käsitellään 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamossa, on suositeltavin. 

 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon kannalta ongelmallista on erityisesti 

suuri ammoniumtyppikuormitus, josta vuoteen 2016 mennessä noin 2/3 on pe-

räisin biokaasulaitokselta. Vuodesta 2016 eteenpäin noin puolet typpikuor-

masta on arvioitu tulevan biokaasulaitokselta ja toinen puoli jätteenkäsittely- 

ja läjitysalueilta. Ammoniumtypen kokonaiskuorma on arvioitu olevan vuonna 

2013 noin 105 kg/d ja vuonna 2016 noin 140 kg/d. Tällä hetkellä ympäristölu-

vassa on määritetty raja-arvoksi 65 kg/d (Kok. N).  

 

Kunnan jätevedenpuhdistamon kuormitusrakenteessa on tapahtunut viime 

vuosina merkittäviä muutoksia, sillä Ilmajoen osuusmeijeri on lopettanut toi-

mintansa. Lisäksi toinen merkittävä teollisuuskuormittaja, Altia Oyj:n Kosken-

korvan tehtaat, on pystynyt vähentämään vedenkulutustaan ja samalla tehos-

tamaan oman esikäsittelylaitoksensa toimintaa. Tämä osaltaan antaa tilaa ny-

kyisen puhdistamon kapasiteetissa käsitellä Etapin jätevesistä aiheutuvaa 

kasvavaa kuormaa. Lisäksi kunnan jätevedenpuhdistamossa on toteutettu sa-

neeraushankkeita, joilla parannetaan laitoksen ohjattavuutta erityisesti voi-

makkaiden kuormitusvaihteluiden aikana. 

 

Lisäksi kunnan jätevedenpuhdistamon uudessa, kesällä 2013 myönnetyssä 

ympäristöluvassa velvoitetaan tekemään toimenpide- ja tehostamissuunni-

telma kiristyneitä puhdistusvaatimuksia ja muuttunutta teollisuuskuormitusta 

varten. Luvassa on esitetty puhdistamolle nitrifikaatiovaatimus, johon ei toden-

näköisesti nykyisellä ilmastustilavuudella päästä, mikäli ennusteet Etapin ve-

den typpikuormituksesta vuonna 2016 toteutuvat. Selvitys laaditaan vuoden 

2014 aikana ja toimenpideaikaa on vuoteen 2016 saakka. Lisäksi luvasta on 

valitettu nitrifikaatiovaatimuksen osalta, joten vaatimuksen eivät kunnan puh-

distamonkaan osalta ole vielä täysin varmistuneet. 

 

Laskunmäen jätteenkäsittelykeskuksen biokaasulaitoksen jätevesien käsitte-

lyyn on viime vuosina tehty merkittäviä parannuksia ja esikäsittelyllä pysty-

täänkin poistamaan typpeä tehokkaasti. Lisäksi biokaasulaitoksella on tehty 

parannuksia lietteen kuivatuslingon rejektivesistä aiheutuvan kuormituksen 

vähentämiseksi. Toisaalta kunnan jätevedenpuhdistamon toimintaan vaikut-

taa myönteisesti erityisesti talvikuukausina biokaasulaitokselta peräisin oleva 

lämmin jätevesi. Lämmin vesi nopeuttaa nitrifikaatiota ja parantaa jäteveden-

puhdistamon nitrifikaation vuosikeskiarvoa.  
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Yhtenä jo käytössäkin olevana vaihtoehtona on biokaasulaitoksen väkevim-

pien vesijakeiden, kuten lietteenkuivatuksen rejektivesien kuljettaminen väliai-

kaisesti jollekin toiselle puhdistamolle käsiteltäväksi, kunnes Ilmajoen kunnan 

puhdistamon mahdollisesti rakennettava lisäkapasiteetti saadaan käyttöön. 

Tätä käytäntöä ei kuitenkaan voida pitää pitkäaikaisena ratkaisuna korkeiden 

kuljetuskustannusten vuoksi. 

 

Seinäjoen kaupungin jätevedenpuhdistamo 
 

Yksi vaihtoehto Laskunmäen jätehuoltokeskuksessa muodostuvien väkevien 

jätevesien käsittelemiseksi on johtaa vedet siirtoviemäriä pitkin Seinäjoen kau-

pungin jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamon käsittelykapasiteetti todennä-

köisesti riittää nykyisellään arvioidun jätevesikuorman, erityisesti ammonium-

typen, käsittelyyn. 

 

Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttäisi arviolta 8 km mittaisen 160M-10 siirto-

viemärin rakentamista Ilmajoen Tuomikylästä Kyrkösjärven alitse Seinäjoen 

Voimalaitoksen jätevesipumppaamolle tai vaihtoehtoisesti Tuomikylästä kan-

tatie 67:n vartta Seinäjoen kaupungin viemäriverkostoon. Siirtoviemäristä huo-

limatta myös Seinäjoen puhdistamolle toimitettavasta jätevedestä jouduttaisiin 

todennäköisesti maksamaan haitta-ainekuormituksen mukaista korotettua jä-

tevesitaksaa. 

 

Seinäjoen kaupungin jätevedenpuhdistamolle on jonkin verran koeluontoisesti 

viety Etapin jätevesiä käsiteltäväksi mutta on epävarmaa, kestääkö puhdista-

mon prosessi Etapin jätevesikuormituksen kokonaisuudessaan. 

 

Lakeuden Etappi Oy:n oma erillispuhdistamo 
 

Raskain vaihtoehto Laskunmäen jätteenkäsittelykeskuksen väkevien vesien 

käsittelemiseksi on oman erillispuhdistamon rakentaminen. Väkevien vesien 

osalta prosessin mitoittaminen on haastavaa johtuen suhteellisen korkeista 

metallien ja ravinteiden pitoisuuksista suhteessa orgaaniseen kuormaan. Tä-

män vuoksi jätevedenpuhdistamo vaatisi paljon kunnossapitoa ja valvontaa, 

mistä seuraisi korkeat käyttökustannukset. Lisäksi ongelmallisia ovat mahdol-

listen prosessista syntyvien rejektijakeiden käsittely erityisesti kalvotekniikoita 

käytettäessä. 

 

Omassa erillispuhdistamossa puhdistetun jäteveden purkupaikka olisi toden-

näköisesti oltava Kyrönjoessa, sillä muuta riittävän suurta vesistöä ei lähistöllä 

ole. Esimerkiksi alueen vieressä kulkeva Tuomiluoma ei käsitellyn jäteveden 

purkuvesistöksi sovellu. Purkuputkelle tulisi mittaan arviolta 7 km, joten sekä 

kustannusvaikutus että toimintavarmuus huomioon ottaen parempi vaihtoehto 

olisi siirtoviemäri Seinäjoen viemäriverkostoon. 

 

Erillispuhdistamon alustava prosessikokoonpano esimerkiksi: 

- Saostus ja lamelliselkeytys 

- Kantoainekappalereaktori tai aktiivilietelaitos 

- Hiekkasuodatus tai käänteisosmoosi ja ultrasuodatus 

- Lietteet ja rejektit tuhkanläjitysalueelle 
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Erillispuhdistamon mitoitusarvona voidaan käyttää arviota vesien muodostu-

misesta vuodelle 2025, mikä on noin 250 000 m3/a eli noin 800 m3/d  

(noin 40 m3/h). 

 

Uuden maanläjitysalueen suotovedet 
 

Uudella maanläjitysalueella muodostuvat suoto- ja valumavedet tullaan kerää-

mään ympärysojien avulla rakennettavaan tasaus- ja laskeutusaltaaseen. 

Maanvastaanottoalueella muodostuvat valumavedet purkautuvat alueelta hal-

litusti laskeutusaltaan ja suotopenkereiden kautta. Alueen ulkopuolella muo-

dostuvat valumavedet ohjataan niskaojien avulla altaan ohi. Mitoitussateena 

käytetään ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti jatkuvaa 10 mm/d sade-

määrää. Tasattava vesimäärä on suunnitellulla noin 1,5 ha läjitysalueella noin 

150 m3/d. Altaasta vedet puretaan suotopenkereen kautta purkuojaan. Altaan 

tehollinen tilavuus on vähintään 150 m3, jolloin viipymä altaassa on 1 vrk. 

 

Suurin osa täyttöalueelta valumaveden mukana valuvasta kiintoaineesta erot-

tuu laskeutumalla. Rakentamisen yhteydessä varmistetaan, että alueelta 

eteenpäin laskevan ojan välityskyky on hyvä ja veden virtaus esteetöntä. Al-

taan pohjat ja seinämät rakennetaan suotopengertä lukuun ottamatta vettä 

heikosti läpäiseviksi. Altaan pohjat ruopataan säännöllisesti, jotta tasaustila-

vuus ei pienene, ja ruoppausmassat sijoitetaan täyttöön jätekeskuksen alu-

eella. 

 

KUSTANNUSARVIOT ERI VAIHTOEHDOILLE 
 

Laimeat vedet 
 

Vesien johtaminen Meraojaan 
 

Mikäli laimeiden vesien haitta-aineiden kuormitus ei ylitä ympäristöluvassa 

määrättyjä kuormitusrajoja, voidaan laimeiden vesien johtamista tasausaltai-

den kautta Meraojaan jatkaa nykyiseen tapaan. Tässä tapauksessa kustan-

nusvaikutuksia ei ole. 

 

Biosuodin 
 

Rakenne Kustannus, € (alv 0 %) 

Putkistot, 300 m, 225M-10 30 000 

Biosuodatinkenttä, 1 000 m2 40 000 

Rakennusosat ja rakentaminen yhteensä 70 000 

Yleiskustannukset 28 000 

Yhteensä 98 000 

 

Tasauksen tehostaminen saostamisella 
 

Rakenne Kustannus, € (alv 0 %) 

Putkistot, 200 m, 160M-10 20 000 

Kemikaaliannostelut 40 000 

Lämpöeristetty rakennus tai kontti 50 000 

Flokkaus ja lamelliselkeytys, n. 3 m3/h 80 000 

Rakennusosat ja rakentaminen yhteensä 190 000 
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Yleiskustannukset 32 000 

Yhteensä 222 000 

 

Väkevät vedet 
 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamo 
 

Käsittelykustannukset Hinta, €/m3 Kustannus, € (alv 0 %) 

2013 virtaama (100 000 m3/a) 2,0 200 000 

2016 virtaama (180 000 m3/a) 2,5 450 000 

2020 virtaama (225 000 m3/a) 2,5 560 000 

 

Seinäjoen kaupungin jätevedenpuhdistamo 
 

Rakenne Kustannus, € (alv 0 %) 

Siirtoviemäri, 160M-10, 8 km 640 000  

Yleiskustannukset 128 000 

Yhteensä  768 000 

Käsittelykustannukset Hinta, €/m3 Kustannus, € (alv 0 %) 

2013 virtaama (100 000 m3/a) 2,0 200 000 

2016 virtaama (180 000 m3/a) 2,5 450 000 

2020 virtaama (225 000 m3/a) 2,5 560 000 

 

Etapin oma erillispuhdistamo 
 

Rakenne Kustannus, € (alv 0 %) 

Alueputkistot 300 m, 160M-10 15 000 

Kemikaaliannostelut 20 000 

Saostus, selkeytys, 40 m3/h 130 000 

Aktiivilietelaitos tai RO+UF 250 000  

Siirtoviemäri, 160M-10, 7 km 595 000 

Yhteensä 1 010 000 

Yleiskustannukset 202 000 

Yhteensä 1 212 000 

 

Käsittelykustannukset Hinta, €/m3 Kustannus, € (alv 0 %) 

2013 virtaama (100 000 m3/a) 2,0 200 000 

2016 virtaama (190 000 m3/a) 1,5 285 000 

2020 virtaama (225 000 m3/a) 1,5 337 500 

 

Maanläjitysalueen suotovesien tasausallas 
 

Rakenne Kustannus, € (alv 0 %) 

Pohjarakenne, 200 m2 / 300 m3 20 000 

Suotovesien keruuputkistot 10 000 

Pinnoitukset ja salaojat 15 000 

Suotopenger 15 000 

Ojitukset ja viimeistely 5 000 

Rakennusosat ja rakentaminen yhteensä 65 000 

Yleiskustannukset 2 000 
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Yhteensä 67 000 

 

PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET 
 

Lakeuden Etapin Laskunmäen jätteenkäsittelykeskuksen eri osista muodostu-

vat vesi- ja jätevesimäärät ja osittain myös niiden koostumukset tulevat toimin-

tojen laajentumisen ja kehittymisen vuoksi muuttumaan seuraavan noin 10 

vuoden aikana. Suotovesien laatumuutosten arviointi on kohteen laajuuden 

vuoksi haastavaa. Lisäksi laitoksen eri toiminnoissa tapahtuvat muutokset vai-

kuttavat jätevesikuormitukseen usein ristikkäisesti. Näiden seikkojen vuoksi 

eri vesijakeiden hallintaa varten kannattaa suunnitella ainakin kaksi eri toimin-

tavaihtoehtoa, jotka toteutetaan sen perusteella, miten hyvin ennusteet vesi-

määristä ja -laaduista toteutuvat.  

 

Laimeat vedet (Allas 1) 
 

Tämänhetkisten tietojen perusteella laimeiden vesien laatuun ja määrään ei 

ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Jos laimeiden vesien kiintoaine- tai 

ravinnepitoisuudet kuitenkin lähtevät nousuun, on laimeiden vesien järjes-

telmä varustettava joko biosuodattimella tai yksinkertaisella saostus-suoda-

tusyksiköllä. Tasausaltaan käyttöä laskeutusaltaana on myös mahdollista te-

hostaa syöttämällä saostuskemikaaleja suoraan altaaseen tai altaaseen tule-

viin vesivirtoihin lähellä tasausaltaaseen purkavaa päätä. 

 

Myös ilmastamista voidaan käyttää laimeiden vesien haitta-ainepitoisuuksien 

alentamiseen erityisesti COD:n osalta. Ilmastamisen haittapuolena on altaissa 

tapahtuvan kiintoaineen selkeytymisen häiriintyminen vettä ilmastettaessa. 

 

Tasausaltaasta on mahdollista poistaa lietettä myös tasauksen aikana. Tällä 

tavalla altaaseen jäävä vesi laimenisi entisestään. Laimeiden vesien hyödyn-

tämistä jätteenkäsittelylaitoksen prosessivetenä tulisi lisätä mahdollisimman 

paljon. Tällä tavalla pystyttäisiin käytettävissä olevasta tasausallastilavuu-

desta saamaan paras hyöty. 

 

Väkevät vedet (Altaat 2 ja 3) ja biokaasulaitoksen vedet 
 

Ainoa realistinen vaihtoehto Laskunmäen jätehuoltokeskuksen väkevien jäte- 

ja suotovesien käsittelylle on vesien puhdistaminen yhdessä yhdyskuntajäte-

vesien kanssa kunnallisessa jätevedenpuhdistamossa. Alueelta tuleva korkea 

ammoniumtyppikuormitus on oikeastaan ainoa merkittävästi jäteveden puh-

distamiseen kunnan jätevedenpuhdistamolla vaikuttava seikka. Lakeuden 

Etapin ympäristöluvassa vaadittu fosforikuormituksen raja-arvo Etapista kun-

nan viemäriin purettavalle jätevedelle on tarpeettoman tiukka. Fosforin poista-

minen onnistuu Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolla saostuskemikaalin 

syöttöä lisäämällä, eikä purkuvesistön kannalta ole merkitystä, poistetaanko 

fosfori Etapin jätevedestä Etapin omalla esikäsittelyllä vai kunnan puhdista-

molla. 

 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle myönnetyn ympäristöluvan nitrifi-

kaatiovaatimus puoltaa jätevesien käsittelyn jatkamista Ilmajoen kunnan puh-

distamolla. Suuremman kuormituksen vaatima nitrifikaatiotilavuus on melko 

helposti rakennettavissa, sillä kunnan puhdistamo on nykyisellään ison 
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saneerauksen tarpeessa. Lakeuden Etapin ympäristöluvassa esitetty vaati-

mus erillispuhdistamon rakentamisesta Laskunmäen alueelle on sekä tekni-

senä että taloudellisena vaihtoehtona selvästi kunnallista yhteispuhdistusta 

huonompi. 

 

PÄIVITETTY TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS 2021-2025 

 
Hakija on päivittänyt teknistaloudellisen selvityksen 13.4.2021 ja toimittanut 

sen vastineen antamisen yhteydessä aluehallintovirastoon 16.4.2021. Päivite-

tyssä selvityksessä on esitetty arviot Lakeuden Etappi Oy:n jätteenkäsittely-

keskuksen alueella muodostuvien hule-, suoto- ja jätevesien määristä ja laa-

duista. Toiminnan laajentuessa ja kehittyessä edelleen myös alueella muodos-

tuvien hule- ja jätevesien määrässä ja laadussa tapahtuu muutoksia. Tällä het-

kellä alueella muodostuvat väkevät suotovedet ja jätevedet johdetaan Ilmajoen 

kunnan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Laimeat hulevedet johdetaan 

tasauksen kautta läheiseen Meraojaan. Selvityksessä on arvioitu vesimäärien 

ja laatujen kehittymistä vuoteen 2025 saakka. 

 

Jätekeskuksen toimintojen muutokset 2021–2025 

 
Toimintoja alueella laajennetaan sitä mukaan, kun jätteen käsittely- ja hyödyn-

tämistoiminta vaatii lisäkapasiteettia. Täyttöalueita suljetaan vaiheittain siten, 

että 1,5 ha vuonna 2021 ja 3,5 ha vuonna 2022. Nykyään kaikki Etappiin toi-

mitettava poltettava jäte toimitetaan Vaasaan Westenergyn jätteenpolttolaitok-

selle. Tämä vaikuttaa tulevaisuudessa oleellisesti alueella muodostuvien suo-

tovesien määrään ja laatuun. Alueella muodostuvien yhdyskuntajätteestä pe-

räisin olevien väkevien suotovesien määrää tulee vähenemään viime vuosi-

kymmeneen verrattuna. 

 

Alueella muodostuvat jäte- ja hulevedet 

 
Koko jätekeskuksen alueella muodostuvia jäte- ja hulevesimääriä on arvioitu 

jakamalla toiminta-alue pienempiin osiin toiminnallisuuksien mukaan, ja arvioi-

malla valumakertoimet jokaiselle alueelle erikseen. Tarkastelu tehtiin sen pe-

rusteella, miten eri alueiden käyttöönoton ja sulkemisen on arvioitu tapahtuvan 

tulevaisuudessa. Arvioiden perusteella on vesimäärien kehittymisestä muo-

dostettu ennuste vuodelle 2025. 

 

Hulevesien ja suotovesien määrä luonnollisesti vaihtelee voimakkaasti sadan-

nan ja sääolojen mukaan. Alla olevassa kuvassa on esitetty alueelta kunnan 

jätevesiviemäriin johdetut kuormitukset (Kyrönjoen yhteistarkkailu) vuosina 

2012–2018. 
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Kuvasta havaitaan, että kuormitus on pysynyt tarkkailujaksolla kohtalaisen ta-

saisena. Vuoden 2012 suuret kuormituspitoisuudet johtuivat lähinnä ongel-

mista biokaasulaitoksen prosessissa. Merkittävin muutos on kiintoainekuor-

massa, joka on kasvanut vuoden 2014 jälkeen noin kaksinkertaiseksi. COD 

tai BOD-kuormat tai ravinnekuormat eivät juurikaan ole kasvaneet lähtevässä 

jätevedessä vastaavalla tavalla. Muutokset johtuvat todennäköisesti biokaa-

sulaitoksen toiminnasta ja erityisesti sen parantuneesta suorituskyvystä. 

 

Nykyiset tasausaltaat 

 
Jätekeskuksen eri alueella muodostuu hyvin erilaisia vesiä, minkä vuoksi hule- 

ja suotovedet kerätään kolmeen eri tasausaltaaseen suodosvesien syntypaik-

kojen mukaan. Laimeat hulevedet johdetaan tasauksen jälkeen Meraojaan ja 

muut suoto- ja hulevedet sekä biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet Ilma-

joen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Alla olevassa taulukossa on esitetty jät-

teenkäsittelykeskuksen jäte- ja suotovesien tasausaltaat.  

 

 Tilavuus, m3 Tyyppi Vuonna 2021 

Allas 1 10 000 Laimeat vedet 

Johdetaan Meraojaan. Pump-

pausjakson pituus määräytyy al-

taan altaan tulovirtaaman, veden 

laadun ja allaskapasiteetin perus-

teella noin 3 krt/a.  

Allas 2 5 000 Väkevät vedet 

Johdetaan kunnan viemäriin jatku-

vatoimisesti altaan pinnankorkeu-

den mukaan. 

Allas 3 5 000 Muut vedet 

Johdetaan kunnan viemäriin jatku-

vatoimisesti altaan pinnankorkeu-

den mukaan.  

 

Allas 1 
 

Altaaseen 1 kerätään jätekeskuksen alueelta laimeimmat hulevedet. Allas tyh-

jennetään 3–5 kertaa vuodessa riippuen veden kertymisnopeudesta altaa-

seen, sekä veden laadusta. Mikäli altaan vedessä havaitaan aiempaa korke-

ampia haitta-ainepitoisuuksia, ilmoitetaan asiasta kunnan 
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ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ELY-keskukselle, ja vesien Meraojaan 

johtamisesta sovitaan erikseen. 

 

Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue I:n pintavesiä aletaan suunnitelman 

mukaan johtaa tasausallas 1:een sitä mukaa kun jätetäyttöä saadaan suljet-

tua. Tämä tulee vähentämään jätetäytöstä muodostuvia jätevedenpuhdista-

molle johdettavia vesimääriä pinta-alojen suhteessa. 

 

Laskunmäen jätehuoltokeskuksessa on pyritty määrätietoisesti torjumaan jä-

tekeskuksen alueella ajoittain parveilevien lokkien määrää. Lokkien parveilu 

alueella lisää lokkien ulosteperäisten bakteerien huuhtoumaa hulevesiin. 

Viime vuosina, kun on luovuttu kotitalousjätteen loppusijoittamisesta ja jättei-

den vastaanotto on siirtynyt siirtokuormaushalliin, lokkien määrä on vähenty-

nyt alueella merkittävästi. Pihavesistä johtuva bakteeri- ja orgaaninen kuormi-

tus Meraojaan pysyvät oletetusti ennallaan. 

 

Keskimääräinen viipymä altaassa 1 tulee olemaan arvioiden mukaan 35–45 

vrk. Talviaikaan suotovettä muodostuu erittäin hitaasti, joten viipymä on kesäi-

sin lyhyempi. Suotovettä alkaa muodostua enemmän keväällä vasta maalis-

huhtikuussa. 

 

Allas 2 
 

Väkevien vesien tasausaltaaseen kerätään jätekeskuksen alueen kuormitta-

vimmat hule- ja suotovedet. Altaaseen 2 johdettava vesimäärä tulee vähene-

mään jätetäyttöpenkkojen peittämisen myötä. Altaan 2 virtaama painottuu 

enemmän kevääseen ja kesään. 

 

Keskimääräinen viipymä altaassa 2 on arvioitujen vesimäärien mukaisesti 

- vuonna 2020 noin 28 vrk 

- vuonna 2025 noin 35 vrk. 

 

Allas 3 
 

Altaaseen 3 kerätään muut sellaiset vedet, joita ei voida johtaa vesistöön edes 

tasauksen jälkeen. Vesimäärä altaaseen 3 ei arvioiden mukaan tule juurikaan 

lisääntymään vuoden 2021 jälkeen. 

 

Keskimääräinen viipymä altaassa 2 on arvioitujen vesimäärien mukaisesti 

- vuonna 2020 noin 45 vrk 

- vuonna 2025 noin 40 vrk. 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty kunnan puhdistamolle johdettavan jätevesi-

määrien arvioitu kehitys vuosina 2013–2025. Meraojaan johdettavien laimei-

den vesien määrää kasvattaa vuoden 2020 jälkeen jätetäyttöjen peittämisestä 

johtuva suurempi pintavesien määrä mikä vaikuttaa väkevien suotovesien 

määrään vastaavasti vähentävästi. 
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Tasausaltaiden kapasiteetin riittävyys 

 
Tällä hetkellä laimeiden vesien allas tyhjennetään noin kolme kertaa vuo-

dessa, noin 6 000 m3 kerrallaan. Koska talvikuukausina laimeita vesiä ei juuri 

muodostu voidaan arvioida, että altaaseen tulee vettä pääasiassa noin 9 kk 

vuodessa. Vuonna 2025 arvioidaan laimeita vesiä muodostuvan vuodessa 

noin 25 000 m3, jolloin nykyisen kaltaisia tyhjennyspumppauksia laimeiden ve-

sien altaasta tehtäisiin 4 kertaa 9 kuukauden aikana. 

 

Etapin alueella sadevettä kertyy allas 1:een noin 20 ha rakennetulta alueelta. 

Liikenneviraston ohjeen mukaan mitoitusrankkasade 1/20a on tällaiselle alu-

eelle noin 70 l/s 60 minuutin ajan. Tuona aikana vettä kertyy pintojen erilaiset 

valumakertoimet huomioiden noin 5 800 m3. Valunta jakaantuu alueella use-

alle tunnille, joten altaan 1 tilavuus riittää vastaanottamaan alueella muodos-

tuvat valumavedet käytännössä kaikissa tilanteissa. Myös arvioitaessa vesi-

määriä tilastollisen vuotuisen sadannan kautta (noin 550 mm/a) saadaan hyvin 

saman kaltaisia tuloksia. 

 

Altaaseen 2 tulevien vesien määrä tulee oletettavasti pienenemään, kun jäte-

täyttöjen lisääntyvä peittäminen ohjaa sadevesiä hulevesien kautta 1-altaa-

seen. Meraojaan pumpattu vesimäärä on ollut viime vuosina noin 15 000 - 18 

000 m3/a ja se on pumpattu tyypillisesti kolmeen otteeseen altaasta Mera-

ojaan. Tulevaisuudessa vuotuinen laimeiden vesien määrä on ennustettu kas-

vavan noin 25 000 m3:n, jolloin allasta voidaan joutua tyhjentämään noin neljä 

kertaa vuodessa nykyisen kolmen kerran sijaan. 

 

Altaan 3 osalta veden laatuun ei ole odotettavissa muutoksia. Altaaseen 3 tu-

levien vesien johtamista kunnan jätevesiviemäriin jatketaan nykyjärjestelyin, 

eli allasta tyhjätään sen pinnankorkeuden mukaan suodosvesien kertymän 

mukaisesti. Allasvesiä ei siis pumpata panoksina viemäriin, vaan vettä johde-

taan jatkuvatoimisesti. 

 

Biokaasulaitoksen jätevedet 

 
Lakeuden Etappi Oy:n Ilmajoella sijaitsevalla biokaasulaitoksella on vuodesta 

2009 ollut käytössä Demon®-prosessi rejektivesien käsittelyssä. Rejektivedet 
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sisältävät runsaasti typpeä ja vaativat laitoksella esikäsittelyn ennen niiden 

johtamista Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle. Varmistaakseen rejektivesien 

käsittelyprosessin typenpoistokapasiteetin sekä hyvän ja häiriöttömän toimin-

nan Lakeuden Etappi päätti laajentaa Demon®-läpivirtausprosessia uudella 

SBR-periaatteella toimivalla Demon®-käsittelyprosessilla. Uuden Demon®-

laajennusyksikön myötä jätevedestä pystytään poistamaan suurin osa typestä 

ennen jäteveden johtamista kunnan jätevesiviemäriin. 

 

Biokaasulaitoksen jätevedelle tyypillistä on 

- melko korkea lämpötila 

- korkea kiintoainepitoisuus 

- korkeat ravinnepitoisuudet 

- matala BOD. 

 

Biokaasulaitoksen kapasiteettia ei nykyisestä ole tarkoitus kasvattaa, joten 

vuoden 2014 selvityksessä ennustetut vesimäärät biokaasulaitokselta eivät 

tule toteutumaan. Biokaasulaitokselta johdettavan jäteveden määrä tulee ta-

saantumaan 70 000–80 000 m3/a tasolle. Biokaasulaitoksen lämpimien jäte-

vesien vaikutusta Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle ei ole todennettu. 

Vesimäärien jäädessä nykyiselle tasolleen on talvikaudella jäteveteen tulevan 

lämmitystehon vaikutus todennäköisesti varsin pieni. 

 

Vedenkäsittelyn tarve 

 
Jätteenkäsittelykeskukselle myönnetyn ympäristöluvan ehdoissa on edelly-

tetty, ettei lisääntyvistä vesimääristä tai kuormituksista huolimatta kuormitus 

vesistöihin lisäänny, vaan pysyy nykyisellä tasolla. Loppusijoitettavan jätteen 

määrä ei juuri tule alueella kasvamaan, joten oletettavasti väkevien suotove-

sien kuormitus jätehuoltolaitokselta lähtevässä jätevedessä ei juuri tule lisään-

tymään. Loppusijoitusalueiden sulkemisrakenteiden määrän lisääntyessä suo-

tovesien määrä tulee pikemminkin vähenemään. Nykyinen 280 PEH-10 vie-

märi Laskunmäestä Ilmajoen kunnan puhdistamolle on välityskyvyltään riittävä 

tässä selostuksessa arvioiduille vesimäärille. 

 

Väkevät vedet ja biokaasulaitoksen vedet 

 
Väkevien vesien osalta vedenkäsittelytarve määräytyy tällä hetkellä voimassa 

olevan Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen ja toi-

saalta jätehuoltokeskuksen ympäristöluvan perusteella. Väkevät vedet sisältä-

vät runsaasti ravinteita, sekä erityisesti biokaasulaitoksesta peräisin oleva vesi 

kiintoainetta. Biokaasulaitokselta peräisin olevien jätevesien kannalta käsitte-

lytarve määräytyy jäteveden typpikuorman perusteella. Myös biokaasulaitok-

selta tulevan veden verrattain suuri määrä täytyy ottaa erityisesti huomioon. 

 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi on tyypiltään fos-

foria rinnakkaissaostava. Fosforin saostaminen perustuu kemialliseen saosta-

miseen. Suuremmasta saostuskemikaalikulutuksesta aiheutuvat kulut kate-

taan laskentakaavan mukaisesti korkeammalla jätevesitaksalla. Tämän vuoksi 

ympäristöluvassa esitetty fosforikuormitus Lakeuden Etappi Oy:ltä Ilmajoen 

kunnan jätevedenpuhdistamolle on tarpeettoman tiukka. Fosforikuormituksen 

rajoittaminen luvassa esitettyyn 3,5 kg/d edellyttäisi erillisen saostus-selkey-

tys-prosessin lisäämisen Lakeuden Etappi Oy:n jätevesien esikäsittelyksi. 
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Jäteveden purkuvesistön kannalta samaan lopputulokseen päästään lisää-

mällä saostuskemikaalin syöttöä Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolla. 

 

Käsittelymenetelmien vaihtoehtovertailu 

 
Laimeat vedet 

 
Laimeiden vesien muodostumismäärän on arvioitu nousevan selvästi, sillä jä-

tetäyttöjä peitettäessä vettä pidättävällä kerroksella yhä suurempi osa sata-

vasta ja sulavasta vedestä ohjautuu laimeisiin vesiin eikä siitä muodostu vä-

kevää jätetäytön suotovettä. Vuonna 2025 laimeiden suotovesien määrä arvi-

oidaan olevan noin 25 000 m3/a. Laimeiden vesien määrä riippuu voimakkaasti 

vesi- ja lumisateista. 

 

Mikäli laimeiden vesien laatu pysyy nykyisellä tasollaan, eikä laimeiden vesien 

käsittelyyn jätehuoltokeskuksen alueella ennen veden pumppaamista Mera-

ojaan ole erityistä syytä. Tasausaltaasta pois pumpattavan veden laatua pa-

rannetaan poistamalla altaan pohjalle laskeutunutta lietettä. Allas tyhjennetään 

säännöllisesti ja altaan pohjalta poistetaan sinne kertynyt kiintoaine. 

 

Väkevät vedet 

 
Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamo 

 

Jätteenkäsittelykeskusten jäte- ja suotovedet voidaan luokitella hankaliksi jä-

tevesiksi, joille paras käsittelyvaihtoehto on puhdistaa vedet yhdessä yhdys-

kuntajätevesien kanssa kunnallisella jätevedenpuhdistamolla. 

 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon kannalta ongelmallista on erityisesti 

suuri ammoniumtyppikuormitus. Noin puolet typpikuormasta on arvioitu tule-

van biokaasulaitokselta, ja toinen puoli jätteenkäsittely- ja läjitysalueilta. Vii-

meisin käytettävissä oleva kooste puhdistamon tulokuormituksesta on vuo-

delta 2018. Kuormitukset Lakeuden Etappi Oy:n osalta on esitetty alla ole-

vassa taulukossa. 

 

2018 kg/d m3/a tai t/a % puhdistamon 

tulokuormasta 

virtaama 300,6 109 716 9,0 

kiintoaine 274 100 14 

CODMn 340 124 16,1 

BOD7 61 22,4 10,8 

P-kok 6,2 2,3 15,1 

N-kok 59,2 21,6 31,5 

 

Kokonaistyppikuorma Lakeuden Etappi Oy:ltä kunnan jätevedenpuhdista-

molle on vuonna 2018 ollut noin 60 kg/d. Kokonaistyppikuormituksen vaihte-

luväli vuosina 2012–2018 on ollut 50…77 kg/d. 

 

Jätteenkäsittelylaitoksen biokaasulaitoksen jätevesien käsittelyyn on viime 

vuosia tehty merkittäviä parannuksia. Biokaasulaitoksen DEMON-prosessi toi-

mii nyt hyvin ja prosessi poistaa ammoniumtyppeä suunnitellusti. Lisäksi 
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biokaasulaitoksella on tehty parannuksia lietteen kuivatuslingon rejektivesistä 

aiheutuvan kuormituksen vähentämiseksi. 

 

Seinäjoen kaupungin jätevedenpuhdistamo 

 

Tulevaisuudessa yksi vaihtoehto Laskunmäen jätehuoltokeskuksessa muo-

dostuvien väkevien jätevesien käsittelemiseksi on johtaa vedet siirtoviemäriä 

pitkin Seinäjoen kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamon käsittelyka-

pasiteetti todennäköisesti riittää nykyisellään arvioidun jätevesikuorman, eri-

tyisesti ammoniumtypen, käsittelemiseen. 

 

Vaihtoehdon toteutuminen edellyttäisi arviolta 8 km mittaisen M160-10 siirto-

viemärin rakentamisen Ilmajoen Tuomikylästä Kyrkösjärven alitse Seinäjoen 

Voimalaitoksen jätevesipumppaamolle, tai vaihtoehtoisesti Tuomikylästä kan-

tatie 67:n vartta Seinäjoen kaupungin jätevesiviemäriverkostoon. Siirtoviemä-

ristä huolimatta myös Seinäjoen puhdistamolle toimitettavasta jätevedestä 

jouduttaisiin todennäköisesti maksamaan haitta-ainekuormituksen mukaista 

korotettua jätevesitaksaa. Tätä vaihtoehtoa tulee tarkastella uudelleen esimer-

kiksi siinä tilanteessa, jos Ilmajoen jätevedet päätetään tulevaisuudessa joh-

taa Seinäjoen kaupungin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. 

 

Lakeuden Etappi Oy:n oma erillispuhdistamo 

 

Raskain vaihtoehto Laskunmäen jätteenkäsittelykeskuksen väkevien vesien 

käsittelemiseksi on oman erillispuhdistamon rakentaminen. Väkevien vesien 

osalta prosessin mitoittaminen on haastavaa johtuen suhteellisen korkeista 

metallien ja ravinteiden pitoisuuksista suhteessa orgaaniseen kuormaan. Tä-

män vuoksi jätevedenpuhdistamo vaatisi paljon kunnossapitoa ja valvontaa, 

mistä seuraisi korkeat käyttökustannukset. Lisäksi ongelmallisia olisivat mah-

dollisten prosesseista syntyvien rejektijakeiden käsittely erityisesti kalvoteknii-

koita käytettäessä.  

 

Omassa erillispuhdistamossa puhdistetun jäteveden purkupaikka olisi toden-

näköisesti oltava Kyrönjoessa, sillä muuta riittävän suurta vesistöä ei lähistöllä 

ole. Esimerkiksi alueen vieressä kulkeva Tuomiluoma ei käsitellyn jäteveden 

purkuvesistöksi sovellu. Purkuputkelle tulisi mittaa arviolta 7 km, joten sekä 

kustannusvaikutus, että toimintavarmuus huomioon ottaen parempi vaihto-

ehto olisi siirtoviemäri Seinäjoen viemäriverkostoon. 

 

Erillispuhdistamon alustava prosessikokoonpano 

- saostus ja lamelliselkeytys 

- biofilmiprosessi, kantoainekappale tai MBR 

- hiekkasuodatus tai käänteisosmoosi ja ultrasuodatus 

- lietteet esimerkiksi tuhkanläjitysalueelle 

- rejektivesien erilliskäsittely.  

 

Erillispuhdistamon mitoitusarvona voidaan käyttää arviota vesienmuodostumi-

sesta vuodelle 2025, mikä on noin 150.000 m3/a, eli noin 480 m3/d (noin 30 

m3/h). 
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Lakeuden Etappi Oy:n jätevesien esikäsittelylaitos 

 

Nykyään biokaasulaitoksen jäteveden esikäsitellään erityisesti typpikuorman 

pienentämiseksi ja johdetaan kunnan jätevedenpuhdistamolle edelleen puh-

distettavaksi. Mikäli esikäsittelyä täytyisi tehostaa, tarkoittaisi se erityisesti bio-

kaasulaitoksen jätevesien kiintoainepitoisuuden pienentämistä kemikaloinnin 

ja suodatuslaitteiston avulla. Allasvesien esikäsittelystä saatava hyöty kunnan 

jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden kuorman pienentämiseksi olisi to-

dennäköisesti varsin pieni. Esikäsittelylaitteiston mitoitusvirtaamana voidaan 

arvioida olevan noin 100 000 m3/a, eli noin 15 m3/h. 

 

Kustannusarviot eri vaihtoehdoille 

 
Laimeat vedet 

 
Mikäli laimeiden vesien haitta-aineiden kuormitus ei ylitä ympäristöluvassa 

määrättyjä kuormitusrajoja, voidaan laimeiden vesien johtamista tasausaltai-

den kautta Meraojaan jatkaa nykyiseen tapaan. Tässä tapauksessa kustan-

nusvaikutuksia ei ole. 

 

Väkevät vedet 

 
Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamo 

 

 
 

Seinäjoen kaupungin jätevedenpuhdistamo 

 

 
 

Lakeuden Etappi Oy:n oma erillispuhdistamo 
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Lakeuden Etappi Oy:n jätevesien esikäsittelylaitos 

 

 
 

Päätelmät ja suositukset 

 
Jätehuoltoliiketoiminnan ennakoitavuus on haastavaa, mikä näkyy myös lähes 

10 vuotta sitten tehtyjen ennusteiden paikkansapitävyydessä jälkikäteen. Jä-

tevesimäärät eivät ole kasvaneet aikaisemmin ennakoidusti johtuen mm. bio-

kaasulaitoksen prosessin toimivuudesta, sekä erilaisista muutoksista jätehuol-

toliiketoiminnassa. 

 

Lakeuden Etapin Laskunmäen jätteenkäsittelykeskuksen eri osista muodostu-

vat vesi- ja jätevesimäärät ja osittain myös koostumukset tulevat toimintojen 

laajentumisen ja kehittymisen vuoksi muuttumaan jonkin verran. Tällä hetkellä 

jätehuoltolaitoksen toiminnalle ei ole näköpiirissä sellaisia merkittäviä muutok-

sia, joista aiheutuisi isoja muutoksia alueella muodostuviin jätevesivirtaamiin. 

Tulevaisuudessa jätetäyttöjen suotovesien määrää pyritään pienentämään 

vettä läpäisemättömien peittokerrosten avulla. 

 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon saostuskemikaaliannostelua sääde-

tään tulovirtaaman ja toisaalta lähtevän fosforin jäännöspitoisuuden perus-

teella. Myös muiden isompien teollisuuskuormittajien kuormitukset jäteveden-

puhdistamolle vaihtelevat tuotantotilanteiden mukaisesti. Fosforimittaus tulisi-

kin lisätä jätevedenpuhdistamolla tulevaan virtaamaan, jolloin kuormitusvaih-

telut eivät aiheuttaisi prosessin sisällä tarpeettoman suuria heilahteluja ravin-

nepitoisuuksissa. 

 

Jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden virtaama ja ravinnepitoisuus vaih-

telee voimakkaasti mm. kunnan jätevesiviemäriverkoston suuren vuotovesi-

määrän vuoksi. Suuri vuotovesimäärä on laitokselle myös kustannustekijä 

minkä vuoksi sulamis- ja sadevesien osuutta tulevassa jätevedessä tulisikin 

määrätietoisesti pyrkiä vähentämään. 

 

Laimeat vedet (Allas 1) 
 

Tämänhetkisten tietojen perusteella laimeiden vesien laatuun ja määrään ei 

ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Laimeiden vesien hyödyntämistä jät-

teenkäsittelylaitoksen prosessivetenä tulisi lisätä mahdollisimman paljon. Tällä 

tavalla pystyttäisiin käytettävissä olevasta tasausallastilavuudesta saamaan 

paras hyöty. 
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Väkevät vedet (Altaat 2 ja 3) ja biokaasulaitoksen vedet 

 

Laskunmäen jätehuoltokeskuksen väkevien jäte- ja suotovesien käsittelylle ta-

loudellisin ja myös ympäristön kannalta paras malli on vesien puhdistaminen 

yhdessä yhdyskuntajätevesien kanssa kunnallisessa jätevedenpuhdista-

mossa. Erillispuhdistamon rakentaminen Laskunmäen alueelle on sekä tekni-

senä, että investointi- ja käyttökustannusmielessä selvästi kunnallista yhteis-

puhdistusta huonompi. 

 

Alueelta tuleva ammoniumtyppikuormitus on saatu pysymään maltillisena, 

eikä typpikuormituksessa ole odotettavissa lähitulevaisuudessa merkittäviä 

muutoksia. Lakeuden Etappi Oy:n ympäristöluvassa vaadittu fosforikuormitus-

raja-arvo jätekeskuksesta kunnan viemäriin purettavalle jätevedelle on tar-

peettoman tiukka. Fosforin poistaminen onnistuu Ilmajoen kunnan jäteveden-

puhdistamolla saostuskemikaalisyöttöä optimoimalla, eikä purkuvesistön kan-

nalta ole merkitystä poistetaanko fosfori Lakeuden Etappi Oy:n jätevedestä 

Etapin omalla esikäsittelyllä vai kunnan puhdistamolla. 

 

LUPAMÄÄRÄYSTEN 114 JA 115 MUKAISEN SELVITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 
 

Tutkimuksen tavoite 
 

Selvityksessä tarkastellaan Lakeuden Etapin ympäristölupamääräysten 114 ja 

115 mukaisesti, esiintyykö viemäriin ja Meraojaan johdettavissa vesissä vaa-

rallisia ja haitallisia aineita. Selvitys koski kertaluonteista näytteenottoa, jonka 

perusteella esitetään jatkotutkimusten tarve. Tuloksia on arvioitu ympäristömi-

nisteriön laatiman menettelytapaohjeen (YM raportti 15/2012) mukaisesti. Tu-

losten tarkastelun pohjalta tehtiin jatkotarkasteluun valittujen merkittävien ai-

neiden osalta haitallisuuden ja vaarallisuuden arviointi. Näiden perusteella on 

esitetty jatkotoimenpide-ehdotukset. 

 

Näytteenotto ja analysointi 
 

Viemäriin johdettavat kuormitteiset vedet 
 

Jätehuoltokeskuksella syntyy kuormitteisia vesiä seuraavasti: 

- Biokaasulaitoksen jätevesien puhdistamolta lähtevät jätevedet (Biokaasu-

laitos) 

- Pilaantuneen maan ja vaarallisten jätteiden käsittelykentän sekä vaaralli-

sen jätteen loppusijoitusalueelta kerätyt kuormitteiset vedet (Allas 3) 

- Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelta 1 kerätyt kuormitteiset vedet 

(Allas 2) 

- Kaikki edellä mainitut vedet ohjataan siirtopumppaamoon 4, josta vedet 

pumpataan Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle johtavaan viemäriin 

 

Jätehuoltokeskuksen alueella kuormitteisten vesien näytteet otettiin 24.3.2014 

havaintopisteistä Biokaasulaitos, Allas 3 ja Allas 2. Näytteistä määritettiin ve-

siympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (1022/2006, muutos 868/2010) liitteen 1 A mukaisesti seuraavat 

yhdisteet: 

- fenoliset yhdisteet 

- haihtuvat hiilivedyt (VOC) 
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- torjunta-aineet 

- metallit (Cd, Hg, Ni, Pb) kokonaispitoisuuksina 

 

Lakeuden Etapin velvoitetarkkailussa Allas 2:sta ja Allas 3:sta määritetään 

syksyisin haihtuvat hiilivedyt (VOC1+2) ja fenoliset yhdisteet. Selvityksessä on 

huomioitu syksyjen 2012 ja 2013 tutkimustulokset. 

 

Pintavedet 
 

Jätehuoltokeskuksen alueella laimeita, Meraojaan johdettavia vesiä muodos-

tuu seuraavasti: 

- Pienerien vastaanottopisteen asfaltoidun kentän hulevedet  

- Asfaltoidun hyötyjätekentän hulevedet  

- Kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos 

- Biokaasulaitoksen nk. puhtaat käsittelykenttien hulevedet 

- Kaikki edellä mainitut vedet johdetaan laimeiden vesien tasausaltaaseen 

(Allas 1), josta vedet johdetaan edelleen Meraojaan. Meraoja laskee Tuo-

miluoma-jokeen, jonka tarkkailupiste Tuomi 2 edustaa pintavettä, jossa 

mahdollinen päästö on riittävässä määrin sekoittunut. 

 

Pintavesien näytteet otettiin 24.3.2014 havaintopisteistä Allas 1 ja Tuomi 2. 

Vesinäytteistä määritettiin valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 liitteissä 1 C 

ja 1 D esitetyistä haitta-aineista ympäristöministeriön raportin 15/2012 ohjeen 

mukaisesti seuraavat yhdisteet: 

- bromatut difenyylieetterit (palonestoaineet) 

- alkyylifenolit ja etoksylaatit 

- fenoliset yhdisteet 

- haihtuvat hiilivedyt (VOC) 

- ftalaatit 

- torjunta-aineet 

- tiatsolit 

- TBT (tinayhdisteet) 

- metallit (Cd, Hg, Ni, Pb) liukoisina 

 

Näiden lisäksi Meraojaan johdettavasta vedestä (Allas 1) tehtiin biologinen 

myrkyllisyystesti (vesikirpputesti). PAH-yhdisteiden osalta on huomioitu vel-

voitetarkkailun yhteydessä tehdyt tutkimukset Tuomi 2:lta. Lakeuden Etapin 

velvoitetarkkailuohjelman mukaan lokakuussa 2012 PAH-yhdisteet on tutkittu 

pisteistä Oja 3, Oja 4 ja Tuomi 2. 

 

Tulokset ja tulosten tarkastelu 
 

Viemäriin johdettavat kuormitteiset vedet 
 

Viemäriin johdettavien kuormitteisten vesien osalta tarkasteltiin valtioneuvos-

ton asetuksen 1022/2006 liitteen 1 A mukaisia aineita, joiden pitoisuus oli yli 

määritysrajan. Lisäksi tarkasteltiin tutkimuksessa todettujen yhdisteiden osalta 

liitteen 1 B mukaiset päästörajat sekä liitteiden 1 C ja 1 D mukaiset aineet. 

 

Ympäristölaatunormeja ei sovelleta viemäriin johdettavien vesien osalta. Pin-

taveden ympäristölaatunormeja sovelletaan ainoastaan pintavesiin, joissa 

mahdollinen päästö on riittävässä määrin sekoittunut. Kuormitteiset vedet 
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eivät edusta luonnonvesiä, jolloin määritysrajat voivat olla näytematriisista joh-

tuen suuremmat, kuin ympäristölaatunormien taso. Häiriötekijät voivat nostaa 

määritysrajan jätevesissä moninkertaiseksi luonnon pintavesiin verrattuna. On 

siis syytä huomioida, että ympäristölaatunormit on selvityksessä esitetty aino-

astaan suuntaa antavina. 

 

Liitteen 1 A mukaiset aineet (ei saa päästää pintaveteen eikä vesihuoltolaitok-
sen viemäriin) 

 

Jätehuoltokeskuksen kuormitteisissa vesissä todettiin liitteen 1 A mukaisista 

aineista pentakloorifenolia ja trikloorieteeniä. Todetut pitoisuudet olivat erittäin 

alhaisia alittaen selvästi esimerkiksi pintaveden ympäristölaatunormit. 

 

Aine, µg/l Allas 2 Allas 3 Biokaasu- 

laitos 

Ympäristölaatu-

normi, AA-EQS 

Ympäristölaatu- 

normi, MAC-EQS 

1,2-dikloorietaani - - - 10 ei sovelleta 

aldriini - - - yht. 0,01 ei sovelleta 

dieldriini - - -  ei sovelleta 

endriini - - -  ei sovelleta 

isodriini - - -  ei sovelleta 

DDT - - - 0,025 ei sovelleta 

heksaklooribentseeni - - - 0,01 0,05 

heksaklooributadieeni - - - 0,1 0,6 

heksakloorisykloheksaani - - - 0,02 0,04 

hiilitetrakloridi - - - - - 

pentakloorifenoli 0,03 0,02 - 0,4 1 

tetrakloorieteeni < 0,2 - - 10 ei sovelleta 

triklooribentseeni - - - 0,4 ei sovelleta 

trikloorieteeni 0,5 - - 10 ei sovelleta 

trikloorimetaani - - - 2,5 ei sovelleta 

- = ei todettu 

 

Velvoitetarkkailun yhteydessä syyskuussa 2012 ja 2013 altaiden 2 ja 3 vesistä 

tutkittiin fenoliset yhdisteet ja haihtuvat orgaaniset hiilivedyt. Valtioneuvoston 

asetuksen 1022/2006 liitteen 1 mukaisista aineista todettiin syyskuussa 2012 

vain pentakloorifenolia. Altaassa 2 sen pitoisuus oli < 0,2 µg/l ja 0,04 µg/l al-

taassa 3. Todetut pitoisuudet olivat pieniä ja alittavat sisämaan pintavesien 

ympäristölaatunormit (AA-EQS ja MAC-EQS). Syyskuussa 2013 vastaavassa 

tutkimuksessa ei todettu ehdottoman päästökiellon aineita. 

 

Liitteen 1 B mukaiset aineet 
 

Liitteen 1 B mukaisten haitta-aineiden pitoisuudet alittivat selvästi kaikkien 

kuormitteisten vesien havaintopisteillä liitteen mukaiset pitoisuusraja-arvot. 

 

Aine, µg/l Allas 2 Allas 3 Biokaasulaitos Raja-arvo 

elohopea ja sen 

yhdisteet 

< 0,2 < 0,2 0,53 5 

kadmium ja sen 

yhdisteet 

< 0,2 0,37 1,7 10 
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Liitteiden 1 C ja 1 D mukaiset aineet 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty viemäriin johdettavista vesistä tutkimuk-

sessa todetut liitteen 1 C mukaiset aineet. Todetuista aineista korkeimmat pi-

toisuudet suhteessa ympäristölaatunormitasoon todettiin kadmiumilla ja elo-

hopealla. Nämä aineet on myös luokiteltu todetuista aineista vaarallisiksi ai-

neiksi. Näiden yhdisteiden pitoisuudet olivat kuitenkin alle laboratorion määri-

tysrajan. Näin todettiin myös lyijyn osalta. Ympäristölaatunormitason ylittävät 

pitoisuudet todettiin nikkelillä ja diuronilla. Näin ollen edellä mainitut yhdisteet 

valittiin jatkotarkasteluun. 

 

Aine, µg/l Allas 2 Allas 3 Biokaasu- 

laitos 

Ympäristölaatu-

normi, AA-EQS 

Ympäristölaatu- 

normi, MAC-EQS 

bentseeni 2 < 0,1 - 10 50 

kadmium (x < 0,2 0,37 1,7 ≤ 0,08 ≤ 0,45 

dikloorimetaani - - < 1 20 ei sovelleta 

diuroni 0,56 - - 0,2 1,8 

lyijy < 2,0 15 35 7,2 ei sovelleta 

elohopea (x < 0,2 < 0,2 0,53 0,05 ei sovelleta 

nikkeli 52 80 85 20 ei sovelleta 

pentakloorifenoli 0,03 0,01 - 0,4 1 

tetrakloorieteeni < 0,2 - - 10 ei sovelleta 

trikloorieteeni 0,5   10 ei sovelleta 

- = ei todettu 

x = vaarallinen aine 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty viemäriin johdettavista vesistä tutkimuk-

sessa todetut liitteen 1 D mukaiset aineet. Resorsinolille ei ole ympäristölaa-

tunormitasoa mutta todetut pitoisuudet olivat alhaisia alittaen selvästi esimer-

kiksi kansainvälisen kemikaalikortin mukaisen välittömän myrkyllisen pitoisuu-

den LC50 (96 h) 53,4 mg/l. MCPA-pitoisuus ylitti puolestaan ympäristölaatunor-

mitason selvästi, joten se valittiin jatkotarkasteluun. 

 

Aine, µg/l Allas 2 Allas 3 Biokaasulaitos Ympäris-

tölaatu-

normi, 

AA-EQS 

resorsinoli 16 0,5 5,8 - 

MCPA 5 17 - 1,6 

 

Pintavedet 
 

Jätehuoltokeskuksen pintavesien mukana ympäristöön kulkeutuvien vesien 

tutkimuspisteinä olivat Allas 1 ja Tuomi 2. Allas 1 edustaa Meraojaan johdet-

tavan veden laatua ja Tuomi 2 puolestaan pintavettä, jossa jätehuoltokeskuk-

selta lähtenyt mahdollinen päästö on sekoittunut riittävässä määrin pintave-

teen. Näin ollen Tuomi 2:n tuloksia verrataan valtioneuvoston asetuksessa 

1022/2006 (muutos 868/2010) esitettyihin pintaveden laatunormeihin. 
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Liitteen 1 A mukaiset aineet  

 

Meraojaan johdettavien vesien tasausaltaan (Allas 1) vedessä liitteen 1 A mu-

kaisista aineista todettiin ainoastaan hyvin alhainen pitoisuus pentakloori-

fenolia (0,03 µg/l). Tarkkailupisteessä Tuomi 2 ei kyseistä aineitta todettu.  

 

Liitteen 1 B mukaiset aineet 
 

Liitteen 1 B mukaisten haitta-aineiden pitoisuudet alittivat selvästi molemmilla 

havaintopisteillä liitteen mukaiset pitoisuusraja-arvot. 

 

Aine, µg/l Allas 1 Tuomi 2 Raja-arvo 

elohopea ja sen 

yhdisteet 

< 0,050 < 0,050 5 

kadmium ja sen 

yhdisteet 

0,086 < 0,030 10 

 

Liitteen 1 C mukaiset aineet 
 

Seuraavassa taulukossa on esitetty liitteen 1 C mukaisista aineista ne, jotka 

ympäristöministeriön raportin 15/2012 ohjeen mukaan tulee tutkia kaatopai-

koilta. Jätehuoltokeskukselta Meraojaan johdettavissa vesissä (Allas 1) todet-

tiin kadmiumia ja di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia, DEHP, ympäristölaatunormita-

son ylittävät pitoisuudet. Kaikkien muiden yhdisteiden osalta pitoisuudet alitti-

vat selvästi pintaveden ympäristölaatunormit. Tarkkailupisteessä Tuomi 2 to-

detut pitoisuudet alittivat pintaveden ympäristölaatunormit kaikkien yhdistei-

den osalta. 

 

- = ei todettu 

1 = lokakuun 2012 tulokset 

Aine, µg/l Allas 1 Tuomi 2 Ympäristölaatu-

normi, AA-EQS 

Ympäristölaatu- 

normi, MAC-EQS 

bentseeni - - 10 50 

bromatut difenyylieetterit - - 0,0005 ei sovelleta 

kadmium ja sen yhdisteet  0,086 < 0,030 ≤ 0,08 ≤ 0,45 

di(2-etyyliheksyyli)- 

ftalaatti, DEHP 

10 - 1,3 ei sovelleta 

diuroni 0,14 - 0,2 1,8 

endosulfaani - - 0,005 0,01 

lyijy ja sen yhdisteet 0,52 < 0,50 7,2 ei sovelleta 

elohopea ja sen yhdisteet < 0,020 < 0,050 0,05 ei sovelleta 

naftaleeni - - 2,4 ei sovelleta 

nikkeli ja sen yhdisteet 19 6,2 20 ei sovelleta 

nonyylifenoli (NP ja NPE) 0,01 - 0,3 2 

oktyylifenoli (OP) 0,01 - 0,1 ei sovelleta 

pentakloorifenoli 0,03 - 0,4 1 

PAH-yhdisteet (1 

- bentso(a)pyreeni 

- bentso(b)fluoranteeni 

- bentso(k)fluoranteeni 

- bentso(g,h,i)-peryleeni 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ei sovelleta 

0,05 

yht. 0,03 

- 

yht. 0,002 

ei sovelleta 

0,1 

ei sovelleta 

- 

ei sovelleta 

indeno(1,2,3-cd)pyreeni - - - - 

tetrakloorieteeni - - 10 ei sovelleta 

tributyylitinayhdisteet - 0,0004 0,0002 0,0015 
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Liitteen 1 D mukaiset aineet 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty liitteen 1 D mukaisista aineista ne, jotka 

ympäristöministeriön raportin 15/2012 ohjeen mukaan tulee tutkia kaatopai-

koilta. Jätehuoltokeskukselta Meraojaan johdettavien vesien tasausaltaasta 

(Allas 1) todettiin alhaiset pitoisuudet DBP:tä ja MCPA:ta, joita tarkkailupis-

teellä Tuomi 2 ei enää ollut havaittavissa. Todetut pitoisuudet olivat erittäin 

pieniä ja alittivat pintavedelle asetetut ympäristölaatunormit. 

 

Aine, µg/l Allas 1 Tuomi 2 Ympäristölaatu-

normi, AA-EQS 

bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) - - 10 

dibutyyliftalaatti (DBP) 1,1 - 10 

resorsinoli - - - 

metyylitiosyanaatti (TCMTB) - - - 

bentsotiatsoli-2-tioli (MBeT) - - - 

MCPA 0,61 - 1,6 

etyleenitiourea - - 200 

tribenuroni-metyyli - - 0,1 

- = ei todettu 

 

Toksisuustesti 
 

Meraojaan johdettavien vesien toksisuutta tutkittiin testaamalla Allas 1:stä 

otettu näyte vesikirpputestillä (Daphtoxkit FTM magna; perustuu OECD:n oh-

jeistukseen 202 ja standardiin ISO 6341). Testi perustuu vesikirpun (Daphnia 

magna) liikkumisen estymiseen sen altistuessa haitallisille aineille. Testissä 

tarkastellaan näytteen laimennosten (0-100 %) aiheuttamia toksisia vaikutuk-

sia vesikirpuille 24 ja 48 tunnin altistuksen aikana. 

 

Allas 1:n vesinäyte ei ollut vesikirpputestin mukaan akuutisti myrkyllistä Daph-

nia magna -vesikirpulle eli 100 % näyteliuoksessa ei havaittu myrkyllisiä vai-

kutuksia testieliöille 24 tunnin eikä 48 tunnin aikana. 

 

HAITALLISUUDEN JA VAARALLISUUDEN ARVIOINTI 
 

Viemäriin johdettavat kuormitteiset vedet 
 

Viemäriin johdettavista vesistä todettiin valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 

liitteen 1 A mukaisista aineista pentakloorifenolia ja trikloorieteeniä. Liitteen 1 

A aineita ei asetuksen mukaan saisi lainkaan päästää vesihuoltolaitoksen vie-

märiin. Kielto ei koske päästöä, jos todetut pitoisuudet ovat niin alhaisia, ettei 

siitä voi aiheutua haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle. Viemäriin johdetta-

vien vesien Altaan 2 vedessä todetut pitoisuudet (pentakloorifenoli 0,03µg/l ja 

trikloorieteeni 10 µg/l) alittivat pintaveden ympäristölaatunormit, joten päästö 

täyttää edellä mainitut kriteerit. Näillä perusteluilla aineen esiintymisestä ei ai-

heudu vaaraa vesihuoltolaitoksen toiminnalle. 

 

Allas 3:sta todettiin 0,02 µg/l pentakloorifenolia. Pitoisuus alittaa pintavesien 

ympäristölaatunormin, joten päästö täyttää edellä mainitut kriteerit eikä aineen 

esiintyminen aiheuta vaaraa vesihuoltolaitoksen toiminnalle.  
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Liitteiden 1 C ja 1 D mukaisista aineista viemäriin johdettavassa vedessä (Al-

las 2) ympäristölaatunormitason ylittävät pitoisuudet todettiin nikkelin, diuronin 

ja MCPA:n osalta, joten ne valittiin jatkotarkasteluun. Aineiden haitallisuutta 

Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle tarkasteltiin suhteuttamalla jätehuoltokes-

kukselta viemäriin johdettavan veden virtaama Ilmajoen jätevedenpuhdista-

molle tulevan veden virtaamaan. Tarkastelussa otettiin huomioon nykytilanne 

(vuosien 2009–2013 keskiarvo) ja ennustetilanne. Nykytilanteen mukaiset jä-

tevesimäärät on saatu Vahti-tietokannasta. Ennusteessa käytetyt jätehuolto-

keskuksesta viemäröitävät vesimäärät on esitetty lupamääräyksen 113 mukai-

sessa selvityksessä. Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle tulevan veden vesi-

määränä ennusteessa käytetty 4 070 m3/d on peräisin Lakeuden Etapin ym-

päristöluvasta. 

 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty tarkasteluun valittujen aineiden osalta vie-

märiin johdettavien vesien pitoisuus Altaassa 2, Altaassa 3 ja biokaasulaitok-

sella sekä arvioitu pitoisuus Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla nyky- ja ennus-

tetilanteessa.  

 

Aine, µg/l Allas 2 Pitoisuus puh-

distamolla ny-

kytilanteessa (1 

Pitoisuus puhdis-

tamolla ennusteti-

lanteessa (2 

Ympäristölaatu-

normi, AA-EQS 

pentakloorifenoli 0,03 0,0005 0,001 0,4 

trikloorieteeni 0,5 0,01 0,02 10 

diuroni 0,56 0,001 0,03 0,2 

nikkeli 52 0,8 2,4 20 

MCPA 5 0,1 0,2 1,6 

1 = arvioitu laimenemisprosentilla 1,6 % (viemäriin johdettu vuosina 2009–2013 kes-

kimäärin 49 m3/d ja puhdistamolle tuleva vesimäärä 3 185 m3/d) 

2 = arvioitu laimenemisprosentilla 4,5 % (viemäriin johdettava vesimäärä 184 m3/d ja 

puhdistamolle tuleva vesimäärä 4 070 m3/d) 

 

Aine, µg/l Allas 3 Pitoisuus puh-

distamolla ny-

kytilanteessa (1 

Pitoisuus puhdis-

tamolla ennusteti-

lanteessa (2 

Ympäristölaatu-

normi, AA-EQS 

pentakloorifenoli 0,02 0,0002 0,001 0,4 

kadmium 0,37 0,004 0,01 0,2 

lyijy 15 0,15 0,42 7,2 

nikkeli 80 0,82 2,3 20 

MCPA 17 0,17 0,5 1,6 

1 = arvioitu laimenemisprosentilla 1 % (viemäriin johdettu vuosina 2009–2013 keski-

määrin 33 m3/d ja puhdistamolle tuleva vesimäärä 3 185 m3/d) 

2 = arvioitu laimenemisprosentilla 2,8 % (viemäriin johdettava vesimäärä 115 m3/d ja 

puhdistamolle tuleva vesimäärä 4 070 m3/d) 

 

Aine, µg/l Biokaasu-

laitos 

Pitoisuus puh-

distamolla ny-

kytilanteessa (1 

Pitoisuus puhdis-

tamolla ennusteti-

lanteessa (2 

Ympäristö-

laatu-normi, 

AA-EQS 

elohopea 0,53 0,0024 0,046 0,05 

kadmium 1,7 0,008 0,15 0,2 

lyijy 35 0,16 3,05 7,2 

nikkeli 85 0,4 7,4 20 

resorsinoli 5,8 0,1 0,5 - 

1 = arvioitu laimenemisprosentilla 0,4 % (viemäriin johdettu vuonna 2013 keskimäärin 

14 m3/d ja puhdistamolle tuleva vesimäärä 3 185 m3/d) 
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2 = arvioitu laimenemisprosentilla 8,7 % (viemäriin johdettava vesimäärä 355 m3/d ja 

puhdistamolle tuleva vesimäärä 4 070 m3/d) 

 

Taulukoissa esitettyjen arvioitujen pitoisuuksien perusteella voidaan todeta, 

että tutkimuksessa todettujen haitallisten aineiden pitoisuudet jätehuoltokes-

kuksen viemäriin johdettavissa vesissä ovat niin alhaisia, ettei niistä aiheudu 

haitallisia vaikutuksia Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle. 

 

Pintavedet 
 

Meraojaan johdettavista vesistä todettiin valtioneuvoston asetuksen 

1022/2006 liitteen 1 A mukaisista aineista pentakloorifenolia. Liitteen 1 A ai-

neita ei asetuksen 1022/2006 mukaan saisi lainkaan päästää pintaveteen. 

Kielto ei koske päästöä, jos todetut pitoisuudet ovat niin alhaisia, ettei siitä voi 

aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa. Meraojaan johdettavien vesien ta-

sausaltaasta (Allas 1) todettu pitoisuus (0,03 µg/l) alitti pintaveden ympäristö-

laatunormin, joten päästö täyttää edellä mainitun kriteerin. Näillä perusteluilla 

aineen esiintymisestä ei aiheudu vaaraa jätehuoltokeskuksen alapuolisille pin-

tavesille. 

 

Liitteen 1 C mukaisista aineista Altaassa 1 todettiin pintaveden ympäristölaa-

tunormin ylittävät pitoisuudet kadmiumia ja DEHP:tä. Todettu kadmiumpitoi-

suus oli alhainen (0,086 µg/l) alittaen selvästi esimerkiksi kadmiumille kirjalli-

suudessa esitetyn HC5-arvon 0,34µg/l (pitoisuus, joka on haitallinen 5 %:lle 

vesieliöistä) sekä kadmiumille liitteessä 1 B asetetun päästöraja-arvon  

(10 µg/l). Pintaveden tarkkailupisteessä Tuomi 2 kadmiumpitoisuus oli alle la-

boratorion määritysrajan.  

 

Altaassa 1 todettu DEHP-pitoisuus oli 10 µg/l. Kirjallisuudesta ei löydy sovel-

tuvaa viitearvoa aineen haitallisuudesta vesieliöille. Yhdiste on myrkyllinen 

mutta kirjallisuudesta saatavien tietojen perusteella sen biokertyvyys vaihtelee 

kertyvästä (BCFkala 850) hieman kertyvään (log Kow 6,6). Aine on veteen hyvin 

niukkaliukoinen (vesiliukoisuus 3 µg/l). Tuomi 2:ssa DEHP:tä ei enää todettu. 

 

Aineiden haitallisuutta jätehuoltokeskuksen alapuolisiin vesistöihin arvioitiin 

suhteuttamalla Meraojaan johdetun veden virtaamaa (vuosien 2009–2013 

keskiarvo 64 m3/d) Tuomiluoman keski- ja alivirtaamiin (MQ 0,638 m3/s ja NQ 

0,002 m3/s).  

 

Aine, µg/l Allas 1 Pitoisuus Tuomi-

luomassa (MQ) 

Pitoisuus Tuomi-

luomassa (NQ) 

Ympäristö-

laatu-normi, 

AA-EQS 

pentakloorifenoli 0,03 0,00003 0,01 0,4 

kadmium 0,086 0,0001 0,03 ≤ 0,08 

DEHP 10 0,01 3,7 1,3 

 

Taulukossa esitettyjen arvioitujen pitoisuuksien perusteella voidaan todeta, 

että tutkimuksessa todettujen haitallisten aineiden pitoisuudet Meraojaan joh-

dettavissa vesissä ovat niin alhaisia, ettei niistä aiheudu pintaveden pilaantu-

misen vaaraa Tuomiluomassa keskivirtaaman aikaan. Alivirtaaman aikaan 

DEHP-pitoisuus laskennallisesti arvioituna voisi nousta yli ympäristölaatunor-

mitason mutta aineen huonon vesiliukoisuuden perusteella laskennallista 



40 

 
pitoisuutta voidaan pitää yliarvioituna. Asian varmentamiseksi jatkotutkimuk-

sissa voitaisiin ottaa alivirtaaman aikaan näytteet Altaasta 1, Ojasta 4 ja Tuomi 

2:sta. 

 

Liitteen 1 D mukaisista aineista Altaassa 1 todetut pitoisuudet alittivat pintave-

den ympäristölaatunormitason, joten niiden osalta ei ole tarvetta jatkotarkas-

teluun. 

 

JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 

Edellä esitetyn perusteella jatkotoimenpiteenä ehdotetaan, että Altaiden 2 ja 

3 viemäriin johdettavista vesistä tehdään lisätutkimuksia. Allas 2:sta määrite-

tään valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 liitteen 1 A mukaisista aineista to-

detut yhdisteet (pentakloorifenoli ja trikloorieteeni) ylimääräisenä tutkimuk-

sena kaksi kertaa. Näytteet ehdotetaan otettavaksi kesällä 2014 alivirtaaman 

aikaan ja kevättalvella 2015 normaalivirtaamatilanteessa. Yhdisteet tutkitaan 

syksyllä 2014 velvoitetarkkailun yhteydessä, joten lisätietoa saadaan vuoden 

aikana kolmelta mittauskerralta. Allas 3:sta ehdotetaan tutkittavan pentakloo-

rifenoli vastaavina ajankohtina.  

 

Metallien tutkimista ylimääräisillä näytteillä ei pidetä tässä vaiheessa tarpeel-

lisena, sillä niitä tarkkaillaan syksyisin velvoitetarkkailun yhteydessä. Biokaa-

sulaitoksen osalta lisätutkimuksille ei ole tarvetta. 

 

Ehdotetaan tutkittavaksi mahdollisuutta ottaa tarkkailunäyte Siirtopumppaamo 

4:stä, jolloin yhdellä näytteellä saadaan kokonaiskuva jätehuoltokeskuksesta 

viemäröitävän veden laadusta.  

 

Pintavesien osalta Meraojaan johdettavasta vedestä (Allas 1) ehdotetaan 

määritettävän liitteen 1 A mukaisista aineista todettu yhdiste (pentakloorife-

noli) vastaavalla tavalla kesän 2014 alivirtaaman aikaan, velvoitetarkkailun yh-

teydessä syksyllä 2014 ylimääräisenä näytteenä sekä kevättalvella 2015 nor-

maalivirtaamatilanteessa. Liitteen 1 C mukaisista aineista ehdotetaan määri-

tettävän DEHP havaintopisteistä Allas 1, Oja 4 ja Tuomi 2 alivirtaama-aikaan 

kesällä 2014. 

 

Määrityksissä tulee käyttää standardisoituja tai muita luotettavaksi todettuja 

analyysimenetelmiä, joiden määritysrajaa voidaan pitää riittävänä. Saatujen 

tulosten perusteella arvioidaan asiantuntija-arviona viemäriin ja Meraojaan 

johdettavissa vesissä todetut pitoisuustasot ja tarkastellaan sen jälkeen niiden 

jätehuoltokeskuksen tarkkailuohjelmaan liittämisen tarpeellisuutta. Selvityk-

sestä laaditaan erillinen raportti. 

 

HAITALLISET JA VAARALLISET AINEET JÄTEKESKUKSEN VESISSÄ 2017-2020 
 

Hakija on toimittanut selvityksen täydennyksenä 30.11.2020 vesiympäristölle 

vaarallisten ja haitallisten aineiden tarkkailutiedot vuosilta 2017–2020, jossa 

on esitetty arvio valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 1 A mukaisten aineiden 

aiheuttamasta vesistön pilaantumisvaarasta. 
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Nykyinen tarkkailuohjelma 

 

Jätehuoltokeskuksen vesien tarkkailua toteutetaan vuonna 2014 laaditun tark-

kailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma sisältää myös vesiympäristölle 

haitallisten ja vaarallisten aineiden tarkkailun Rambollin (2014) laatiman tutki-

musraportin suositusten mukaisesti, joka on esitetty alla olevassa taulukossa.  

 

 
 

Lakeuden Etappi Oy:n vesitarkkailupisteet on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

 
 

Pentakloorifenoli ja DEHP 
 

Vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista säädetään Valtioneuvos-

ton asetuksessa 1022/2006 ja muutosasetuksessa 1308/2015. Pentakloorife-

noli on asetuksen 1022/2006 muutoksen VNa 868/2010 liitteen 1 A mukainen 
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aine ”jota ei saa päästää pintaveteen eikä vesihuoltolaitoksen viemäriin”. Ase-

tuksen 1022/2006 4§ toisen momentin mukaan päästökielto pintaveteen tai 

vesihuoltolaitoksen viemäriin, ei koske päästöä, ”jonka toiminnanharjoittaja voi 

osoittaa sisältävän niin vähäisen määrän vesiympäristölle vaarallista ainetta, 

ettei sen päästämisestä voi aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa eikä 

vaaraa vesihuoltolaitoksen toiminnalle”. 

 

DEHP (dietyyliheksyyliftalaatti) on VNa 868/2010 liitteen 1C mukainen aine, 

joka on ”yhteisön tasolla määritetty vesiympäristölle vaaralliseksi ja haital-

liseksi aineeksi”. VNa asetuksessa 1308/2015 se on samassa ryhmässä kuin 

pentakloorifenoli (liite 1 C1 Vesipuitedirektiivin mukaisesti vesiympäristölle 

vaaralliseksi ja haitalliseksi aineeksi yksilöidyt aineet). DEHP on yksilöity vaa-

ralliseksi aineeksi.  

 

Selvityksessä pentakloorifenolin, DEHP:n, polyaromaattisen hiilivetyjen ja 

muiden tutkittujen ja todettujen aineiden pitoisuuksia verrataan asetuksessa 

VNA 2011/2006 annettuihin ympäristölaatunormeihin. Vertailuarvoksi on va-

littu joko vuosikeskiarvo, AA-EQS tai suurin sallittu enimmäispitoisuus MAC-

EQS. Käytännössä tuloksista ei ole laskettu vuosikeskiarvoa aineiston vähäi-

syyden vuoksi. Toisen rajauksen tulosten tulkintaan tuo se, että tarkkailukoh-

teista tasausaltaat ovat päästöpisteitä, eivätkä ojapisteet ole vielä lainsäädän-

nön tarkoittamaa ”sekoittumisvyöhykettä”. Pohjavesien osalta pitoisuuksia 

verrataan asetuksesta VNA 341/2009 annettuihin ympäristölaatunormeihin. 

 

Haitta-ainetutkimukset vuosina 2017–2020 

 
Tasausaltaat 

 
Allas 1 

 

Vuonna 2017 eniten fenolisia yhdisteitä oli helmikuussa, jolloin yhteenlaskettu 

pitoisuus oli 1,8 µg/l. Siitä valtaosa, 1,2 µg/l, oli bisfenoli A:ta. Vaaralliseksi ja 

haitalliseksi aineeksi määriteltyä pentakloorifenolia oli enimmillään 0,31 µg/l, 

mikä alitti ympäristönlaatunormin 1,0 µg/l (VNa 1090/2016, liite C2, MAC-EQS, 

muut pintavedet). 

 

Vuonna 2018 fenolisia yhdisteitä oli eniten niitä helmikuussa, jolloin yhteenlas-

kettu pitoisuus oli 1,8 µg/l. Siitä valtaosa, 0,7 µg/l, oli bisfenoli A:ta. Vaaral-

liseksi ja haitalliseksi aineeksi määriteltyä pentakloorifenolia oli enimmillään 

0,11 µg/l helmikuussa, mikä alitti ympäristönlaatunormin 1,0 µg/l (VNa 

1090/2016, liite C2, MAC-EQS, muut pintavedet). Haihtuvat orgaaniset hiilive-

dyt (halogenoidut ja ei-halogenoidut) tutkittiin marras- ja joulukuussa eikä niitä 

todettu määritysrajaa ylittävää pitoisuutta. AOX-pitoisuus oli 0,018 mg/l sekä 

marraskuun että joulukuun näytteessä. 

 

Vuonna 2019 heinäkuussa todettiin vain 3,4,5-trikloorifenolia 0,05 µg/l. Helmi-

kuussa fenolisten yhdisteiden yhteenlaskettu pitoisuus oli 0,47 µg/l ja joulu-

kuussa 0,44 µg/l. Kummassakin näytteessä noin 60 % eli keskimäärin 0,28 

µg/l, oli bisfenoli A:ta. Vaaralliseksi ja haitalliseksi aineeksi määriteltyä pen-

takloorifenolia oli 0,06–0,07 µg/l, mikä alitti ympäristönlaatunormin 1,0 µg/l 

(VNa 1090/2016, liite C2, MAC-EQS, muut pintavedet). Haihtuvat orgaaniset 
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hiilivedyt (halogenoidut ja ei –halogenoidut) tutkittiin marraskuussa ja vain tert-

butanolia (alkoholi) todettiin 0,001 mg/l. 

 

Vuonna 2020 kesäkuussa havaittiin DEHP:ä 0,092 mikä alitti ympäristölaa-

tunormin 1,3 (AA-EQS, muut pintavedet). Bisfenoli A:ta todettiin 0,55 µg/l. Hei-

näkuussa ftalaatteja tai fenolisia yhdisteitä ei todettu. Syyskuussa havaittiin 

hiilivetyjä 77 µg/l. Syyskuussa analysoituja kloorifenoleita ei todettu. AOX-

pitoisuus oli 0,040 µg/l. 

 

Valtioneuvoston asetukseen 1090/2016 liitteen C2 MAC-EQS, muut pintave-

det –ympäristölaatunormeihin verrattuna altaan 1 lyijy-, kadmium- ja eloho-

peapitoisuudet ovat olleet sallittuja enimmäispitoisuuksia (MAC-EQS) alhai-

sempia. Nikkelipitoisuudet ovat olleet pääasiassa sallittua ympäristölaatunor-

min pitoisuutta alhaisempia, mutta myös yksittäisiä ylityksiä havaittiin vuosien 

2017-2019 aikana.  

 

Allas 2 

 

Altaan 2 vedessä todettiin haihtuvia orgaanisia yhdisteitä muina tarkkailuker-

toina paitsi marraskuussa 2018 ja fenolisia yhdisteitä muulloin paitsi marras-

kuussa 2018 ja syyskuussa 2020. 

 

Marraskuussa 2017 haihtuvien orgaanisten yhdisteiden yhteenlaskettu pitoi-

suus oli 21,5 µg/l. Määrällisesti eniten, 11 µg/l oli dodekametyylisyklohek-

sasiloksaania, D6. BTEX-yhdisteitä oli 2,0 µg/l ja bensiinin lisäaineena käytet-

täviä eettereitä 1,8 µg/l. Fenolisia yhdisteitä oli marraskuussa yhteensä 4,6 

µg/l, josta puolet oli bisfenoli A:ta. Pentakloorifenolin pitoisuus, 0,7 µg/l, alitti 

ympäristönlaatunormin 1,0 µg/l (VNa 1090/2016, liite C2, MAC-EQS, muut pin-

tavedet). 

 

Marraskuussa 2018 haihtuvia hiilivetyjä tai fenolisia yhdisteitä ei todettu. Jou-

lukuussa (ylimääräiset näytteet, määritysrajan ylittävät pitoisuudet) haihtuvia 

hiilivetyjä oli yhteensä 89 µg/l ja fenolisia yhdisteitä 10,5 µg/l. Haihtuvista hiili-

vedyistä bensiinin lisäaineena käytettäviä eettereitä oli yhteensä 5,1 µg/l. Mää-

rällisesti eniten oli asetonia (60 µg/l). Fenolisista yhdisteistä eniten todettiin 

bisfenoli A:ta, 4,3 µg/l. 

 

Marraskuussa 2019 fenolisia yhdisteitä ei todettu. Haihtuvia hiilivetyjä havait-

tiin yhteensä 132,1 µg/l, suurimpana pitoisuutena tert-butanolia, 90 µg/l. Ben-

siinin lisäaineena käytettäviä eettereitä oli yhteensä 6,7 µg/l. Haitalliseksi luo-

kiteltua 1,2 –dikloorietaania todettiin 0,2 µg/l. 

 

Kesäkuussa 2020 fenolisiin yhdisteisiin kuuluvaa bisfenoli A:ta todettiin 1,4 

µg/l, mutta heinäkuussa fenolisia yhdisteitä ei todettu. Heinäkuussa ei todettu 

myöskään kloorifenoleita. Haihtuvista yhdisteistä havaittiin TBA:ta 140 µg/l ja 

MTBE:tä 1,3 µg/l. 

 

Valtioneuvoston asetukseen 1090/2016 liitteen C2 MAC-EQS, muut pintave-

det –ympäristölaatunormeihin verrattuna altaan 2 lyijy-, kadmium- ja elohopea 

ovat olleet sallittua ympäristölaatunormin enimmäispitoisuutta alhaisempia. 

Sen sijaan nikkelipitoisuudet ovat olleet sallittua enimmäispitoisuutta pääasi-

assa korkeampia. 
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Allas 3 

 

Marraskuussa 2017 altaan 3 vedessä ei esiintynyt polyaromaattisia hiilivetyjä 

(PAH). Haihtuvia hiilivetyjä oli yhteensä 3,2 µg/l ja niistä 1,2 µg/l bensiinin lisä-

aineena käytettäviä eettereitä (MTBE, TAME). Kloorifenoleita oli vähän, 0,10 

µg/l. AOX-pitoisuus oli 0,074 µg/l. 

 

Marraskuussa 2018 altaan 3 vedessä ei todettu muita haihtuvia hiilivetyjä kuin 

asetonia (80 µg/l), mutta joulukuussa (ylimääräiset näytteet) niitä oli yhteensä 

68,8 µg/l. Asetonia joulukuun näytteessä oli 60 µg/l. Tetrakloorifenoli oli ainoa 

fenolinen yhdiste, joka todettiin marraskuun näytteessä. Joulukuussa (ylimää-

räinen näyte) fenolisia yhdisteitä oli yhteensä 33,5 µg/l, ja eniten todettiin me-

tyylifenolia ja fenolia. Haitallista pentakloorifenolia oli vähän. Polyaromaattisia 

hiilivetyjä (PAH) todettiin marraskuussa 0,27 µg/l ja joulukuussa 0,39 µg/l (yli-

määräinen näyte). 

 

Marraskuun 2019 näytteessä todettiin fenolisia yhdisteitä yhteensä 0,84 µg/l, 

pääasiassa 4-nitrofenolia ja bisfenoli A:ta. 

 

Kesäkuussa 2020 bisfenoli A:ta todettiin 0,71 µg/l ja heinäkuussa 1,8 µg/l. 

Syyskuussa kloorifenoleita ei todettu mutta haihtuvista yhdisteistä havaittiin 

ETBE:tä 4,6 µg/l.  

 

Valtioneuvoston asetukseen 1090/2016 liitteen C2 MAC-EQS, muut pintave-

det –ympäristölaatunormeihin verrattuna altaan 3 vedessä havaittiin lyijyn ja 

kadmiumin osalta muutamia yksittäisiä sallittua enimmäispitoisuutta (MAC-

EQS) korkeampia tuloksia. Nikkelipitoisuuksien osalta pitoisuudet ovat olleet 

sallittua enimmäispitoisuutta pääasiassa korkeampia. 

 

Tasausaltaista vuosina 2017–2020 analysoidut orgaaniset haitta-aineet on 

esitetty alla olevassa taulukossa. 
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Alla olevissa kuvissa on esitetty tasausaltaiden lyijy-, nikkeli-, kadmium- ja elo-

hopeapitoisuudet vuosilta 2017–2020 sekä VnA 1090/2016 mukainen MAC-

EQS muut pintavedet –ympäristölaatunormi. Kadmiumin osalta on käytetty 

luokan 2 ympäristölaatunormin pitoisuutta, sillä Suomessa on yleisesti peh-

meä vesi. 

 

 
 

 
 

Pintavedet 

 
Ojapisteet 1, 3, 4 ja 5 sijaitsevat jätekeskuksen läheisyydessä. Oja 1 on taus-

tapiste. Vedet purkautuvat Oja 4:n kautta Tuomiluomaan, Tuomi 1:n ja Tuomi 

2:n väliin. 

 

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) tutkittiin pisteistä Oja-3, Oja-4 ja Tuomi-2 lo-

kakuussa 2017. Näytteissä ei todettu PAH-yhdisteitä (taulukko alla). 

 
 

Fenoliset yhdisteet tutkittiin lokakuussa 2018. Oja 3:n ja Tuomi-2:n vedessä oli 

hieman hydrokinonia (fenolinen yhdiste). Oja 4:n vedessä oli hieman etyyli-

fenoleita (taulukko 3). AOX-yhdisteet tutkittiin myös lokakuussa 2018. Oja 3:n 

vedessä havaittiin AOX-yhdisteitä 0,068 mg/l, Ojan 4 vedessä 0,028 mg/l ja 

Tuomi-2 vedessä 0,03 mg/l. 

 

Ftalaatit tutkittiin pisteistä Oja-4 ja Tuomi-2 kesä- ja syyskuussa 2020. Kesä-

kuun näytteissä ei todettu ftalaatteja. Syyskuun näytteissä todettiin DBP:tä 

(Oja-4 0,079 µg/l ja Tuomi-2 0,05 µg/l) sekä DEHP:tä (Oja-4 0,14 µg/l ja Tuomi-

2 0,069 µg/l). DEHP:n pitoisuudet eivät ylittäneet ympäristölaatunormin pitoi-

suutta 1,3 µg/l (AA-EQS, sisämaan pintavedet).  
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Vuosien 2017–2019 aikana näytepisteistä Oja-3, Oja-4 ja Tuomi-2 ei ole to-

dettu öljyhiilivetyjä. 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty ojapisteistä 3 ja 4 sekä Tuomiluoman pis-

teestä Tuomi-2 todetut fenolisten yhdisteiden pitoisuudet vuonna 2018. 

 
 

Alla olevassa taulukossa on esitetty ojapisteistä 3 ja 4 sekä Tuomiluoman pis-

teestä Tuomi-2 todetut ftalaattien pitoisuudet vuonna 2018. 

 
 

Nikkeli ja lyijy tutkitaan pintavesistä vuosittain ja laajempi tutkimus joka 3. vuosi 

(2018). Lyijypitoisuudet ovat olleet vuosina 2017–2019 selvästi alle ympäristö-

laatunormin (14 µg/l, MAC-EQS sisämaan pintavedet, VNa 1090/2016 liite 

C2). Nikkelipitoisuudet ovat olleet Ojan 4 vedessä selvästi korkeampia kuin 

ympäristölaatunormi (MAC-EQS sisämaan pintavedet), kun taas Ojan 3 ja 

Tuomi-2:n havaitut pitoisuudet ovat olleet selvästi tätä pienempiä. Lyijy- ja nik-

kelipitoisuudet näytepisteillä Oja-3, Oja-4 ja Tuomi-2 vuosina 2017–2019 sekä  

nikkelin osalta VnA 1090/2016 mukainen MAC-EQS sisämaan pintavedet -ym-

päristölaatunormi esitetty alla olevissa kuvissa.  

 

 
 

Vuonna 2018 määritettiin lisäksi elohopea ja kadmium. Elohopeapitoisuudet 

olivat alle määritysrajan. Kadmiumin pitoisuudet olivat kaikkien pisteiden 

osalta alhaisempia kuin luokan 2 ympäristölaatunormi 0,45 µg/l (MAC-EQS si-

sämaan pintavedet VNA 1090/2016 liite C2. 

 

Nikkeli ja lyijy tutkitaan pintavesistä vuosittain ja laajempi tutkimus joka 3. vuosi 

(2018). Lyijypitoisuudet ovat olleet vuosina 2017–2019 selvästi alle ympäristö-

laatunormin (14 µg/l, MAC-EQS sisämaan pintavedet, VNa 1090/2016 liite 

C2). Nikkelipitoisuudet ovat olleet Ojan 4 vedessä selvästi korkeampia kuin 

ympäristölaatunormi (MAC-EQS sisämaan pintavedet), kun taas Ojan 3 ja 

Tuomi-2:n havaitut pitoisuudet ovat olleet selvästi tätä pienempiä (kuva 2). 
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Vuonna 2018 määritettiin lisäksi elohopea ja kadmium. Elohopeapitoisuudet 

olivat alle määritysrajan. Kadmiumin pitoisuudet olivat kaikkien pisteiden 

osalta alhaisempia kuin luokan 2 ympäristölaatunormi 0,45 µg/l (MAC-EQS si-

sämaan pintavedet VNA 1090/2016 liite C2. 

 
Pohjavedet 

 
Pohjavesipisteistä HP-3, HP-4 ja HP-5 tutkitaan kerran vuodessa laajempi 

analyysivalikoima. Vuoden 2020 osalta laajemman kierroksen tulokset eivät 

olleet vielä käytössä tätä raporttia laadittaessa. Vuosien 2017–2020 aikana 

näytepisteissä ei havaittu öljyhiilivetyjä eikä haihtuvia yhdisteitä. Polyaromaat-

tisia hiilivetyjä todettiin vuonna 2017, mutta ei vuosina 2018 ja 2019. Havaitut 

bentso(a)pyreenin ja fluoranteenin pitoisuudet eivät ylittäneet ympäristölaa-

tunormia (MAC-EQS sisämaan pintavedet) (taulukko 5). Fenolisia yhdisteitä 

todettiin havaintoputkissa HP-4 ja HP-5 vuonna 2017, mutta ei vuosina 2018 

tai 2019. 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty pohjavesien havaintopisteistä HP-3, HP-

4 ja HP-5 todetut polyaromaattisten hiilivetyjen pitoisuudet 2017. Vuosina 2018 

ja 2019 PAH-yhdisteitä ei todettu. 

 

 
 

Alla olevassa taulukossa on esitetty pohjavesien havaintopisteistä HP-3, HP-

4 ja HP-5 todetut fenolisten yhdisteiden pitoisuudet 2017. Vuosina 2018 ja 

2019 fenolisia yhdisteitä ei todettu. 

 

 
 

Analysoitujen metallipitoisuuksien osalta elohopeapitoisuudet ylittivät ympäris-

tölaatunormin kolmella havaintokerralla. Lisäksi nikkelin pitoisuudet ylittivät 

putkien HP-3 ja HP-4 osalta ympäristölaatunormin satunnaisesti. Muiden me-

tallien osalta ylityksiä ei havaittu (taulukko alla). 
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Johtopäätökset 

 
Valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 liitteessä 1A on listattu aineet, joita ei 

saa päästää pintaveteen eikä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Liitteessä 1A lis-

tatuista aineista tasausaltaiden (Allas 1–3) näytteissä on todettu pentakloori-

fenolia (2017–2020) ja 1,2-Dikloorietaania (2019). Kumpaakaan aineesta ei 

ole tunnistettu vaaralliseksi, jolloin ne ovat haitallisia aineita (Vesiympäristölle 

vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltaminen, Kangas 

2018). Havaitut pentakloorifenolin pitoisuudet ovat olleet alhaisempia kuin ym-

päristölaatunormi 1,0 µg/l (VNa 1090/2016, liite C2, MAC-EQS, muut pintave-

det), eikä pitoisuuksien siksi katsota aiheuttavan merkittävää vesistön pilaan-

tumista. Lisäksi vain altaan 1 vedet johdetaan Meraojaan, sillä altaiden 2 ja 3 

vedet viemäröidään jätevedenpuhdistamolle raja-arvojen täyttyessä. 

 

Vuonna 2019 altaassa 2 havaittu 1,2-dikloorietaanipitoisuus oli alhainen ver-

rattuna asetuksen 1022/2006 liitteessä C2 annettuun meriveden ja muiden 

pintavesien AA-EQS arvoon (10 µg/l). Altaasta 2 vedet johdetaan viemäriin 

eikä 1,2-dikloorietaanin arvioida siksi aiheuttavan vesistön pilaantumisvaaraa. 



49 

 
  

Pinta- ja pohjavesissä ei havaittu asetuksen 1022/2006 liitteen 1A mukaisia 

aineita. Tasausaltaat tai Etapin pintavesien tarkkailun ojapisteet, eivät ole lain-

säädännön tarkoittamaa vesistöä tai sekoittumisvyöhykettä, joten ympäristön-

laatunormeihin vertaaminen on vain suuntaa antava arviointitapa. 

 

RISKINARVIO VAARALLISISTA JA HAITALLISISTA AINEISTA JÄTEKESKUKSEN VESISSÄ 

 
Hakija on täydentänyt selvitystä riskinarviolla vaarallisista ja haitallisista ai-

neista jätekeskuksen vesissä 16.4.2021 toimittamansa vastineen yhteydessä. 

 

Vaarallisten ja haitallisten aineiden merkitystä jätevedenpuhdistamolle ja Tuo-

miluomaan arvioitiin laimenemiseen perustuvalla riskitarkastelulla ensimmäi-

sen kerran vuonna 2014 (Ramboll Finland 2014). Samaa periaatetta käyttäen, 

tarkastelu uusittiin vuosille 2017–2020.  

 

Aineiden haitallisuutta Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle johdettavissa vesissä 

tarkasteltiin suhteuttamalla Lakeuden Etapin jätehuoltokeskuksesta viemäriin 

johdettavan veden virtaama Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle tulevan veden 

virtaamaan. Tarkastelussa huomioitiin Lakeuden Etapin vuosien 2017–2020 

velvoitetarkkailutulokset ja Ilmajoen jätevedenpuhdistamon vuosittainen tulo-

virtaama samalta ajanjaksolta. Laskentatapa oli sama kuin vuoden 2014 eril-

lisselvityksessä (Ramboll Finland Oy 2014). Vuonna 2014 vertailuarvoina käy-

tettiin asetuksen 868/2010 mukaisia ympäristönlaatunormeja, jotka ovat lyijyn 

ja nikkelin osalta korkeampia kuin uudemman asetuksen 1308/2015 arvot. 

Tässä riskiarviossa allasvesiin sovelletaan rinnan merivesien ja muiden pinta-

vesien AA-EQS- ja MAC-EQS-ympäristönlaatunormeja (VNA 1308/2015). 

 

Aineiden pitoisuudet tätä riskiarviota varten on koottu velvoitetarkkailutulosten 

perusteella vuonna 2020 tehdystä erillisselvityksestä (Eurofins Ahma Oy 

2020). Altaista 1–3 lyijy ja nikkeli määritettiin vuosittain 11-12 kertaa, fenoliset 

yhdisteet kolme kertaa ja ftalaatit kerran. Lisäksi syksyisin tehtiin laajempi 

VOC-määritys (haihtuvat halogenoidut ja halogenoimattomat yhdisteet). Or-

gaanisista haitta-aineista huomiota kiinnitettiin pentakloorifenolin ja DEHP:n 

(di(2-etyyli-heksyyli)ftalaatti) esiintymiseen. Niitä ei todettu jokaisella tarkkailu-

kerralla. Tarkastelussa huomioitiin myös muita satunnaisemmin todettuja, ase-

tuksessa 1022/2006 ja sen muutoksissa mainittuja, liitteiden 1A, C ja D, ai-

neita.  

 

Riskinarvio vuosien 2017–2020 aineiston perusteella 

 
Laimeneminen 

 
Altaaseen 2 kerätään tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen kuormitteiset 

vedet. Vuosina 2017–2020 altaasta 2 on viemäröity päivittäin 37–80 m3/d. Al-

taaseen 3 kootaan pilaantuneiden maiden, tuhkien ja kuonien käsittelykentän 

ja vaarallisten jätteiden loppusijoitusalueen kuormitteisia vesiä ja viemäröitä-

vän veden määrä oli 46–93 m3/d. Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla altaan vesi 

laimenee noin prosenttiin tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.  Altaasta 3 

vuonna 2020 viemäröity suurempi vesimäärä vaikutti myös laimenemiseen ja 

laimenemisaste oli 2,3 %. Alla olevassa taulukossa on esitetty viemäröitävän 
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veden määrä altaista 2 ja 3 ja laimeneminen (%) Ilmajoen jätevedenpuhdista-

molla. 

 

 
 

Allas 2 

 
Lyijyn ja nikkelin pitoisuus mitattiin vuosittain 11–12 kertaa. Altaassa 2 lyijyn 

keskipitoisuus ylitti vain vuonna 2020 AA-EQS -ympäristönlaatunormin. Nikke-

lin pitoisuus altaassa 2 ylitti myös MAC-EQS-ympäristölaatunormin. Heinä-

kuusta 2019 alkaen nikkelin pitoisuustaso altaan 2 vedessä on hitaasti laske-

nut (Eurofins Ahma Oy 2020). 

 

Puhdistamolle johdetun veden lyijyn ja nikkelin pitoisuudet alittivat kaikkina tar-

kasteltuina vuosina sekä AA-EQS- että MAC-EQS-ympäristönlaatunormit. 

Pentakloorifenolia todettiin vain kerran neljän vuoden aikana määritysrajan ylit-

tävä pitoisuus. Puhdistamolla pentakloorifenolin pitoisuus oli pienempi kuin 

AA-EQS- tai MAC-EQS- arvo. Resorsinoli on liitteen D aine, jolle ei ole annettu 

ympäristön laatunormeja. Alla olevassa taulukossa on esitetty tarkasteltavien 

aineiden pitoisuus altaassa 2 ja Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla sekä vertailu 

asetuksen 1308/2015 ympäristönlaatunormeihin.  

 

 
 

Allas 3 

 
Altaaseen 3 kootaan pilaantuneiden maiden, tuhkien ja kuonien käsittelyken-

tän ja vaarallisten jätteiden loppusijoitusalueen kuormitteisia vesiä. Lyijyn ja 

nikkelin keskimääräiset pitoisuudet altaassa 3 ylittivät AA-EQS- ympäristön-

laatunormin ja myös MAC-EQS-normin ylityksiä todettiin. Lyijyn MAC-EQS-

ympäristönlaatunormi on 14 µg/l, mikä ylittyi altaassa 3 helmi-, maalis-, loka- 

ja joulukuussa 2020. Nikkelin pitoisuus altaassa 3 oli jokaisella näytekerralla 

suurempi kuin MAC-EQS-arvo, 34 µg/l (Eurofins Ahma Oy 2020). 

 

Puhdistamolla lyijyn tai nikkelin laatunormien ylityksiä ei todettu. 
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Pentakloorifenolia todettiin vuonna 2018, mutta pitoisuus altaassa ja puhdista-

molla oli alle AA-EQS-ympäristönlaatunormin. Tarkasteltavien aineiden pitoi-

suus altaassa 3 ja Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla sekä vertailu asetuksen 

1308/2015 ympäristönlaatunormeihin on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 

 
 

Allas 1 ja Tuomiluoma 
 

Laimenemiskerroin on laskettu altaasta 1 Meraojaan johdettavan vesimäärän 

ja Tuomiluoman mallinnetun (VEMALA) keski- ja alivirtaaman suhteena alla 

olevaan taulukkoon.  

 

 
 

Altaan 1 lyijyn keskimääräiset pitoisuudet olivat kaikkina tarkasteltavina vuo-

sina suurempia kuin AA-EQS-ympäristönlaatunormi, 1,2 µg/l, mutta suurim-

man sallitun pitoisuuden, MAC-EQS-arvoa 14 µg/l, ei allasvedessä ylitetty. 

Vastaavasti myös nikkelin keskipitoisuudet altaassa 1 olivat suurempia kuin 

AA-EQS-arvo 4 µg/l. Yksittäisiä nikkelin MAC-EQS-normin, 34 µg/l, ylityksiä 

todettiin vuosina 2017–2018. Tuomiluomassa nikkelin ja lyijyn pitoisuudet jäi-

vät laimenemislaskennan perusteella alle ympäristönlaatunormien. Velvoite-

tarkkailutuloksissa on todettavissa tarkkailupisteissä Oja-4 selvästi, ja Tuomi-

2:ssa lievästi kohonneita nikkelipitoisuuksia.  

 

Todennäköisesti salaojavesien korkeat nikkelipitoisuudet nostavat Oja-4:n 

nikkelipitoisuutta, sillä salaojavesien purkupaikka on näytteenottopaikan Oja-

4 yläpuolella. Salaojavesien nikkelipitoisuudet johtuvat todennäköisesti maa-

perästä altaiden alla. 

 

Pentakloorifenolia todettiin kolmena vuonna ja dietyyliftalaattia (DEHP) kerran 

tarkastelujakson aikana altaassa 1. Kummankin pitoisuus altaassa oli pieni, ja 

laimennussuhteen mukaan arvioitu pitoisuus Tuomiluomassa on erittäin pieni. 

Velvoitetarkkailutulosten mukaan Tuomiluomassa ei todettu ftalaatteja vuo-

sina 2018–2020. 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty tarkasteltavien aineiden pitoisuus al-

taassa 1 ja Tuomiluomassa sekä vertailu asetuksen 1308/2015 ympäristön-

laatunormeihin. 

 

 
 

Yhteenveto 

 
Vuoden 2014 laskenta ja riskinarviointi päivitettiin vuosille 2017–2020. Riskiar-

vioinnin perusteella tarkasteluun valituilla vaarallisilla tai haitallisilla aineilla ei 

ole vaikutusta Ilmajoen jätevedenpuhdistamon toimintaan. Toksisuutta ei 

myöskään ole todettu velvoitetarkkailun yhteydessä tehdyissä vesikirpputes-

teissä. 

 

TARKKAILUSUUNNITELMA 

 
Hakija on toimittanut selvityksen täydennyksen yhteydessä 30.11.2020 esityk-

sen jätehuoltokeskuksen tarkkailusuunnitelmaksi. Haitallisia ja vaarallisia ai-

neita koskeva tarkkailu on huomioitu suunnitelmassa seuraavasti. 

 

Ramboll Analytics Oy selvitti vesiympäristölle haitalliset ja vaaralliset aineet 

ympäristöluvan ja valtioneuvoston asetuksen mukaisesti jätehuoltokeskuksen 

vesistä vuonna 2014. Tämän lisäksi Ramboll Finland Oy teki erillisen ftalaatti-

selvityksen vuonna 2015 ja yhteenvedon hava-aineista vuonna 2016. Eurofins 

Ahma Oy laati tarkkailutuloksiin perustuvan yhteenvedon vuosilta 2017–2020.   

 

Voimassa olevassa tarkkailuohjelmassa (30.4.2014) on esitetty, että viemäröi-

tävien vesien osalta Allas 2:sta määritetään liitteen 1 A:n mukaisista aineista 

todetut yhdisteet (pentakloorifenoli ja trikloorieteeni) ylimääräisenä tutkimuk-

sena kaksi kertaa. Näytteet ehdotetaan otettavaksi kesällä 2014 alivirtaaman 

aikaan ja kevättalvella 2015 normaalivirtaamatilanteessa. Yhdisteet tutkitaan 

syksyllä 2014 velvoitetarkkailun yhteydessä, joten lisätietoa saadaan vuoden 

aikana kolmelta mittauskerralta. Allas 3:sta ehdotetaan tutkittavan pentakloo-

rifenoli samoina ajankohtina.  

 

Tehtyjen selvitysten ja tarkkailutulosten perusteella hakija esittää jatkettavan 

pääosin voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi 
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esitetään lisättäväksi kaikkien altaiden tarkkailuun fenoliset yhdisteet syksyn 

näytteenoton lisäksi kevättalvella normaalivirtaaman aikaan ja kesän alivirtaa-

makaudella. Lisäksi ftalaatit esitetään tutkittavaksi altaasta 1 kesän alivirtaa-

makaudella.  

 

Tarkkailuohjelmaan esitetään pintavesien osalta lisättäväksi ftalaattien määri-

tys pisteistä OJA-4 ja TUOMI-2 kesän alivirtaamakaudella.   

 

ASIAN KÄSITTELY 

 
Selvitysten täydennykset 

 

Selvityksiä on täydennetty 3.2.2016, 18.1.2017, 26.4.2019, 30.11.2020, 

16.4.2021 ja 6.10.2021.  

 
Lausunnot 

 
Selvityksistä on 15.8.2014 pyydetty lausunnot Ilmajoen kunnalta, Ilmajoen 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitok-

selta sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ym-

päristö ja luonnonvarat -vastuualueelta (jäljempänä Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskus). Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 18.12.2015 il-

moittanut, ettei se anna selvitysten johdosta lausuntoa. Ilmajoen kunta ei ole 

antanut selvityksistä lausuntoa.  

 

Lausunnot lupamääräyksen 113 mukaisesta selvityksestä 
 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos on esittänyt 31.3.2015 saapuneessa lau-

sunnossaan seuraavaa. 

 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolla on käsitelty Lakeuden Etapin jäte-

keskuksen jätevesiä yhdyskuntajätevesien mukana vuodesta 2005 alkaen. Jä-

tekeskuksen toiminta on muuttunut ja kehittynyt useita kertoja viimeisen vuo-

sikymmenen aikana riippuen eri jätejakeisiin ja niiden käsittelyyn liittyvistä 

muutoksista. Suurimpana yksittäisenä jätevesikuormittajana jätekeskuksen si-

sällä toimii vuonna 2007 käynnistynyt biokaasulaitos, jonka rejekti- ja jätevesiä 

johdetaan esikäsittelyn jälkeen ja kunnan jätevesiverkoston kautta käsiteltä-

väksi Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. 

 

Biokaasulaitoksen oman esikäsittelyn epävakaasta toiminnasta johtuen kun-

nan jätevesiverkostoon johdettavan jäteveden laatu ja määrä ovat ylittäneet 

usean viime vuoden ajan voimassa olevan kunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n 

välisen jätevesisopimuksen mukaiset arvot ja erityisesti typpipäästöt ovat ol-

leet korkeita. Tämän vuoksi biokaasulaitosta on ajettu pienemmällä teholla, 

minkä lisäksi osa väkevimmistä jätevesijakeista on Ilmajoen kunnan vesihuol-

tolaitoksen käsityksen mukaan kuljetettu säiliöautoilla käsiteltäväksi muille jä-

tevedenpuhdistamoille vuosina 2008–2009 ja 2013–2014. Ilmajoen kunnan 

vesihuoltolaitoksella ei ole tarkkaa tietoa muualle kuljetetun jäteveden mää-

rästä tai laadusta. 

 

Lakeuden Etapista tulevaa jätevesikuormitusta on vuoden 2014 loppuun 

saakka seurattu kuukausittaisella näytteenotolla kunnan viemäriin 
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pumppaavalta jätevedenpumppaamolta. Pumppaamon kautta pumpataan Il-

majoen kunnan jätevedenpuhdistamolle jätekeskuksen likaisimmat suoto- ja 

valumavedet sekä biokaasulaitoksen esikäsitelty jätevesi. Suotovedet sekoit-

tuvat biokaasulaitokselta johdettuihin jätevesiin ennen mittausta ja näytteenot-

toa. Jätekeskuksen suotovesialtaista kunnan viemäriin pumpatuista suotove-

simääristä ei kunnalla ole tarkkaa tietoa. 

 

Vuoden 2015 alusta on aloitettu Etapista kunnan jätevesiverkostoon pumpat-

tavien jätevesien tehostettu kuormitusseuranta ja näyte on haettu satunnais-

periaatteella vesihuoltolaitoksen harkinnan mukaisesti. Aiemmin näytteenotto-

ajankohdista tiedotettiin jätekeskukseen ennakolta. Näytteenoton tarkennuk-

sella pyritään kiinnittämään huomiota erityisesti typpikuormituksen tasoon ja 

sen vaihteluihin.  

 

Velvoitetarkkailun tulosten perusteella vuosina 2012–2014 ja alkuvuoteen 

2015 kokonaisfosforikuormitus on vaihdellut välillä 3,1–6,9 kg/d ja kokonais-

typpikuormitus välillä 49,5–74,1 kg/d. Vuonna 2015 analysoiduissa näytteissä 

erityisesti typpikuormitus on ollut aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Sekä 

fosfori- että typpikuormitus on ylittänyt Lakeuden Etapin ympäristöluvassa 

määritetyn tason ja kokonaistyppikuormitus 74,1 kg/d on noin 35 % Ilmajoen 

jätevedenpuhdistamon koko typpikuormituksesta.  

 

Lakeuden Etapin jätevesien käsittelyn teknis-taloudellisessa selvityksessä en-

nuste typpikuormitukseksi kunnan jätevedenpuhdistamolle vuodesta 2016 

eteenpäin tulisi olemaan 140 kg/d. Tehostetun tarkkailun yhtenä tavoitteena 

on selvittää, voidaanko tätä arviota pitää riittävällä varmuudella saneeraus-

suunnittelun perustana. Arvioiden mukaan kokonaistyppikuormitus 140 kg/d 

muodostaisi noin puolet kunnan jätevedenpuhdistamon koko typpikuormasta. 

 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessia on perusparan-

nettu mm. ilmastuksen osalta ja tällä hetkellä laitos toimii hyvin ja voimassa 

olevien ympäristölupamääräysten mukaisesti. Jätevedenpuhdistamon sanee-

raussuunnittelu voidaan käynnistää, kun Lakeuden Etappi Oy:n jätevesikuor-

mituksesta ja kuormitusennusteesta on riittävästi tietoa käytettävissä. Jäteve-

denpuhdistamon puhdistusprosessin tehostamisen suunnitteluvaiheessa tar-

vitaan yhteistyötä ympäristöviranomaisten ja teollisuuskuormittajien kesken si-

ten, että ympäristölupaehtojen velvoitteet saadaan täytettyä teollisuustoimijoi-

den ja kunnan vesihuoltolaitoksen osalta sekä vesihuoltolaitoksen kehittämi-

seen suunnattavat varat kohdennetaan oikein mitoitettuun saneeraukseen ve-

sihuoltolain mukaisesti. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuu-

alue on esittänyt 10.12.2015 saapuneessa lausunnossaan seuraavaa. 

 

Laimeiden vesien käsittely voidaan toteuttaa nykyisen menetelmän mukaan 

johtamalla laimeat jätevedet Meraojaan. Tasausaltaan/altaiden pojille kertyy 

kiintoainetta ja mikäli altaan pohjalla vallitsee hapeton tai vähähappinen ti-

lanne, kiintoaineeseen sitoutunut fosfori vapautuu ja nostaa fosfori- ja myös 

kiintoainepitoisuuksia jätevesissä. ELY-keskus on antanut valvonnallisia mää-

räyksiä tasausaltaiden tyhjentämisestä ja altaiden pohjalle kertyneen lietteen 

poistosta. Toissijaisesti on kehotettu Lakeuden Etappi Oy:tä ottamaan altaiden 
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tyhjentämiset ja altaiden pohjalle kertyvän kiintoaineen poisto normaaliin kun-

nossapito-ohjelmaan. 

 

Toissijaisesti tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, joilla voidaan taata tasausaltaan poh-

jalla hapelliset olosuhteet. Vasta tämän jälkeen tulisi ottaa käyttöön muut me-

netelmät. Sekä biosuodin että saostus-suodatusyksiköt vaativat tilaa, joka ny-

kyisellä alueen järjestelyllä olisi haasteellista.  

 

ELY-keskus pitää väkevien vesien johtamista kunnan jätevedenpuhdistamolle 

parhaana vaihtoehtona. Jätehuoltokeskuksesta viemäriin johdettavissa vesien 

pitoisuuksissa on ajalla 2014–2015 ollut useita ylityksiä kokonaisfosforin 

osalta. Lakeuden Etapilta kunnan viemäriin johdettavan jäteveden kuormituk-

sen on alitettava kokonaisfosforin 3,5 kg/d ja ammoniumtypen 65 kg/d raja-

arvon neljännesvuosikeskiarvona. 

 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon kokonaisfosforin päästöraja-arvo on 

uudessa ympäristöluvassa (13.6.2013, LSSAVI/189/04.08/2010) kiristynyt. 

Kokonaisfosforin enimmäispitoisuus on 0,5 mg/l (aiemmin 0,8 mg/l) ja poisto-

teho 95 % (aiemmin 90 %) puolivuosikeskiarvona laskettuna. Ammoniumtyp-

peä koskevat raja-arvot (enimmäispitoisuus 5 mg/l, poistoteho 90 % vuosikes-

kiarvoina laskettuna) tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen. Siihen saakka pitoi-

suutta on pidettävä tavoitteellisena arvona (VaHaO 20.2.2015, 

01732/13/5110).  

 

Lakeuden Etappi Oy:lle tulee väkevien jätevesien käsittelyn osalta olemaan 

haasteellista erityisesti ammoniumtyppipitoisuuden alentaminen kunnan puh-

distamolle johdettavissa väkevissä jätevesissä. Lakeuden Etappi Oy:n tulisi 

selvittää jätevesien määrää ja laatua sekä erityisesti mahdollisuuksia ja kus-

tannuksia ammoniumtypen vähentämiseksi (tarkempi teknis-taloudellinen sel-

vitys). Lakeuden Etapin tulee tarvittaessa tehdä uusi teollisuusjätevesisopimus 

Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon kanssa ennen mahdollisia päästö-

raja-arvojen muutoksia. 

 

Lakeuden Etapin tulee esittää maankaatopaikan tasausaltaan rakentamisesta 

tarkempi suunnitelma ELY-keskukselle. Tasausaltaan tyhjentäminen lietteen 

poistamiseksi altaasta tulee olla toteuttavissa sekä suodatuksen oltava vaih-

dettavissa. Tasausaltaan tyhjentäminen tulee sisällyttää normaaliin kunnossa-

pito-ohjelmaan. 

 

Lausunnot lupamääräysten 114 ja 115 mukaisesta selvityksestä 
 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuu-

alue on esittänyt 30.12.2015 saapuneessa lausunnossaan seuraavaa. 

 

Selvityksessä todettiin valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 liitteen 1 A mu-

kaisia aineita viemäriin johdettavissa jätevesissä sekä pintavesiin johdetta-

vissa jätevesissä. Valvontatietojen mukaan Lakeuden Etappi on tarkkaillut ve-

siympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita vuonna 2015. Selvityksessä Al-

taassa 1 todettiin ftalaattien kohonneita pitoisuuksia mutta elokuussa 2015 

otetuissa näytteissä ftalaatteja ei enää todettu. Jätehuoltokeskuksen yläpuoli-

sista tasauspisteistä Oja 1 ja Oja 2 todettiin lokakuussa 2015 ja marraskuussa 

2015 ftalaatteja. Jätehuoltokeskuksen alapuolisissa pisteissä Oja 3 ja Oja 5 
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todettiin ftalaatteja elokuussa 2015 (Oja 5) ja lokakuussa 2015 (Oja 3). Vertai-

lupisteistä Oja 4 ja Tuomi 2 todettiin bentsyylibutyyliftalaattia (BBP) elokuussa 

(Oja 4) ja syyskuussa 2015 (Tuomi 2).  

 

Toiminnanharjoittajan tulee jatkaa liitteen 1 A mukaisten aineiden tarkkailua 

selvityksessä todettujen aineiden osalta. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee 

jatkaa selvityksessä todettujen liitteessä C2 tarkoitettujen aineiden tarkkailua 

asetuksen 1022/2006 7 §:n mukaisesti. 

 

Valtioneuvoston asetusta vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 

muutettiin 5.11.2015. Asetuksen muutos (1308/2015) astui voimaan 

22.12.2015. Asetuksella muutettiin liitteen 1 C:n kohtaa. ELY-keskus katsoo, 

että jatkoselvityksissä tulee huomioida asetuksen muutoksen vaikutukset tut-

kimustuloksiin.  

 

Asetuksen liitteessä 1 C kadmiumin ja sen yhdisteiden osalta ympäristölaa-

tunormit vaihtelevat riippuen veden kovuudesta. Selvityksestä ei käy ilmi, onko 

veden kovuus selvitetty. Tältä osin selvitystä tulisi täsmentää.  

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

 
Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastine annetuista lausunnoista. Hakija on 

3.2.2016 saapuneessa vastineessaan todennut seuraavaa. 

 

Vastine lupamääräyksen 113 mukaisesta selvityksestä annettuihin lausuntoi-
hin 

 

Lakeuden Etappi Oy on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä jätehuoltokeskuksen 

jäte- ja hulevesien käsittelyn ja johtamisen teknis-taloudellisen selvityksen. 

Selvitys valmistui 14.4.2014.  

 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen lausunto on annettu keväällä 2015 ja 

siinä on huomioitu jätevesien kuormitus vuodesta 2012 vuoden 2015 maalis-

kuun loppuun saakka. Lakeuden Etappi Oy haluaa huomauttaa, että biokaa-

sulaitoksen jätevesien käsittelyssä on tapahtunut tämän jälkeen merkittävä 

muutos. Ammoniumtypen poistoon tarkoitetut Demon- ja SBR-prosessit on 

saatu toimimaan halutulla tavalla, mikä on selvästi näkynyt vesituloksissa. 

Vuoden 2015 aikana puhdistamolle johdetusta vedestä otettiin näytteitä 21 kpl 

ja vain neljä kertaa ammoniumtypen kuormitus ylitti ympäristöluvassa neljän-

nesvuodelle asetetun raja-arvon 65 kg/d yksittäisinä kuukausina. Kuormitus-

seuranta vuodelta 2015 on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 

 BOD7ATU, kg/d Kok. P, kg/d Kok. N, kg/d NH4-N, 

kg/d 

28.1.2015 39 7,8 78 70,2 

9.2.2015 17,7 7,3 56,7 42,7 

24.2.2015 5,9 5,6 87,6 73,3 

12.3.2015 11 8,5 62,6 38,9 

25.3.2015 - 7 32,2 11 

21.4.2015 34,9 9,1 57,2 25,4 

12.5.2015 570 11 68 42 

20.5.2015 67 11 200 160 

9.6.2015 183 19 130 110 
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24.6.2015 262 0,26 62 8,4 

16.7.2015 34 5,8 41 19 

6.8.2015 40 14 44 30 

26.8.2015 31 6,8 42 5,5 

9.9.2015 7,4 5,9 40 0,32 

21.9.2015 75 7,1 80 53 

14.10.2015 23 4,5 19 10 

21.10.2015 504 8,4 120 59 

11.11.2015 113 7,8 56 45 

26.11.2015 80 9,8 87 33 

8.12.2015 179 17 120 46 

16.12.2015 202 14 110 64 

Keskiarvo, 

kg/d 

118,04 8,94 75,87 45,08 

 

Vesihuoltolaitos toteaa lausunnossaan, että selvityksen mukaan vuodesta 

2016 eteenpäin Etapin kokonaistyppikuormitus olisi 140 kg/d. Vuoden 2015 

kuormituslaskennan mukaan 140 kg/d ylittyi vain kerran 21 näytteestä. Keski-

määräinen kuormitus oli vuoden aikana 75 kg/d. Koska ammoniumtypenpoisto 

on biokaasulaitoksen vesissä saatu halutulle tasolle ja kahdella puhdistusyk-

siköllä (Demon ja SBR) kapasiteetti on riittävä, vuoden 2015 kuormitustietoja 

on luotettavampaa käyttää Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon sanee-

raussuunnitelmassa. Puhdistamon kuormituslaskennassa kannattaa myös 

huomioida, että vuonna 2014 tehdyssä selvityksessä biokaasulaitoksen vesille 

esitetty 120 000 m3 vuosittainen määrä on ylimitoitettu. Jätevettä syntyy bio-

kaasulaitoksella vuodessa noin 80 000 m3 ja määrän arvioidaan pysyvän sa-

malla tasolla vuoteen 2020. Lähialueelle on tullut lisää biojätteiden ja lietteiden 

käsittelykapasiteettia, joten alueella syntyvät jätteet jakautuvat useampaan kä-

sittelypaikkaan.  

 

Ammoniumtyppi- ja kokonaiskuormituksen arvioinnissa kannattaa ottaa huo-

mioon lisäksi se, että jätevesien teknis-taloudellisessa selvityksessä arvioitiin 

allasvesien lisääntyminen suuremmaksi vuoteen 2020, kuin uudet arviot osoit-

tavat. Uuden arvion mukaan jätevesimäärä ei tule kasvamaan niin nopeasti, 

sillä uusia alueita ei oteta käyttöön sillä tahdilla, kuten aiemmin on arvioitu. 

Arvioista on poistettu seuraavat alueet: 

Alue 11: Kuonat ja tuhkat käsittely- ja loppusijoituskenttä 

Alue 18: Kuonat ja tuhkat käsittelykenttä 

Alue 13: Vaarallisen jätteen loppusijoitus 

 

Uusi arvio vuonna 2016–2020 muodostuvista vesimääristä on esitetty seuraa-

vassa taulukossa. 

 

2016–2020 Alue 

nro 

Pinta-

ala, m2 

Va-

lunta-

kerroin 

Va-

lunta, 

m3/a 

Tärkeimmät  

haitta-ai-

neet 

Yhteensä, 

m3/a 

Sadanta    527   

Allas 1 (laimeat vedet)       

Suora sadanta    4 060   

Hyötyjätekentät 1 49 596 0,8 20 909   

Vaaka-alue 2 5 233 0,8 2 206   

Parkkialue tanahalli  1 992 0,7 735   

Tavanomainen I (suljettu) 4 15 000 0,5 4 000 P, N Allas 1 tai 2 
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      31 910 

Allas 2 (väkevät vedet)       

Suora sadanta    1 233   

Tavanomainen I  

(sulkematta) 

4 35 800 0,5 10 000 P, N  

Tavanomainen III 5 27 200 0,8 11 467 P, N  

Biokaasulaitoksen piha 3 11 952 0,8 5 039   

Siirtokuormaushalli 8 1 200  600   

Lietteiden käsittelyalue 12 22 600 0,7 10 431 P, N, BOD  

      38 770 

Allas 3       

Suora sadanta    1 233   

Pima + kuonakenttä 6 22 852 0,8 9 634 P, metallit  

Vaar. jäte loppusijoitus 7 13 500 0,6 4 269 Metallit  

Allashalli    1 500   

Kuona ja tuhka käs.alue 14 19 500 0,7 16 265 Metallit  

      32 901 

Jätekeskus yhteensä      103 581 

Biokaasulaitos     N, kiintoaine 80 000 

Kaikki vedet yhteensä      183 581 

 

Vesihuoltolaitoksella on ollut myös lausunnon mukaan epäselvyyttä allasve-

den osuudesta Etapin puhdistamolle johtamista jätevesistä. Jätevedenpuhdis-

tamolle toimitetut kokonaisvesimäärät ja altaiden tyhjäystiedot vuosina 2011–

2015 on esitetty seuraavissa taulukoissa. Allasvesien osuus puhdistamolle 

johdetuista vesistä on noin kolmannes. 

 

m3/a 2011 2012 2013 2014 2015 

Yhteensä jätevedenpuhdistamolle 71 784,3 105 084,5 101 066,1 86 203,5 115 792,7 

Allas 1 Meraojaan 26 542,0 27 552,0 34 684,0 13 990,0 38 597,0 

 Biokaasulaitokselle - - 1 000,0 5 220,0* 720,0 

Allas 2 JVP:lle 18 783,9 24 709,4 18 773,7 17 087,0 20 970,6 

Allas 3 JVP:lle 8 792,8 20 583,6 10 772,0 8 886,3 19 510,4 

* = johdettu jätevedenpuhdistamolle 

 

Fosforikuormituksen osalta Lakeuden Etappi Oy toteaa, että ympäristöluvan 

fosforikuormitusta koskeva raja-arvo ei ole realistinen toiminnan kokoon näh-

den. Fosforikuormaa on pyritty vähentämään mm. kiintoaineen poistamisen 

tehostamisella biokaasulaitoksen vesistä sekä poistamalla kiintoainetta vesial-

taiden tyhjennyksen yhteydessä. On myös huomioitava, että saniteettitilojen 

vesi nostaa osaltaan fosforikuormitusta. Saniteettitilojen vesi on mukana 

pumppaamossa 4, jossa toimii myös näytteenotto. Jätehuoltokeskuksen alu-

eella työskentelee päivittäin noin 40 henkilöä ja tämän lisäksi alueella asioivat 

henkilöt. Vuoden 2015 keskimääräinen fosforikuormitus puhdistamolle oli noin 

9 kg/d. Fosforin saostus tulisi tehdä siellä, missä se on kokonaistaloudellisesti 

edullisinta ja tässä tapauksessa saneerattavassa kunnan puhdistamossa.  

 

Lakeuden Etappi Oy on samaa mieltä Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen 

kanssa siitä, että teollisuuskuormittajien, ympäristöviranomaisten ja kunnan 

vesihuoltolaitoksen yhteistyötä tarvitaan oikeiden käsittelyratkaisujen löytämi-

sessä ja ympäristölupamääräysten velvoitteiden saavuttamisessa. Keskinäi-

set neuvottelut voisivat olla myös perustana lupaehtojen muuttamiselle ja 
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jätevesien käsittely tehtäisiin siellä, missä se on teknis-taloudellisesti järke-

vintä toteuttaa. 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnos-

saan, että tasausaltaiden kiintoaine nostaa fosforipitoisuuksia ja altaat tulisi 

tyhjentää säännöllisesti. Laimeiden vesien allas (Allas 1) on tyhjennetty vii-

meksi maalis-huhtikuussa 2013 ja samalla poistettiin kiintoaine altaan pohjalta. 

Allas 2 (tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen ja biokaasulaitoksen piha-

alueen vedet) tyhjennettiin elokuussa 2015 ja kiintoaine poistettiin altaan poh-

jalta. Allas 3 tullaan tyhjentämään kesällä 2016. Altaiden tyhjennykset ja kiin-

toaineen poisto on otettu säännölliseen kunnossapito-ohjelmaan. Toissijai-

sena vaihtoehtona ELY-keskus piti ryhtymistä toimenpiteisiin, jolla saadaan 

hapelliset olosuhteet tasausaltaiden pohjalla. Altaassa 2 käytetään sula-ai-

kaan ilmastimia, jotka saavat aikaan veden kiertoa altaassa, jolloin myös ha-

pekasta vettä siirtyy altaan pohjalle. Ilmastuksella on saatu orgaanisen aineen 

määrä ja ravinnepitoisuudet laskemaan vesissä, kun biologinen hajoamispro-

sessi tehostuu. 

 

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että väkevien vesien johtaminen jäteve-

denpuhdistamolle on paras vaihtoehto ja tähän yhtyy myös Lakeuden Etappi 

Oy. ELY-keskuksen mukaan ammoniumtypen poisto jätevesistä tulee ole-

maan haasteellista. Viitaten edellä esitettyihin tuloksiin vuoden 2015 typpikuor-

mituksesta, ja koska biokaasulaitoksen jätevesien käsittelyssä on päästy hy-

vään puhdistustulokseen, nykytilanteessa ammoniumtyppipäästöt ovat hallin-

nassa. Epävarmuutta ammoniumtyppipitoisuuden kehittymiseen tuo tavan-

omaisen jätteen loppusijoitusalueen suotovesien väkevöityminen, mitä on vai-

kea etukäteen arvioida. ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että Lakeuden 

Etappi Oy:n tulisi tarvittaessa tehdä uusi teollisuusjätevesisopimus Ilmajoen 

kunnan jätevedenpuhdistamon kanssa. Kyseinen sopimus on päivitetty vii-

meksi vuonna 2004, joten myös Lakeuden Etappi katsoo, että päivitykselle on 

tarvetta. 

 

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että maankaatopaikan tasausaltaan ra-

kentamisesta tulee esittää tarkemmat suunnitelmat ELY-keskukselle ja että al-

taan tulee olla tyhjennettävissä kiintoaineesta sekä suodatuksen oltava vaih-

dettavissa. Ympäristöluvan mukainen tasausallas rakennettiin maankaatopai-

kan kupeeseen marraskuussa 2015. Altaan reunat ja pohja tehtiin tiiviiksi käyt-

täen moreenia. Tasausallas on mitoitettu siten, että ympäristöluvan mukaisesti 

viipymä on yksi vuorokausi ja mitoitusvesimääränä käytettiin 10 mm/d. Vedet 

kulkeutuvat maankaatopaikalta kahden reunaojan kautta tasausaltaaseen, 

josta vedet kulkeutuvat suodatuspenkereen läpi laskuojaan. Suodatuspenkere 

rakennettiin 0–20 mm raekoon salaojasoralla. Pohjan ruoppaus toteutetaan 

kiintoaineen kertymisen perusteella ja jatkossa säännöllisesti. Suodatuspen-

kereen massat vaihdetaan tarvittaessa. Tasausaltaasta otetaan näytteet ym-

päristöluvan mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. 

 

Vastine lupamääräysten 114 ja 115 mukaisesta selvityksestä annettuun lausun-
toon 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnos-

saan, että vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden selvityksessä 

todettiin valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 liitteen 1 A mukaisia aineita 
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viemäriin johdettavissa jätevesissä sekä pintavesiin johdettavissa hulevesissä 

ja että kyseisten aineiden tarkkailua tulee jatkaa selvityksessä todettujen ai-

neiden osalta. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee jatkaa selvityksessä todettu-

jen liitteessä C2 tarkoitettujen aineiden tarkkailua. Lakeuden Etappi Oy on tark-

kaillut haitallisia ja vaarallisia aineita vesissä vuonna 2015 ja siitä on toimitettu 

raportti ELY-keskukselle joulukuussa 2015. Raportti on myös vastineen liit-

teenä. Kyseisten aineiden tarkkailua jatketaan edelleen ja alkuvuodesta 2016 

tehdään erillinen tarkkailusuunnitelma haitallisten ja vaarallisten aineiden 

osalta vesinäytteiden otosta ja analysoinnista vastaavan Ramboll Analytics 

Oy:n kanssa. 

 

Tilaisuus vastaselityksen antamiselle 
 

Selvityksistä lausunnon antaneille Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitokselle ja 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattu ti-

laisuus vastaselityksen antamiselle 31.3.2016 mennessä hakijan esittämän 

vastineen johdosta. Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos on 1.4.2016 ja Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskus 23.2.2016 todennut, ettei vastine anna aihetta vas-

taselityksen antamiselle. 

 

Hakijan kuuleminen ja hakemuksen täydentäminen 
 

Aluehallintovirasto on 8.12.2016 lähettänyt hakijalle kuulemiskirjeen koskien 

teollisuusjätevesisopimuksen sekä vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten 

aineiden tarkkailusuunnitelman valmistelutilannetta. Hakijaa on pyydetty täy-

dentämään hakemustaan edellä mainituilla selvityksillä 15.1.2017 mennessä. 

 

Hakija on 18.1.2017 saapuneessa täydennyksessä toimittanut selvityksen te-

ollisuusjätevesisopimuksen neuvotteluiden viivästymisestä sekä yhteenvedon 

vaarallisista ja haitallisista aineista jätekeskuksen vesissä vuodelta 2016.  

 

Aluehallintovirasto on pyytänyt 16.11.2017 päivätyllä kirjeellä hakijaa täyden-

tämään hakemusta teollisuusjätevesisopimuksella. Lisäksi hakijalle on varattu 

tilaisuus täydentää hakemusta vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten ai-

neiden tarkkailusuunnitelmalla sekä varattu tilaisuus esittää myös muita haki-

jan tarpeelliseksi katsomia täydennyksiä.  

 

Hakija on pyytänyt lisäaikaa täydennysten toimittamiseen 1.2.2018, 24.4.2018, 

15.10.2018 ja 21.12.2018. Hakija on 26.4.2019 toimittanut täydennyksen liit-

tyen toteutuneisiin jätevesimääriin, jotka ovat jääneet pienemmiksi kuin 

vuonna 2014 laaditussa jätevesien teknistaloudellisessa selvityksessä ja pyy-

tänyt lisäaikaa teollisuusjätevesisopimuksen toimittamiseen. Hakija on 

25.10.2019, 20.12.2019 ja 26.3.2020 pyytänyt lisäaikaa täydennysten toimit-

tamiseen.  

 

Aluehallintovirasto on 1.9.2020 lähettänyt täydennyspyynnön hakijalle. Hakija 

on 30.11.2020 täydentänyt hakemustaan mm. selvityksellä teollisuusjäteve-

sisopimuksen laatimisen tilanteesta, esityksellä haitallisten ja vaarallisten ai-

neiden tarkkailusuunnitelmaksi sekä yhteenvedolla vuoden 2017–2020 saa-

duista vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästö- ja vesistö-

tarkkailutuloksista.  
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Selvityksistä tiedottaminen 

 
Selvityksistä on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat 

aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi) 16.12.2020–

31.1.2021. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Ilmajoen kunnan verkkosi-

vuilla. Kuulutusta koskeva lehti-ilmoitus on julkaistu Ilmajoki-lehdessä 

23.12.2020.  

 

Selvityksistä on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia eri-

tyisesti koskee. 

 

Tarkastukset ja neuvottelut 

 
Laitokselle on tehty tarkastuskäynti 4.11.2020, johon osallistui aluehallintovi-

raston ja hakijan edustajien lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edus-

taja ja Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen edustaja. Tarkastuk-

sesta laadittu muistio on liitetty asian käsittelyasiakirjoihin. 

 

Lausunnot 

 
Selvityksistä ja sen uusista täydennyksistä on pyydetty lausunnot Etelä-Poh-

janmaan ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousvi-

ranomaiselta, Ilmajoen kunnalta, Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselta, Ilmajoen kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, Ilmajoen kunnan 

vesihuoltolaitokselta ja Ilmajoen kunnan kaavoitusviranomaiselta. Ilmajoen 

kunta, Ilmajoen kunnan kaavoitusviranomainen ja Ilmajoen kunnan terveyden-

suojeluviranomainen eivät ole antaneet asiasta lausuntoa. Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on ilmoittanut, ettei katso tarpeel-

liseksi antaa lausuntoa asiassa. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuu-

alue on 12.2.2021 saapuneessa lausunnossa todennut seuraavaa. 

 

Meranojaan johdettavat vedet 

Hakemuksen perusteella jätehuoltokeskuksen toiminnalla ei ole ollut vaiku-

tusta tai on ollut hyvin vähäinen vaikutus Tuomiluoman veden laatuun. Tark-

kailutulosten perusteella kaatopaikan alapuolisen ojan (Meraoja, näytteenotto-

piste Oja 4) ravinnepitoisuudet vastaavat hyvää-huonoa ekologista tilaa. Ala-

puolisen vesistön (Tuomiluoma, näytteenottopiste Tuomi-2) ravinnepitoisuu-

det ovat korkeammat verrattuna Meraojan pitoisuuksiin. Tuomiluoma 42.034 

ja Tuoresluoma 42.035 ovat välttävässä tilassa. Kaudella 2015–2018 altaasta 

1 johdettiin vettä Meraojaan noin 10–100 vuorokautta vuodessa (6 500–40 000 

m3/v). Johdettavat vedet täyttivät ympäristöluvassa asetetut ehdot. 

 

Vuoden 2014 teknis-taloudellisen selvityksen mukaan tavanomaisen jätteen 

loppusijoitusalue I:n vesiä aletaan johtaa tasausallas 1:een noin vuonna 2025. 

ELY-keskus toteaa, että Lakeuden Etappi Oy on jättänyt ympäristöluvan muu-

toshakemuksen erikseen aluehallintovirastolle suljetun tavanomaisen kaato-

paikan pintavesien johtamisesta altaaseen 1. Altaaseen tultaisiin johtamaan 

ainoastaan tiiviin pintarakenteen päältä valuvia vesiä. 

 

https://ylupa.avi.fi/
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ELY-keskus toteaa, että allas 1, kooltaan 10 000 m3, voi olla tulevaisuudessa 

mitoitukseltaan liian pieni, kun suljetun tavanomaisen kaatopaikan vedet joh-

detaan siihen. ELY-keskus korostaa, että tasausaltaiden tulee olla riittävän 

suuria mitoitukseltaan ja suunnittelussa on tärkeää huomioida esimerkiksi il-

mastonmuutoksen myötä yleistyvät rankkasateet. 

 

Kolmessa eri selvityksessä on tutkittu haitallisten ja vaarallisten aineiden 

(HAVA-aineiden) pitoisuuksia jätehuoltolaitoksen altaissa ja pintavesikohteilla: 

2014, 2016, 2017–2020. Hakemuksen liitteenä olisi tullut olla myös yhteenveto 

suorista päästöistä vesiin. Vuosien 2017–2020 selvityksessä verrataan todet-

tuja pitoisuuksia asetuksen 1090/2016 ympäristölaatunormeihin ja usein käy-

tetään MAC-EQS (suurin sallittu enimmäispitoisuus). ELY-keskuksen mukaan 

AA-EQS (vuosikeskiarvo) olisi hyvä huomioida myös ainakin pintavesien 

osalta. Ympäristöministeriön raportin 19/2018 ”Vesiympäristölle vaarallisia ja 

haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltaminen” mukaan MAC-EQS 

arvoa sovelletaan silloin kun vedessä on todettu vaihteleva pitoisuus. Esimer-

kiksi onnettomuus- tai häiriötilanteen jälkeen tai jos on pulssimaisia päästöjä 

vesiin. Pitoisuus ei saisi hetkellisestikään nousta tätä suuremmaksi (poikkeuk-

sena sekoittumisvyöhykkeet). Jätehuoltolaitoksen selvitykset perustuvat erit-

täin suppeaan määrään näytteitä. Selvityksistä puuttuu arvio siitä, paljonko pi-

toisuudet vaihtelevat vuoden aikana ja siitä millainen tilanne oli näytteenoton  

aikana. 

 

Ilmajoen kunnan puhdistamolle johdettavat vedet 

ELY-keskus toteaa, että HAVA-aineita on tutkittu jätehuoltokeskuksen vesistä 

ainoastaan altaista 1–3. Biokaasulaitoksen vedet johdetaan Ilmajoen kunnan 

puhdistamolle suoraan siirtopumppaamon kautta, eikä niiden HAVA-aineiden 

pitoisuuksia ei ole selvitetty. ELY-keskus katsoo, että biokaasulaitoksen jäte-

vesien HAVA-aineiden pitoisuudet tulee selvittää. HAVA-aineet tulisi poistaa 

mahdollisimman hyvin ennen kuin jätevedet johdetaan Ilmajoen jätevedenpuh-

distamolle, missä ne laimentuvat ja haitta-aineiden poistaminen on vaikeam-

paa. 

  

Ilmajoen jätevedenpuhdistamon ja Lakeuden Etappi Oy:n välinen teollisuusjä-

tevesisopimus tulisi saada allekirjoitetuksi. Asia on ollut monta vuotta käsitte-

lyssä ja viivästyttänyt edelleen lupamääräysten 113, 114 ja 115 selvitysten kä-

sittelyä ja hankaloittanut laitoksen valvontaa. Kunnan puhdistamolle johdetta-

vassa vedessä on ylittynyt ajoittain lupamääräyksen 110 mukaiset raja-arvot 

fosforin tai kiintoaineen osalta. Ilmajoen puhdistamolle tulevat Lakeuden Eta-

pin jätevesien ravinnepitoisuudet ja -kuormat vaihtelevat paljon (Kyrönjoen yh-

teistarkkailuraportti 2018). Tämä vaikeuttaa osaltaan Ilmajoen jätevedenpuh-

distamon puhdistusprosessia. Myös biokaasulaitoksen vesille tulisi suunnitella 

tasausaltaan rakentamista, jos sopimusta Ilmajoen puhdistamon kanssa ei 

saada sovittua eikä puhdistamolle johdettavaa jätevesikuormaa tasattua. 

 

Esitys tarkkailusuunnitelmaksi 

Täydennyksen liitteessä 5 esitetään tarkkailusuunnitelmaehdotus. Tarkkai-

lussa on syytä huomioida ajankohdat, jolloin vettä johdetaan altaasta 1 Mera-

ojaan. Vedenlaatutulokset pisteiltä Tuomi-1 ja Tuomi-2 on vietävä ympäristö-

hallinnon rekisteriin Veslaan. Toiminnanharjoittajan on esitettävä koko laitok-

sen toimintaa koskeva mahdollisten uusien määräysten mukaan päivitetty 
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tarkkailuohjelma Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailua voidaan 

muuttaa ja tarkentaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on esittänyt 17.2.2021 

saapuneessa lausunnossa seuraavaa. 

 

Lausunnossa on käsitelty sekä BAT-päätelmiin että teknistaloudellisiin selvi-

tyksiin liittyviä selvityksiä. 

 

Epäsuorat ja suorat vesistöpäästöt 

Jätekeskuksen alueelta syntyvät epäsuorien ja suorien vesistöpäästöjen sisäl-

tämät haitta-aineet on huomioitu kattavasti ympäristölupahakemuksessa ja 

esityksessä uudeksi tarkkailuohjelmaksi. Tarkkailun toteuttamisessa on kui-

tenkin syytä huomioida myös Ilmajoen kunnan teknisen osaston lausunnossa 

teknistaloudellisista selvityksistä tekemät huomiot. Sekä suoria, että epäsuoria 

päästöjä on mitattava riittävän kattavasti ja säännöllisesti virtaamat ja vesistö-

kuormitus huomioiden. 

 

Lautakunta esittää, että jätekeskuksen valvontaviranomainen voisi aikaisem-

man menettelyn mukaisesti ympäristöluvan määräysten perusteella päättää 

päästöjen tarkkailuohjelman hyväksymisestä ja tarkistamisesta sekä päivittä-

misestä tarpeen mukaisella tavalla. 

 

Ilmaan kohdistuvat kanavoidut tai hajapäästöt 

Aikaisempina vuosina lähialueen asukkaat ovat valittaneet viranomaisille use-

asti laitoksen alueelta tulevista hajupäästöistä. Nykytilanteessa, kun jätekes-

kuksen alueella ei käytännössä lainkaan loppusijoiteta uutta orgaanista jätettä 

jätetäyttöön, laitoksen hajapäästöjen voidaan olettaa pienentyneen merkittä-

västi. Myös hajuvalitukset ovat vähentyneet, mutta kokonaan ne eivät ole lop-

puneet. 

 

Nykytilanteessa laitoksen ilmaan kohdistuvat päästöt ovat todennäköisesti 

pääosin kanavoituja päästöjä. 

 

Nykyisen ympäristöluvan perusteella jätekeskuksen biokaasulaitokselta ote-

tuista ilmanäytteistä on analysoitava kerran vuodessa vähintään hajuyksikkö- 

(hy/m3) ja ammoniakkipitoisuudet ja näiden pohjalta on laskettava biosuodatti-

men reduktio (%). 

 

Käsitellyistä poistokaasuista biosuodattimen jälkeen on nykyisen tarkkailuoh-

jelman perusteella mitattava edellisten lisäksi myös rikkivety- ja metyylimer-

kaptaanipitoisuudet. Päästöjä on mitattu neljä kertaa vuodessa. 

 

Lupaa esitetään muutettavaksi siten, että analyysit tehtäisiin kuuden kuukau-

den välein. Näytteistä analysoitaisiin ammoniakkipitoisuudet ja näiden pohjalta 

laskettaisiin biosuodattimen reduktio (%). 

 

Hajun leviämisen arviointi hajuyksiköihin perustuvalla arvioinnilla on toisinaan 

todettu ongelmalliseksi, sillä menetelmä ei suoraan kuvaa hajun epämiellyttä-

vyyttä, eikä aina tarkasti erottele eri hajunlähteitä toisistaan. Esimerkiksi bio-

suodinten materiaali saattaa tuottaa hajua, jota ei voi suoraan erottaa laitoksen 

tuottamista hajuyhdisteistä. Hajun ominaisuuksien mahdollisesti vaihdellessa 
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eri mittauskertojen tulosten vertailu saattaa olla hyvin hankalaa. Siten hajuyk-

siköiden mittaamisesta luopuminen saattaa olla perusteltua. 

 

Toisaalta mitatut ammoniakkipitoisuudet eivät välttämättä korreloi selkeästi il-

maan joutuvien rikkiyhdisteiden pitoisuuksien tai lähialueella mahdollisesti to-

dettujen hajuhavaintojen kanssa. Siitä syystä rikkiyhdisteiden pitoisuusmit-

tauksien säilyttäminen analyysivalikoimassa saattaa olla tarpeen esimerkiksi 

kampanjaluonteisesti tai poikkeustilanteiden varalta. 

 

Muut kuin BAT-päätelmiin liittyvät muutokset 

SER, romuajoneuvot, pilaantuneet maat ja vastaanotettavien jätteiden laatu 

Lautakunnalla ei ole huomautettavaa hakijan esittämiin muutoksiin, jotka kos-

kevat sähköelektroniikkaromun käsittelyä, romuajoneuvojen vastaanottoa tai 

pilaantuneiden maiden käsittelyä. Toiminnan ympäristövaikutusten oletetaan 

joko säilyvän ennallaan, tai vähenevän muutoksen myötä. 

 

Biokaasulaitoksella vastaanotettavien jakeiden lisääntymisen arvellaan johta-

van laitoksen kaasuntuotannon lisääntymiseen. Lautakunta katsoo, että ylijää-

mäkaasun hävittämisestä soihtupoltolla olisi luovuttava. Syntyvää biokaasua 

olisi pyrittävä hyödyntämään joko laitoksen sisäisessä sähköntuotannossa, lii-

kennepolttoaineena tai hiilivetyjen raaka-aineina. Biokaasulaitokselle tulevien 

syötteiden lisääntyminen saattaa vaikuttaa myös laitoksen ilmapäästöihin, 

mikä on syytä huomioida tarkkailussa. 

 

Muutos kaatopaikan pintarakenteeseen 

Kaatopaikan pintarakenteeseen suunnitellun muutoksen osalta lautakunnalla 

ei ole huomautettavaa. Aktiivinen kaasunkeräysjärjestelmä lienee omiaan vä-

hentämään riskiä sille, että jätetäytöstä ympäristöön aiheutuisi kaasumaisia 

hajapäästöjä. 

 

Teknistaloudelliset selvitykset (lupamääräykset 113–115) 

Lakeuden Etappi on toimittanut aluehallintovirastoon ympäristöluvan lupamää-

räyksien 113–115 mukaiset teknistaloudelliset selvitykset jäte- ja hulevesien 

käsittelystä sekä johtamisesta sekä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 

aineista vuonna 2014. 

 

Selvitykset katsotaan sisällöllisesti riittävän laajoiksi. Selvityksiin liittyvä lain-

säädäntö ja osittain myös olosuhteet Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla sekä 

jätekeskuksessa ovat ehtineet muuttua niiden laatimisen jälkeen kuluneena 

aikana. Tämän takia tulisi arvioida selvitysten päivittämistarvetta tarpeellisilta 

osin nykytilannetta vastaavaksi kuitenkin siten, ettei päivitys kohtuuttomasti hi-

dasta lupaprosessia. 

 

Ilmajoen kunnan teknisen osaston antamassa lausunnossa on otettu kantaa 

mm. jätevedenpuhdistamolle johdettavien päästöjen määriin, pitoisuuksiin, 

raja-arvoihin ja päästöjen vaihteluihin. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, 

että lupamääräykset ja jätevesisopimukset ovat keskenään yhdenmukaisia, ja 

että jätevesien käsittelyssä saavutetaan ympäristön- ja vesiensuojelun kan-

nalta hyväksyttävissä oleva lopputulos. 

 

Ympäristölupahakemuksen esitys ympäristötarkkailun tarkkailusuunnitelmaksi 

on vuonna 2020 päivitetty vastaamaan jätteen käsittelyn BAT-päätelmien 
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vaatimuksia sekä nykyisen ympäristöluvan mukaisissa haitta-aineselvityksissä 

esille tulleita tarkkailtavia aineita. Lautakunta katsoo, että mahdolliset tulevat 

lisäykset ja tarkennukset huomioiden tarkkailusuunnitelma on riittävä jätekes-

kuksen toiminnan tarkkailuun.  

 

Muuta huomioitavaa 

Edellisten lisäksi ympäristölautakunta katsoo, että lintujen haittaeläinten tor-

juntaan tulee edelleen kiinnittää lupamääräyksissä huomiota. Esimerkiksi alu-

een lintujen vaikutukset ruoantuotantoalueiden bioturvallisuuteen tai läheisen 

lentokentän lentoturvallisuuteen voivat olla merkittäviä. 

 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos (Ilmajoen kunnan tekninen osasto) on 

esittänyt 12.2.2021 saapuneessa lausunnossaan seuraavaa.  

 

Asia 1, LSSAVI/75/ 04.08/ 2014 

 

Asia 1 koskee ympäristölupamääräyksessä 113 tarkoitettua teknistaloudellista 

selvitystä. Teknis-taloudellisen selvityksen ja lausuntopyynnön välillä on miltei 

7 vuotta, minkä aikana on tapahtunut muutoksia Etapin toiminnassa, käytän-

nöissä sekä tulokuormissa ja alueen virtaamassa. Myös teollisuusjätevesiso-

pimuksen keskusteluja on käyty tänä aikana. 

 

Teknis-taloudellinen selvitys on kirjoitettu kunnan näkemyksen mukaan Etapin 

näkökulmasta ja siinä esitetyt asiat ovat monilta osin epäedullisia Ilmajoen 

kunnan jätevedenpuhdistamon prosessin toiminnalle. Ilmajoen kunta on kat-

sonut parhaaksi kommentoida selvitystä kohta kohdalta, jotta selvityksessä 

esitettyihin asioihin saadaan tuotua myös kunnallisen puhdistamon näkö-

kulma. Ennen kuin selvitystä voidaan käyttää perusteluna useille esitetyille 

väitteille, tulee selvitys päivittää vastaamaan nykytilaa ja ottaa huomioon tässä 

lausunnossa esitetyt kommentit. 

 

Samaan aikaan asian 1 lausunnon kanssa on lausuttavana asia 3, joka koskee 

Lakeuden Etappi Oy:n ympäristöluvan muuttamista. Asian 3 yhteydessä ei ole 

esitetty muutosta Etapin luvan määräykseen 110, jossa on annettu raja-arvot 

Etapilta kunnan puhdistamolle johdettavalle jätevedelle. Asiaa 1 koskevassa 

lupamääräyksessä 113 annetaan Aluehallintovirastolle mahdollisuus tarvitta-

essa muuttaa lupaa teknis-taloudellisen selvityksen perusteella. Mikäli mää-

räyksessä 113 annettu mahdollisuus luvan muuttamisesta koskee määräyk-

sen 110 raja-arvoja, ehdottaa Ilmajoen kunta, että raja-arvot muutetaan teolli-

suusjätevesisopimuksen raja-arvoja vastaaviksi tai korvataan määräyksen 110 

raja-arvot esimerkiksi lauseella: "Ilmajoen puhdistamolle johdettavan jäteve-

den tulee täyttää kulloinkin voimassa olevan Etapin ja Ilmajoen kunnan välisen 

teollisuusjätevesisopimuksen raja-arvot". Mikäli raja-arvot halutaan säilyttää 

määräyksessä 110, on määräystä päivitettävä myös siinä esitettyjen Yleiseen 

viemäriin johdettavien vesien tavoitteelliset ohjearvojen osalta: ohjearvot tulee 

muuttaa enimmäispitoisuuksiksi. 

 

Ilmajoen kunta lausuu seuraavien määräykseen 113 liittyvien asiakirjojen si-

sällöstä: 

- teknis-taloudellinen selvitys (Ramboll 2014) 

- 30.11.2020 päivätty täydennys jätehuoltokeskuksen jäte- ja huleve-

sistä laadittuihin selvityksiin. 
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Tasausaltaista (Allas 2 ja Allas 3) Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle johdetun 

toteutuneen virtaaman kehityksestä on saatavilla vähän tietoa. Selvityksessä 

esitetään vuoden 2012 osalta kaikkien jätevesijakeiden toteutuneet virtaamat, 

mutta sen jälkeisestä ajasta altaiden toteutuneita virtaamia ei ole saatavilla ai-

nakaan Etapin vesien tarkkailun vuosiraporteista (liitteet 7-10). 

 

Selvityksessä ennakoitiin virtaamien kasvua vuodesta 2012 vuoteen 2016 asti, 

minkä jälkeen kasvun arvioitiin taittuvan. Alla olevaan taulukkoon on tuotu sel-

vityksen liitteestä 1 vuoden 2012 toteutunut virtaama ja arvio vuoden 2016 vir-

taaman tasosta, ja laskettu näistä jätevesijakeiden osuudet. 

 

 
 

Taulukossa esitettyjen virtaamien osuuksien mukaan altaiden 2 ja 3 vedet 

muodostaisivat jopa 40–45 % jätevedenpuhdistamolle johdettavasta vuosita-

son virtaamasta, joten niiden vaikutus on merkittävä. Toisaalta, kun vuoden 

2016 arviota verrataan vuoden 2019 toteutuneeseen virtaamaan 114 731 m3/a 

(arvo taulukosta täydennyksen liitteessä 3), voidaan todeta, että virtaamat ei-

vät ole kasvaneet oletetusti. 

 

Vuoden 2012 jälkeen jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesijakeiden 

(Allas 2 ja 3 sekä biokaasulaitos) toteutuneita virtaamia ei ole löydettävissä 

lausuntopyynnön materiaaleista. Etapin ympäristöluvassa määräyksessä 157 

sanotaan, että ELY-keskukselle ja Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselle on raportoitava viemäriin johdettavien vesien määrästä ja laadusta. 

Tulevaisuudessa jätevedenpuhdistamolle johdettujen erijätevesijakeiden vir-

taamat tulee raportoida yhdessä johtamisvuorokausien kanssa esimerkiksi ve-

sien tarkkailun vuosiraporteissa, jotta voidaan arvioida kaikkien jätevesijakei-

den vaikutusta jätevedenpuhdistamon toimintaan. 

 

Teknis-taloudelliseen selvitykseen tulee päivittää virtaamatiedot ja -arviot ja li-

säksi selvityksessä tulee selkeästi eritellä kaikkien eri jätevesijakeiden käsitte-

lytarpeet. Käsittelytarpeiden tulee perustua Ilmajoen puhdistamolle johdetta-

vien eri jätevesijakeiden toteutuneisiin virtaamiin, pitoisuuksiin ja näistä lasket-

tuihin kuormitusarvoihin.  

 

3.2. Tasausaltaiden kapasiteetin riittävyys 

Tasausaltaiden vesien johtaminen viemäriin mahdollisimman tasaisena virtaa-

mana on suositeltava tapa. Tarkemmat tiedot altaiden tyhjentämisen käytän-

nöistä tulee raportoida altaiden virtaamien ja johtamispäivien kanssa. 

 

3.3. Biokaasulaitoksen jätevedet 

Asiassa tulee ottaa huomioon myös tasausaltaista puhdistamolle johdettavien 

vesien viilentävä vaikutus. Vesien tarkkailun vuosiraporttien (liitteet 7-10) mu-

kaan vuosina 2015-2018 tasausaltaiden 2 ja 3 vesien lämpötila on ollut yli 12 
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°C keskimäärin neljä kuukautta vuodessa. Pari kuukautta vuodessa veden 

lämpötila on ollut hieman tätä matalampi, mutta noin puolet vuodesta jätevesi 

on ollut hyvin kylmää, reilusti alle 10 °C ja jopa miinusmerkkisiä lämpötiloja on 

mitattu. Teknistaloudellisesta selvityksestä ilmenee, että tasausaltaiden vettä 

ei johdeta viemäriin tasaisena virtaamana. Altaita tyhjennettäessä vedet voivat 

siis hetkellisesti laskea Etapilta johdettavan veden lämpötilaa merkittävästikin 

etenkin talvi- tai kevätkuukausina. 

 

Hakijan tulee todentaa, että biokaasulaitoksen jätevesien lämpökuorman hyö-

dyt Ilmajoen jätevedenpuhdistusprosessille, ennen kuin voi käyttää niitä argu-

mentteina selvityksessä (kohta 5.2.1) tai myöhemmin muuallakaan (ei-julkinen 

liite 2). Todentaminen tulisi tehdä mittaamalla lämpötila mieluiten jatkuvatoimi-

sesti Etapilta johdettavasta kokonaisvirtaamasta (esimerkiksi siirtopumppaa-

mosta) ainakin yhden vuoden ajan, jotta myös talvi- ja kevätkauden kylmien 

allasvesien vaikutus saadaan näkyviin. Tämän lisäksi tulee arvioida mainittu 

yli 10 km:n verkosto-osuuden vaikutus lämpömäärän vähenemiseen sekä ar-

vioida biokaasulaitoksen jätevesien lämpökuorman mahdollisia vaikutuksia 

kunnan jätevedenpuhdistamolla. 

 

3.4 Vedenkäsittelyn tarve 

Putken todellinen koko on pienempi kuin 280, mutta putken kapasiteetti on riit-

tävä ainakin nykyvirtaamille. 

 

3.4. Vedenkäsittelyn tarve - väkevät vedet ja biokaasulaitoksen vedet 

Ilmajoen puhdistamolle tulevassa jätevedessä on merkittäviä piikkejä haitta-

ainekuormissa keskimääräisiin tulokuormiin nähden (kuvaajat täydennyksen 

liitteessä 3), mikä aiheuttaa haasteita puhdistustavoitteiden täyttämiselle. Eta-

pin teknillis-taloudellisessa selvityksessä todetaan, että tasausaltaiden väke-

vät vedet sisältävät runsaasti ravinteita. Tästä johtuen kunnan näkökulmasta 

tasausaltaista viemäröitävän veden virtaamaa olisi syytä ohjata mahdollisim-

man tasaisesti kuormituspiikkien minimoimiseksi. Vastaavasti, koska biokaa-

sulaitoksen jätevedet sisältävät kiintoainetta, on niiden esikäsittelyssä kiintoai-

neen hyvä ja tasainen poistoteho tärkeää kuormituspiikkien ehkäisemiseksi Il-

majoen jäteveden puhdistamolla. 

 

Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla aiheuttavat ongelmia erityisesti kuormituspii-

kit, joita on esiintynyt myös fosforin osalta. Esimerkiksi vuoden 2020 tarkkailu-

tulosten mukaan Etapilta kunnan puhdistamolle johdettavassa vedessä koko-

naisfosforin keskiarvopitoisuus on ollut 34 mg/l ja maksimipitoisuus 140 mg/l. 

Fosforin saostamiseen tarkoitettua kemikaalia annostellaan virtaamapainottei-

sesti, eikä tulevan veden pitoisuuden perusteella. Voimakkaat pitoisuuden 

vaihtelut tulevassa jätevedessä aiheuttavat sen, että saostuskemikaalin an-

nostelun tarve lisääntyy yllättäen, mutta asia voidaan huomata vasta, kun kä-

sitellyn jäteveden fosfaattipitoisuus alkaa kohota. Vaikka annostelumäärää 

saataisiin lisättyä heti, kestää silti oma aikansa, kun kemikaalin vaikutus alkaa 

näkyä lähtevässä vedessä. Tulevalle jätevedelle ei ole kannattavaa asentaa 

jatkuvatoimista fosforianalysaattoria tai muuta jatkuvatoimista mittausta ha-

vaitsemaan kohonnut fosforin tulopitoisuus, koska mittauspiste on erittäin 

haasteellinen mittalaitteiden toiminnan kannalta. Saostuskemikaalin annoste-

lun lisääminen yksin ei välttämättä riitä saostamaan kohonnutta fosforimäärää, 

vaan vaatii esimerkiksi pikasekoitusaltaan rakentamisen tai tertiäärikäsittely-

yksikön lisäämisen prosessin loppupäähän. Kuormituspiikkien havaitseminen 
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ja annostelun mukauttaminen vedenkäsittelylinjan loppupäässä vaatii lisäksi 

instrumentaation ja automaation lisäämistä. 

 

4.3. Kaatopaikkavesien käsittelymenetelmät 

Etapilla oli jo selvityksen laatimisen aikana toiminnassa oleva biologiseen toi-

mintaan perustuva esikäsittelylaitteisto biokaasulaitoksen jätevesille. Käy-

tössä oleva esikäsittelyprosessi ei perustu kalvotekniikkaan eikä siinä käsitellä 

jätevettä yhdessä yhdyskuntajätevesien kanssa. 

 

5 Vaihtoehtovertailu  

5.2. väkevät vedet 

Vaihtoehto on toki hakijan kannalta edullisin, mutta vuosia jatkuneet ongelmat 

Ilmajoen kunnan puhdistamolla teollisuusjätevesien aiheuttaman epätasaisen 

kuormituksen vuoksi antavat aihetta parantaa aikaisempia toimintatapoja. 

 

Etapin voimassa olevassa ympäristöluvassa on viemäriin johdettavalle jäteve-

delle annettu ammoniumtyppeä koskeva kuormitusraja-arvo, ei kokonaistyp-

peä koskevaa raja-arvoa kuten teknistaloudellisessa raportissa on kirjoitettu. 

Ilmajoen puhdistamon ympäristöluvassa määrätyt ammoniumtypen käsittely-

vaatimukset astuivat voimaan vuoden 2018 alusta. Puhdistamoa koskevien 

ammoniumtypenkäsittelyvaatimusten täyttämiseksi on kunnan näkökulmasta 

tärkeää, että Etapin biokaasulaitoksen jätevesien biologinen esikäsittelypro-

sessi poistaa tehokkaasti ammoniumtyppeä. Koska kunnan puhdistamolla on 

ammoniumtypenpoistovelvoite, niin kunnan mielestä on tarkoituksenmukaista, 

että Etapin ympäristöluvassa on jatkossakin ammoniumtyppeä koskeva kuor-

maraja. Nykyisessä luvassa oleva raja-arvo on kuitenkin kunnan mielestä liian 

korkea, koska Etapin ammoniumtypen päästöjen lisäys nykyisestä kuormitus-

tasolta ympäristöluvan kuormitusraja-arvon tasolle aiheuttaisi merkittäviä lisä-

haasteita puhdistamon käsittelyprosessin riittävän kapasiteetin suhteen. Lu-

van ammoniumtypen kuorman raja-arvoa tulee siis pienentää nykyisestä. 

 

Kunnan puhdistamoa koskien on laadittu kapasiteettiselvitys vuonna 2013 

(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy). Siinä todetaan puhdistamon olevan kapa-

siteetiltaan lähellä äärirajojaan ja että lisäkuormaa teollisuudesta on haasteel-

lista ottaa vastaan ja käsitellä nykyiset lupaehdot täyttäen. 

 

Ilmajoen puhdistamolla on tehty Etapin teknis-taloudellisen selvityksen laati-

misen jälkeen toimenpiteitä, joiden tarkoitus on ollut puhdistamon ympäristö-

luvassa asetettujen puhdistusvelvoitteiden täyttäminen. Näitä toimenpiteitä 

ovat olleet ilmastuskapasiteetin lisääminen ja tulevan jäteveden sisältämän 

kiintoaineen poiston toteuttaminen viirasuodatuksella. 

 

Biokaasulaitoksen jätevesien lämpökuormasta lausuttiin aiemmin kohdassa 

3.3. Lisäksi kohdassa mainittu nitrifikaation tehostuminen on monen eri tekijän 

summa, joista lämpimät olosuhteet ovat vain yksi. 

 

5.2.3 Etapin oma erillispuhdistamo 

Erillispuhdistamon mitoitusperusteena käytetty vuoden 2025 virtaama-arvio 

250 000 m3/a eli noin 800 m3/d on huomattavasti suurempi kuin vuoden 2020 

toteutunut virtaama noin 130 000 m3/a eli 355 m3/d. Jos vesimäärän ei oleteta 

yli tuplaantuvan tulevaisuudessa, on tarkastelu ja kustannusarvio tehty liian 
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suuren mitoitusvirtaaman pohjalta, minkä vuoksi on tarpeen arvioida selvityk-

sen päivittämistarvetta. 

 

Ilmajoen vesihuoltolaitoksen ehdottama lisäys 

Selvityksessä olisi tullut tarkastella neljäntenä vaihtoehtona (kohtana 5.2.4) 

väkevien vesien esikäsittelyä ja esikäsitellyn veden johtamista Ilmajoen puh-

distamolle. Esikäsittelyn avulla saataisiin leikattua jätevedenpuhdistamolle joh-

dettua kuormaa ja tasattua kuormituspiikkejä. Tässä vaihtoehdossa ei myös-

kään tarvitsisi rakentaa kallista siirtoviemäriä. Selvityksessä on kohdassa 3.4 

maininta erillisen saostus-selkeytys-prosessin lisäämisestä Etapin jätevesien 

esikäsittelyksi. Myös kohdassa 7 on raotettu Etapilla tapahtuvan saostusesikä-

sittelyn mahdollisuutta ("poistetaanko fosfori Etapin jätevesistä Etapin omalla 

esikäsittelyllä vai kunnan puhdistamolla"), mikä viittaa siihen, että fosforin sa-

ostamista esikäsittelynä on harkittu. Selvitykseen tulee päivittää ehdotettu 

vaihtoehto kappaleeseen 5 ja arvioida sen kustannuksia kappaleessa 6. 

 

6 Kustannusarviot eri vaihtoehdoille  

6.2. Väkevät vedet 

Alla teknistaloudellisessa selvityksessä esitetyt kustannusarviot eri vaihtoeh-

doille. 

 
Kustannusarviossa käytetyt virtaamat tulisi päivittää huomioiden toteutunut vir-

taama, joka oli vuonna 2020 noin 130 000 m3/a. Taulukon kustannusarvioissa 

käytetyt hinnat €/m3 tulisi päivittää toteutuneiden jätevesimaksujen mukaisiksi. 

Lisäksi kustannusarvioissa ei ole huomioitu mahdollista veden laadun perus-

teella korotettua jäteveden käyttömaksua, joka olisi syytä huomioida tulevai-

suuden tilanteita koskevissa kustannusarvioissa, koska korotetun jätevesi-

maksun yleistä käytäntöä on sovellettu valmisteilla olevassa uudessa teolli-

suusjätevesisopimuksessa. Jos teollisuuslaitoksen erityistarpeet vaativat 

muutoksia kunnan jätevedenpuhdistamolla, on käytäntönä ollut, että teolli-

suuslaitoksen osallistuvan tällaisiin kustannuksiin. Näin Etappi onkin tehnyt 

esimerkiksi viirasuodatinhankinnan kohdalla. Tällaisten hankintojen kustan-

nukset tulisi näkyä kohdan 6.2.1 kustannusarviossa edes varauksena tai mai-

nintana, jotta vaihtoehdon kustannustasoa voisi tarkastella totuudenmukai-

semmin. Esimerkiksi ammoniumtypenpoiston tehostamistarve on tällainen 

kustannuserä. Tämänkin kohdan perusteella on tarpeen arvioida selvityksen 

päivittämistarvetta. Huomion arvoista on myös se, että esitetyssä kustannus-

laskelmassa (2016, 2020) on käytetty niin suuria virtaamia, ettei kunnalla ole 

mahdollista ottaa niitä vastaan puhdistamolleen nykytilanteessa. 

 

7 Päätelmät ja suositukset - Väkevät vedet (Altaat 2 ja 3) ja biokaasulaitoksen 

vedet 

Ammoniumtyppikuorma ei ole ainoa ongelmia aiheuttava tekijä Etapilta tule-

vassa jätevedessä, vaan myös fosfori ja kiintoaine, sekä erityisesti epätasai-

nen kuormitus aiheuttavat ongelmia. Fosforin saostamiseen liittyviä haasteita 

on kommentoitu aiemmin kohdassa 3.4. 
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Luvan raja-arvojen pitäisi määräytyä sen mukaan, että puhdistamo kykenee 

sen käsittelemään ilman suuria vaikeuksia, mikä koskee myös Etapin vesien 

fosforikuormitusta. Ongelmana kunnan puhdistamolla ovat olleet erityisesti 

kuormituspiikit. Tasainen kuorma olisi helpompi hallita puhdistamolla. Raja-ar-

vot tulisi tästä syystä antaa sekä maksimikuormalle (neljännesvuosi) ja maksi-

mipitoisuudelle. Nykyisessä luvassa lupamääräyksessä 110 esitetään ylei-

seen viemäriin johdettavien vesien haitta-ainepitoisuuksille tavoitteelliset oh-

jearvot. Nämä tulee muuttaa sitoviksi. Paras ratkaisu on, että raja-arvot muu-

tetaan teollisuusjätevesisopimuksen raja-arvoja vastaaviksi tai esimerkiksi kor-

vataan raja-arvot määräyksestä 110 lauseella "Ilmajoen puhdistamolle johdet-

tavan jäteveden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevan teoIIisuusjätevesiso-

pimuksen raja-arvot". 

 

Mikäli kunnan puhdistamon nitrifikaatiotilavuutta olisi lisättävä Etapin vesien 

nykyistä suuremman ammoniumkuormituksen vuoksi, olisi se sellainen sanee-

raus, johon kunta olettaa Etapin osallistuvan. Nitrifikaatiotilavuuden lisääminen 

vaatisi myös jälkiselkeytyskapasiteetin lisäämistä. Erillispuhdistamon rakenta-

misen ja kunnallisen yhteispuhdistuksen välisessä vertailussa on jälkimmäinen 

toki Etapille edullisin ratkaisu, mutta vertailussa tulisi ottaa huomioon kaikki 

esitetyt vaihtoehdot ja lisäksi Ilmajoen kunnan kohdassa 5.3.4 ehdottama vaih-

toehto. Kokonaisuudessaan teknis-taloudellinen selvitys on rajattu käsittele-

mään Etapin kannalta edullisinta ratkaisua, eikä se ei ota huomioon Ilmajoen 

kunnan jätevedenpuhdistusprosessia eikä Etapin ympäristölupamääräysten 

30 sekä 111 viestiä. 

 

Hakijan täydennys jätehuoltokeskuksen jäte- ja hulevesistä laadittuihin selvi-

tyksiin 

Hakija todennäköisesti viittaa Teollisuusjätevesisopimusneuvottelun muistion 

(täydennyksen liite 2) lauseeseen, jossa todetaan "...kuluvan vuoden olleen 

fosforin osalta kahta edellistä parempi, eikä se ole ongelmallinen tällä het-

kellä.". Kokouksessa mainittu fosforinpoiston ongelmattomuus koski sen het-

kistä fosforinpoiston tilannetta, johon on osaltaan vaikuttanut muun muassa 

maltillisena pysynyt tulokuorma. Täydennyksen liitteen 3 kuvaajista on selvästi 

havaittavissa sekä puhdistustuloksen että tulokuorman tasaantuminen vuoden 

2019 marraskuussa ja toisaalta sitä aikaisempi voimakas vaihtelu. Kuorman 

vaihtelua on tapahtunut myös neuvottelun jälkeen loppuvuodesta 2020. Liit-

teen 3 johtopäätöksissä esitetään osaselityksenä parantuneelle fosforitulok-

selle pienentynyt tulokuorma, mutta samalla esitetään kysymykset, miksi tulo-

kuorma on aikaisempaa pienempi sekä miten tulokuorma tulee jatkossa kehit-

tymään. Kokousmuistioon ei ole kirjattu mitään sellaista, mistä voisi päätellä, 

että Ilmajoen kunta olisi ilmoittanut olevansa valmis sopimaan fosforikuormi-

tusrajan nostamisesta sen hetkisen tilanteen perusteella. Lisäksi liitteessä 3 

on esitetty Ilmajoen jätevedenpuhdistamolta lähtevän jäteveden pitoisuuksia, 

joita on verrattu puhdistamon ympäristöluvassa annettuihin raja-arvoihin ja 

puhdistamon tulokuormaan, eivätkä ne varsinaisesti tue väitettä fosforikuor-

man ongelmattomuudesta. Puhdistuskapasiteettiin vertaamiseksi kuvaajissa 

tulisi olla puhdistamon mitoitusarvot. 

 

Teollisuusjätevesisopimusasian saaminen päätökseen ei tuo muutosta siihen, 

että Etapin tulee täyttää ympäristölupansa määräyksessä 110 annetut raja-ar-

vovaatimukset. 
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Teknis-taloudellisen selvityksen vaihtoehtovertailua ja vaihtoehtojen kustan-

nusarvioita kommentoitiin aiemmin kohdassa (5 ja 6), jossa nostettiin esiin 

puutteet vaihtoehtovalikoimassa ja kustannuslaskennan mitoitusperusteissa. 

Teknis-taloudellisen selvityksessä esitetyt vaihtoehtotarkastelu ja kustannus-

laskelma tulisikin päivittää, jotta niiden avulla olisi mahdollista tehdä nykytilan-

netta koskevia päätelmiä. 

 

Mainittu fosforinpoistolaitteisto tarkoittanee viirasuodatinta, joka on tarkoitettu 

pääasiassa kiintoaineen poistoon, mutta poistaa samalla myös kiintoainee-

seen sitoutuneena olevaa fosforijaetta. Liukoisessa muodossa olevaa fosforia 

laite ei poista. 

 

Asia 2, LSSAVI/76/04.08/2014 

Asia koskee ympäristölupamääräyksessä 114–115 tarkoitettua vaarallisiin ja 

haitallisiin (HAVA-aineet) aineisiin liittyvää selvitystä. Selvityksen ja lausunto-

pyynnön välillä on miltei 7 vuotta, minä aikana on tapahtunut muutoksia vaa-

rallisiin ja haitallisiin liittyvässä lainsäädännössä ja ohjeistuksessa. Muutosten 

vuoksi on tarpeen arvioida selvityksen päivittämisen tarvetta nykyohjeistuksen 

(YMra 19/18, eli Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lain-

säädännön soveltaminen - Kuvaus hyvistä menettelytavoista. Ympäristöminis-

teriön raportteja 19/2018) mukaiseksi.  

 

Lausunnossa on käsitelty kahta Rambollin selvitystä: Vesiympäristölle vaaral-

liset ja haitalliset aineet (Ramboll 2014) ja Vaaralliset ja haitalliset aineet jäte-

keskuksen vesissä 2016 (Ramboll 2017). Lisäksi Ilmajoen kunta lausuu tar-

kemmin liitteen 6 - Haitalliset ja vaaralliset aineet jätekeskuksen vesissä 2017-

2020 (Eurofins Ahma 2020) sisällöstä lausunnon lopussa. 

 

Päivitystarpeita HAVA-aineiden tarkkailuun ovat esimerkiksi VnA 1022/2006 

liitteiden 1C ja 1D aineiden analyysipaletin uudelleenarviointi ja tarvittaessa 

puuttuvien analyysien suoritus. Analyyseissä tulee käyttää lähtökohtaisesti riit-

tävän tarkkoja menetelmiä, joiden tarkkuus määräytyy ohjeen YMra 19/18 mu-

kaisesti suhteessa AA-EQS-arvoihin. Aikaisempia tutkimustuloksia voi käyttää 

hyödyksi, mikäli analyysit on tehty riittävän tarkalla menetelmällä. 

 

Tarkkailuun tulee ohjeen mukaan liittää ne aineet, joita havaitaan jätevedessä, 

mikä koskee myös kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle johdettavaa jätevettä. 

Riittää siis, että määritysraja ylittyy, vaikka havaittu pitoisuus ei olisikaan mer-

kittävä. Rambollin selvityksissä (2014 ja 2017) perustellaan tiettyjen aineiden 

pois jättämistä pienillä pitoisuuksilla. Nämä aineet tulee kuitenkin nykyisen oh-

jeistuksen mukaan lisätä tarkkailuun. 

 

Olennaisinta on, että uuden ohjeistuksen mukainen HAVA-aineiden tarkkailu 

päivitetään täydennyksien liitteenä 5 olevaan päivitettyyn tarkkailuohjelmaan. 

 

Rambollin selvityksessä (2014) kappaleen 6 jatkotoimenpide-ehdotuksissa 

esitetään "tutkittavaksi mahdollisuutta ottaa tarkkailunäyte siirtopumppaamo 

4:stä, jolloin yhdellä näytteellä saadaan kokonaiskuva jätehuoltokeskukselta 

viemäröitävän veden laadusta." Ilmajoen kunta ei kannata tätä ehdotusta, sillä 

kokonaiskuvaa edustavaa näytettä on erittäin hankalaa saada otettua, koska 

tasausaltaista ei johdeta vettä viemäriin jatkuvana virtaamana. Sen sijaan 
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tulee tutkia mahdollisuutta ottaa näyte tasausaltaista viemäriin johdettavasta 

vedestä nykyisen altaasta otetun kertanäytteen sijasta tai lisäksi. 

 

Rambollin selvityksen (2017) mukaan vuonna 2016 "Altaasta 2 todettiin joulu-

kuussa eniten fenolisia yhdisteitä. Määrällisesti eniten, noin 250 µg/l oli erilai-

sia kresoleita (metyylifenoleita). Niille ei ole ympäristönlaatunormia, mutta ne 

luokitellaan vesieliöille myrkyllisiksi, eikä niitä tule päästää ympäristöön." Mikäli 

tulevaisuudessa tarkkailussa havaitaan viemäriin johdettavassa jätevedessä 

vesieliöille haitallisia aineita, tulee analysoitua pitoisuutta verrata esimerkiksi 

PNEC-arvoon ja tuoda asia selkeästi esiin raportoinnin yhteydessä. 

 

Ilmajoen kunta haluaa huomauttaa, että yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen 

prosesseja ei ole suunniteltu puhdistamaan vaarallisia ja haitallisia aineita. 

Nämä aineet voivat jätevedenpuhdistamolle joutuessaan joko hajota toiseksi 

aineeksi, sitoutua lietteeseen tai kulkeutua liukoisessa muodossa läpi puhdis-

tusprosessin, jolloin ne päätyvät purkuvesistöön. Huomionarvoista on myös, 

että Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla lietteeseen sitoutuneet haitta-aineet pa-

laavat takasin Etapille biokaasulaitokseen käsiteltäväksi. 

 

Liite 5 - Haitalliset ja vaaralliset aineet jätekeskuksen vesissä 2017-2020 

2.1. Pentakloorifenoli ja DEHP lainsäädännön näkökulmasta 

Raportista ei selviä, millä perusteilla vertailussa käytettiin pääosin MAC-EQS-

arvoja. Rambollin (2014 ja 2017) tutkimuksissa on käytetty AA-EQS-arvoja. 

Jos AA-EQS-arvoa ei ole annettu, on perusteltua käyttää MAC-EQS-arvoa. 

Selvityksessä on kuitenkin käytetty MAC-EQS-arvoja, vaikka myös AA-EQS-

arvot olisivat olleet saatavilla. 

 

3.1.2 Allas 2 

Kuvassa 1 käytetyt MAC-EQS-raja-arvot ovat huomattavasti AA-EQS-arvoja 

korkeampia: Lyijy MAC-EQS 14 µg/l vs. AA-EQS 1,3 µg/l, Nikkeli MAC-EQS 

34 µg/l vs. AA-EQS 8,6 µg/l ja Kadmium MAC-EQS 0,45 µg/l vs. AA-EQS 0,2 

µg/l. Kuvaan 1 lisätty punainen viiva kuvaa AA-EQS-arvoa ja havainnollistaa 

eroa. Elohopean kohdalla on perusteltua käyttää MAC-EQS-arvoa, koska AA-

EQS-arvoa ei ole annettu. 

 

Käytettäessä AA-EQS-arvoja, Altaan 2 mitatusta pitoisuuksista useat ylittävät 

lyijyn ja kadmiumin EQS-arvot. 

 

3.1.3 Allas 3 

MAC-arvojen käyttöä kommentoitiin kohdassa 3.1.2. Käytettäessä AA-EQS-

arvoja, altaan 3 mitatusta pitoisuuksista miltei kaikki ylittävät lyijyn ja kad-

miumin EQS-arvot. 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty raportin kuva 1, johon lisätty punaisella vii-

valla AA-EQS-arvot. 
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4. Johtopäätökset 

Pentakloorifenolin AA-EQS-arvo 0,4 µg/l alittui Altaan 1 vesissä, mutta ylittyi 

Altaan 2 vesissä. Vertailu tulee suorittaa AA-EQS-arvoihin, jos niitä on saata-

villa. Raja-arvot, joihin tässä viitataan, jäävät epäselviksi, sillä altaan vedet joh-

detaan viemäriin joka tapauksessa. 

 

Viemäri tai jätevedenpuhdistamo ei ole tarkoitettu vaarallisten ja haitallisten 

aineiden puhdistukseen. Syy siihen, että 1,2-dikloorietaani ei tässä tapauk-

sessa aiheuta vesistön pilaantumisvaaraa, on aineen AA-EQS-arvoa pienempi 

pitoisuus tutkitussa jätevedessä. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 
 

1. Heikki Koskela esittää 29.1.2021 saapuneessa muistutuksessaan seu-

raavaa. 

 

Muistutuksena esitän, että minkäänlaista lisäkuormaa Kyrönjoen vesistölle ei 

tule sallia, vaan jätevesien johtamisen osalta raja-arvoja tulee kiristää. Läjitys-

alueelta tulevat vedet tulee johtaa viemäriin. Jätevesialtaiden kunto tulee myös 

tarkistaa, sillä nehän ovat vuotaneet jo aikoinaan rakentamisen jälkeen ja 

saastuttaneet siten Meraojaa ja Tuomiluomaa.   

 

2. Alexander ja Jonna Mäki-Rahko esittävät 31.1.2021 saapuneessa muis-

tutuksessaan seuraavaa. 

 

Lupahakemuksen sisältö ja ennen kaikkea sen arvioidut ympäristövaikutukset 

eivät käy mielestämme ymmärrettävästi ilmi hakemuksen tekstistä. Muistu-

tamme, että ympäristön saasteita (mm. jätevesien johtaminen alueen vesiin) 

lisääviä toimia tulee välttää. Muutoinkin haitallisten ympäristövaikutusten lisää-

minen ei ole hyväksyttävää luonnon hyvinvoinnin, eläin- ja kasvikunnan sekä 

alueen asukkaiden kannalta, sillä ne vaikuttavat heikentävästi 
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asumismukavuuteen ja luonnosta nauttimiseen. Vesistöjen kautta ympäristö-

vaikutukset levittyvät tältä osin laajalle. 

 

3. Anna Wahlberg ja Matti Nätynki esittävät 30.1.2021 saapuneessa muis-

tutuksessaan seuraavaa. 

 

Muistutuksena hakemuksista vaadimme, ettei mitään heikennyksiä tämänhet-

kiseen tilanteeseen saa sallia. Muistutamme myös, että naapuriin rakennetaan 

juuri uudisrakennusta. Onko uusille omistajille mennyt lupahakemuskirjettä? 

 

Kärsimme muun muassa edelleen jatkuvasti jätekeskukselta päin tulevasta 

vastenmielisestä hajusta, joka suorastaan estää ulkona oleskelun sellaisena 

aikana, jota käytämme virkistäytymiseen ja palautumiseen työstä. Myös sie-

nestys, marjastus ja metsästys on täysin mahdotonta kaatopaikalta päin tule-

van tuulen alla.  

 

Hajua ilmenee pihallamme erityisesti pakkasen ja keväisen hallan aikana iltai-

sin ja öisin, kun tuuli tyyntyy. Saunaillat ja ulkona grillaaminen on täysin mah-

dotonta silloin. Samoin lounais- ja etelätuulella hajua voi huomata, eikä sitä 

todellakaan voi 'kuvitella' miksikään muuksi luonnonhajuksi. Merkille pantavaa 

on, että kun huomautamme pahasta hajusta ELY-keskukselle, se loppuu aika  

nopeasti – eli asialle voidaan tehdä jotain mitä ei ilmeisesti normaalitoiminnalla 

saa toteutettua? Vai onko kysymys toimenpiteiden laistamisesta? 

 

Lupahakemuksessa on esitetty, että hajujen tarkkailua vähennettäisiin merkit-

tävästi. Koska ilmassa kulkeva ja ilmaa painavampi haju ei ole ilmeisesti pol-

tossa haihtuvaa ainesta, vaadimme kaikkien kaasujen tutkimista, ja niiden 

poistoon keskittymistä, ei vain NH3.  

 

Onko esimerkiksi otettu huomioon, että kattamaton vesienkäsittelylaitoksen il-

mastusallas saattaa olla myös hajun lähde? Vaadimme asian tutkimista ja sen 

kattamista, mikäli aihetta on. 

 

Luvassa haettuun maa-aineksien kompostointiin suhtaudumme myös kieltei-

sesti, koska mitään arviota kompostoinnin aineksista tai sen aiheuttamasta ha-

justa ei ole esitetty hakemuksessa. 

 

Vaadimme myös, ettei jätevesien päästöihin tai juoksutuksiin Meraojaan saa 

tehdä muutoksia huonompaan päin. Jätevedet kuuluvat jätevesilaitokselle joh-

dettaviksi. Meraojaa käytetään jo tällä hetkellä viemäriojana, jossa voi nähdä 

kaatopaikan jätteiden jäänteitä ja selvää yliravinteisuutta jo nyt. Myöskään 

oman käytössä olevan kaivomme vesi ei enää ole seurannan piirissä (päätel-

len kartoista), sekin on syytä ottaa valvonnan piiriin jatkossa. 

 

Jos nyt kerran tehdään muutoksia ympäristölupaan, niin muutettakoon varsin-

kin niitä asioita, joissa ongelmia on ilmennyt. Mitkään keinotekoiset ja runsaat 

mutta hakemuksessa nimeämättömät ”BAT-päätelmät” eivät poista sitä to-

tuutta, että jätteenkäsittelylaitos edelleen tuottaa haittaa kylien asukkaille ja 

ympäristölle – saastetta kyliin, Tuomiluomaan ja Kyrönjokeen ja viime kädessä 

Pohjanlahden herkälle meriluonnolle. Kaikki ylimääräinen on liikaa, eikä enää  

voi väittää (kuten jätekeskuksen johtajien markkinapuheissa aiemmin) että ”jä-

tevedet laimenevat suurempiin määriin”. 
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4. Kai Väli-Torala esittää 31.1.2021 saapuneessa muistutuksessaan muun 

muassa seuraavaa. 

 

Yleistä historiaa:  

Se, mitä viime vuosituhannen puolella kyseisen laitoksen haitattomuudesta, 

rakentajien ja tulevien toimijoiden puolesta annettiin ymmärtää, oli totuuden 

vastaista. Hajuhaitat, meluhaitat, valosaastehaitat sekä vesistöön kohdistuvat 

ongelmat, ovat olleet ympäristön asukkaiden konkretisoitavissa. On ollut allas-

vuotoja, joita on vähätelty luvanhakijan toimesta kuulopuheiksi, ”nähtävästi ol-

lut” termillä. Niitä on todistettavasti ollut useita. Kaatopaikkapaloista ongelmien 

kartoittamisen yhteydessä, ei ole mainittu lainkaan. Ilmajoen palokunnalla oli 

aikamoinen haaste, kun kaatopaikka syttyi palamaan, seurauksena päiviä kes-

tävä kytöpalo. Vieressä sijaitseva lammasviidan soranottolouhos oli luvissa 

määritelty vedenottamoksi. Kuinka ollakaan louhos oli otettu käyttöön soranot-

tamoksi eli vedetön. Palokunta joutui rahtaamaan sammutusvettä Kyrönjoesta 

(n.10 km). 

 

Syy, minkä takia tämä laitos Ilmajoelle asutuksen lähelle saatiin ”sumplittua”, 

oli suurimmin osin taloudellinen ja osin myös oman henkilökohtaisen edun ta-

voittelu. Ilmajoki tarjosi noin 100 hehtaarin alueen yhdellä markalla. Eli pennin 

hehtaari. Muiden kuntien (mm. Seinäjoki, Ylistaro, Peräseinäjoki) tarjoukset 

olivat 10 miljoonan markan molemmin puolin. Halvin valittiin. Ilmajoella töiden 

aloittaminen ilman asemakaavaa, maankäyttölupaa, YVA:a, ympäristöluvasta 

puhumattakaan, oli farssi, jota asukkaat eivät voineet sulattaa, ja mm. siitä 

1044 valituksen allekirjoittanutta henkilöä muistuttivat. 

 

Valitettavasti Ihmiset eivät enää luottaneet päättäviin viranomaisiin, näiden 

toistuvasti salliessa aloitta työt, päätöksellä: ”voidaan aloittaa muutoksen 

hausta huolimatta”. BAT-tekniikka on valitettavan elastinen käsite, ”ei merki-

tyksellisiä päästöjä”, ” riittävä etäisyys”, ”ei merkittävää haittaa” jne. Tämä ai-

heuttaa sen, mikä puudutustaktiikan perustana on. Haittaa kärsivät ihmiset on 

saatu turrutettua siihen, että mitkään kannanotot eivät aiheuta reaktioita, ja 

kannanottojen tekeminen on turhaa. Lienee syynä kannanottojen vähyyteen. 

 

Pistokokeina muutaman kerran vuodessa otettavat kokeet, eivät kerro sitä to-

tuutta, minkä ympäristön asukkaat aistivat tauotta nenällään, korvillaan, silmil-

lään. Vedestä maallikon on vain uskottava, mitä kukin mittailija raportteihinsa 

kirjaa. Jo vuosia Etapilta on tullut vain viestejä, että ilmoittakaa haitoista ja kir-

jatkaa niitä. Näin on tehty, mutta parannusta asioihin ei ole tullut. Kaatopaik-

kayhtiön pitäisi maksaa palkkaa ympäristössä tehdystä työstä yhtiön kirjaa-

jana. Ja yhtiölle pitää määrätä sanktiot, jotka tiliöitäisiin haitankärsijöille. 

  

Hulevesivalumien arvoja penkasta lietealtaaseen 1 aiotaan nyt lieventää. Eli 

aikaisemmin nämä saasteet ovat menneet käsittelyyn, tulevaisuudessa ei. Pe-

rustelu, että hulevesiä ja väkevämpiä jätevesiä ei saa sekoittaa, ontuu. Nythän 

aiemmin nämä kriittiseksi katsotut valumat ohjattaisiin Meraojaan >Tuomi-

luomaan > Kyrönjokeen > Mereen. Kyrönjoen suojeluohjelmaan ei nähtävästi 

Etappi Oy:llä ole minkäänlaista reaktiota. Maanviljelijöiden päästöistä kyllä 

huolehditaan. 
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Vaatimukset:  

Muistuttaja vaatii vastauksen kysymykseen: Onko laitoksen tulevan ympäris-

töluvan muutoksen hakijat perehtyneet laitoksessa tapahtuneisiin ongelmati-

lanteisiin käyttöön-otto päivästä alkaen. Jätevesialtaiden vuodot, tulipalot, ha-

jupäästöt yms.?  

 

Perustelut: Hakijan listaus ongelmatilanteista oli todella puutteellinen. Saa-

mani tiedon ja kokemuksieni perusteella, tapauksia on ollut paljon.  

 

Muistuttaja vaatii vastauksen kysymykseen: Minkälainen valmiustila tulipaloti-

lanteissa Etappi Oy:llä on sammutusveden saannin suhteen? Onko Lammas-

viidan soranottopaikka edelleen vedenottamona? Mistä sammutusvesi on 

suunniteltu otettavaksi?  

 

Perustelut: Kuka omistaa tällä hetkellä Lammasviidan soranottopaikan ja onko 

siellä vettä? Tapaus, jonka tiedän, oli tosi nolo Etapin kaatopaikkapalossa yh-

tiölle ja ongelmallinen Ilmajoen palokunnalle. 

 

Muistuttaja vaatii vastauksen kysymykseen: Jätevesialtaissa on ylivuotoput-

ket. Missä tilanteessa näitä käytetään ja mitenkä laajemmat ympäristötuhot 

aiotaan estää?  

 

Perustelut: Vuotoja on tapahtunut.  

 

Muistuttaja vaatii vastauksen kysymykseen: Miksi yhtiö, jonka pitäisi olla esi-

merkkinä säästäväisyydestä, käyttää valaistusta sillä tavalla, että se voidaan 

luokitella valosaasteeksi. Henkilökohtaisesti olen katsellut tuota taivaanran-

nasta kajoavaa valoa yli 20 vuotta. Onko todella niin, ettei sillä BAT-tekniikalla, 

saada edes valoja pois, kun niitä ei välttämättä tarvitse valaisemaan koko ky-

lää? Tai suunnattua niitä kohteisiin, joissa valoa tarvitaan? 

 

Perustelut: Todella ikävä, monenkin mielestä vähäpätöinen asia, mutta vuo-

sien saatossa jätekeskuksen aiheuttama iltarusko pitkin yötä, ei todellakaan 

ole iloinen asia ympäristön asukkaille. Myös URSA inhoaa asiaa tutkaillessaan 

tähtiä.   

 

Muistuttaja vaatii vastauksen kysymykseen: Lienenkö käsittänyt oikein, että 

nämä Laskunmäen kolme jätevesiallasta, joista lievempien jätteiden allas, joh-

detaan suoraan luontoon eli Meraojaan? Nyt vaatimuksena on, että aiemmin 

kaatopaikan läjityspenkasta käsitellyt saasteiset vedet, haluttaisiin laskea hu-

levesinä suoraan altaaseen 1, joka johtaa käsittelemättömänä Meraojaan?  

 

Muistuttaja vaatii vastauksen kysymykseen: Onko niin, että tämän jätekeskuk-

sen, edellä mainitun kaatopaikkapenkan yläpuolen kapselointi, ei ole samaa 

luokkaa kuin pohjan kapselointi?  

 

Muistuttaja vaatii vastauksen kysymykseen: Miten tämä kaatopaikkapenkka 

on suojattu pitkäaikaisilta sateilta ja varmistettu niin, että rankoissakaan sade-

jaksoissa penkasta ei tule lievien vesien altaaseen mitään ylimääräistä?  

 

Perustelut: Ei riittäne mikään pikku kerros katteeksi.  
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Muistuttaja vaatii vastauksen kysymykseen: Kuinka voi olla mahdollista, että 

yli 20 vuotta esiintyneet, ja monien eri tahojen todistamat ällöttävät hajupääs-

töt, ovat vielä nykyäänkin olemassa? 

 

Perustelut: Vaikka minkälaisia hajututkimuksia on tehty, ja aina luvattu jotain 

parannuksia, niitä ei ole tullut. Aikoinaan kun tätä laitosta meille markkinoitiin, 

kerrottiin totena, että Amsterdamin keskustassa on vastaava laitos, eikä ku-

kaan valita. Muunneltua totuutta. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 
 

Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine annetuista lausunnoista ja 

muistutuksista. Hakija on vastineen yhteydessä toimittanut päivitetyn version 

jätehuoltokeskuksen jäte- ja hulevesien käsittelyn ja johtamisen teknistalou-

dellisesta selvityksestä 2021–2025 sekä riskinarvion vaarallisista ja haitalli-

sista aineista jätekeskuksen vesissä. Hakija on 16.4.2021 saapuneessa vasti-

neessaan todennut seuraavaa. 

 

Lausunnot 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto 

 

Meraojaan johdettavat vedet 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esitti lausunnos-

saan huolensa altaan 1 kapasiteetista, mikäli loppusijoitusalueen pintaraken-

teen yläpuoliset vedet tullaan jatkossa johtamaan laimeiden vesien altaaseen 

1. ELY-keskus otti myös kantaa laimeista vesistä tehtyjen haitallisten ja vaa-

rallisten aineiden tarkkailun riittävyyteen.   

 

Tällä hetkellä laimeiden vesien allas (allas 1) tyhjennetään noin kolme kertaa 

vuodessa, noin 6 000 m3 kerrallaan. Koska talvikuukausina laimeita vesiä ei 

juuri muodostu voidaan arvioida, että altaaseen tulee vettä pääasiassa noin 9 

kk vuodessa. Vuonna 2025 arvioidaan laimeita vesiä muodostuvan vuodessa 

noin 25 000 m3, jolloin nykyisen kaltaisia tyhjennyspumppauksia laimeiden ve-

sien altaasta tehtäisiin 4 kertaa 9 kuukauden aikana.  

 

Etapin alueella sadevettä kertyy allas 1:een noin 20 ha rakennetulta alueelta. 

Liikenneviraston ohjeen mukaan mitoitusrankkasade 1/20a on tällaiselle alu-

eelle noin 70 l/s 60 minuutin ajan. Tuona aikana vettä kertyy pintojen erilaiset 

valumakertoimet huomioiden noin 5 800 m3. Valunta jakaantuu alueella use-

alle tunnille, joten altaan 1 tilavuus riittää vastaanottamaan alueella muodos-

tuvat valumavedet käytännössä kaikissa tilanteissa. Myös arvioitaessa vesi-

määriä tilastollisen vuotuisen sadannan kautta (550 mm/a) saadaan hyvin sa-

man kaltaisia tuloksia.  

 

ELY-keskuksen lausunnossa esitettyihin vesiympäristölle haitallisia ja vaaral-

lisia aineita koskeviin asioihin on vastattu liitteenä olevassa asiantuntijaselvi-

tyksessä. 
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Ilmajoen kunnan puhdistamolle johdettavat vedet 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huomautti lausun-

nossaan biokaasulaitoksen vesien puuttumisesta hava-aineselvityksestä. Li-

säksi ELY-keskus totesi teollisuusjätevesisopimuksen päivityksen viivästymi-

sen aiheuttaneen haasteita kohteen valvonnan kannalta. ELY-keskus myös 

totesi, että jätehuoltokeskuksen fosforikuormitus on ajoittain ylittynyt, mikä ai-

heuttaa haasteita Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon puhdistusproses-

sille.  

 

Biokaasulaitoksen vedet on huomioitu vesiympäristölle haitallisten ja vaarallis-

ten aineiden selvityksessä vuonna 2014. Viemäriin johdettavien jätevesien 

osalta selvityksessä on huomioitu altaiden 2 ja 3 vedet sekä biokaasulaitoksen 

vedet. Aineiden haitallisuutta Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle tarkasteltiin 

suhteuttamalla jätehuoltokeskukselta viemäriin johdettavan veden virtaama Il-

majoen jätevedenpuhdistamolle tulevan veden virtaamaan. Tarkastelussa 

otettiin huomioon vuosien 2009–2013 keskiarvo ja ennustetilanne vesien tek-

nistaloudellisen selvityksen yhteydessä lasketun vesimäärän mukaisesti. Sel-

vityksen perusteella viemäriin johdettavien vesien osalta ei nähty tarvetta lisä-

tarkastelulle. Biokaasulaitoksen jätevesien esikäsittelyprosessi perustuu biolo-

giseen puhdistukseen, joten vesissä ei voi olla haitallisia aineita myrkyllisiä pi-

toisuuksia.   

 

Lakeuden Etappi on toimittanut haitta-aineselvitykset ympäristöluvan edellyt-

tämällä aikataululla 30.4.2014 lupaviranomaisena toimivalle aluehallintoviras-

tolle ja valvontaviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle. Haitallisten ja vaa-

rallisten aineiden tutkimussuunnitelma on tehty silloisen lainsäädännön ja ul-

kopuolisen asiantuntijan toimesta. Jatkotarkkailu on toteutettu asiantuntijan 

antaman suosituksen mukaisesti ns. ylimääräisenä tarkkailuna vuoteen 2021 

saakka. Lakeuden Etappi on pyytänyt asiantuntija-arviota vesiympäristölle hai-

tallisten ja vaarallisten aineiden tarkkailun riittävyydestä ja aikaisempien selvi-

tysten soveltumisesta tähän päivään. Selvitys on vastineen liitteenä. Jätehuol-

tokeskuksen vesissä havaittujen hava-aineiden riskitarkastelu on myös vasti-

neen liitteenä.   

 

Lakeuden Etappi on samaa mieltä ELY-keskuksen kanssa siitä, että teollisuus-

jätevesisopimuksen uusiminen on kestänyt liian kauan. Lakeuden Etappi to-

teaa kuitenkin, että sopimuksen allekirjoitusta tärkeämpi asia on saada sopija-

osapuolten välille toimiva sopimus jätevesien toimittamisesta ja niiden käsitte-

lystä. Sopimuksen solmimisen hidasteena on ollut Lakeuden Etapin kannalta 

esitys käsittelykustannusten huomattavasta noususta ilman takeita jätevesien 

riittävästä käsittelykapasiteetista. Sopimusasiaa on viivästyttänyt suurilta osin 

Ilmajoen kunnan rajalliset resurssit asian eteenpäin viemisessä, mihin Lakeu-

den Etapilla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Lakeuden Etappi kuitenkin 

uskoo, että sopimus saadaan solmittua, kunhan sopimusneuvotteluita pääs-

tään jatkamaan. ELY-keskuksen ehdottama uuden tasausaltaan rakentaminen 

biokaasulaitokselle ei varsinaisesti ratkaise sopimuksen puutetta. Tärkeämpää 

on puhdistamolle johdettavan jäteveden mahdollisimman tasainen virtaama. 

Virtausta säädellään nykyisellään suhteuttamalla altaiden virtaamat biokaasu-

laitokselta lähtevän veden määrään. Jätevesikuormaan vaikuttaa jätehuolto-

keskuksessa sade- ja sulamisvesien määrä ja biokaasulaitoksella käsiteltävän 
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jätteen määrä. Vaikutusmahdollisuudet erityisesti sulamis- ja sadevesien ker-

tymään ovat hyvin rajalliset.   

 

Esitys tarkkailusuunnitelmaksi   

 

ELY-keskus esitti lausunnossaan, että tarkkailussa tulisi ottaa huomioon Me-

raojaan johtamisen ajankohdat. ELY myös huomautti, että vedenlaatutulokset 

pisteiltä Tuomi-1 ja Tuomi-2 olisi vietävä ympäristöhallinnon rekisteriin Ves-

laan. Toiminnanharjoittajan olisi myös toimitettava uusien lupamääräysten mu-

kaan päivitetty tarkkailuohjelma ELY-keskukselle ja että tarkkailuohjelmaa 

voisi muuttaa ELY-keskuksen hyväksynnällä. 

 

Meraojaan johdettavien vesien osalta tutkitaan nykyisellään elohopea ja kad-

mium kokoomanäytteestä jokaisen johtamiskerran yhteydessä. Muiden ainei-

den osalta kuormitus lasketaan neljännesvuosikeskiarvona altaasta kuukau-

sittain otettavien näytteiden ja neljännesvuoden aikana altaasta johdetun ve-

simäärän perusteella. Vesiä johdetaan altaasta 1 hyvin epäsäännöllisesti al-

taaseen kertyvän sade- ja sulamisveden mukaan noin viikon ajan kerrallaan. 

Koska johtamisajankohdat ja -määrät vaihtelevat vuosittain runsaasti, Lakeu-

den Etapin mielestä kuormitukset olisi jatkossa järkevämpää laskea vuosikes-

kiarvona kuin neljännesvuosikeskiarvona. 

 

Lakeuden Etappi kannattaa ELY-keskuksen esitystä, että tarkkailua voitaisiin 

muuttaa ja tarkentaa ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

 

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnan lausunto 

 

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on ottanut kantaa lausunnossaan vireillä 

oleviin asioihin LSSAVI/5512/2020, LSSAVI/75/04.08/2014 ja 

LSSAVI/76/04.08/2014. Tässä vastineessa on vastattu lausunnossa esitettyi-

hin asioihin koskien LSSAVI/75/04.08/2014 ja LSSAVI/76/04.08/2014 selvityk-

siä. Selvitykset todettiin ympäristölautakunnan lausunnossa sisällöllisesti riit-

tävän laajoiksi, mutta huomautettiin, että olisi hyvä arvioida niiden päivitys-

tarve. Lausunnossa todettiin myös, että lupamääräykset ja jätevesisopimus pi-

täisi olla keskenään yhdenmukaiset. Lautakunta katsoo, että ympäristölupaha-

kemuksessa esitetty tarkkailusuunnitelma on riittävä jätehuoltokeskuksen toi-

minnan tarkkailuun. 

 

Haitta-ainetarkkailun osalta Lakeuden Etappi toteaa, että selvitykset on tehty 

ajallaan ympäristöluvan mukaisesti ja niissä on selvitetty haitta-aineiden esiin-

tymistä ja mahdollisia riskejä. Lakeuden Etapin näkemyksen mukaan selvitys 

on tehty riittävässä laajuudessa. Vesien teknistaloudellisen selvityksen osalta 

Lakeuden Etappi teetti päivityksen oleellisilta osin, sillä selvityksessä arvioidut 

vesimäärät eivät ole kasvaneet alkuperäisessä selvityksessä arvioidun mukai-

sesti. Vesien teknistaloudellisen selvityksen päivitys on esitetty vastineen liit-

teenä. 

 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen (kunnan tekninen osasto) lausunto 

 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos on ottanut kantaa lausunnossaan vireillä ole-

viin asioihin LSSAVI/5512/2020, LSSAVI/75/04.08/2014 ja 

LSSAVI/76/04.08/2014. Tässä vastineessa on vastattu lausunnossa 
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esitettyihin asioihin koskien LSSAVI/75/04.08/2014 ja LSSAVI/76/04.08/2014 

selvityksiä. 

 

Vesien teknistaloudellinen selvitys  

 

Vesihuoltolaitos huomautti lausunnossaan, että selvityksistä on kulunut huo-

mattavasti aikaa ja niiden jälkeen mm. kuormituksissa ja virtaamissa on tapah-

tunut muutoksia. Vesihuoltolaitos huomautti myös, että vesien teknistaloudel-

linen selvitys on tehty Etapin näkökulmasta. Lausunnossa tuotiin esille Etapin 

ympäristöluvan 110 määräyksessä esitetyt raja-arvot kuormituksille, joille ei 

ole haettu muutosta ympäristöluvan tarkistushakemuksessa. Vesihuoltolaitok-

sen mukaan määräyksen 110 raja-arvot tulisi muuttaa vastaamaan teollisuus-

jätevesisopimusta tai muuttaa kohta lauseella ”Ilmajoen puhdistamolle johdet-

tavan jäteveden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevan Etapin ja Ilmajoen 

kunnan välisen teollisuusjätevesisopimuksen raja-arvot”.   

 

Vesihuoltolaitos totesi lausunnossaan, että tasausaltaista johdettavien vesien 

määrästä on niukasti tietoa ja jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden vir-

taama ei ole kehittynyt selvityksessä esitetyn arvion mukaisesti.   

 

Lakeuden Etappi on teettänyt vesien teknistaloudellisen selvityksen ympäris-

töluvassa (2013) esitetyn aikataulun mukaisesti ja valitettavasti asian käsittely 

on viivästynyt erinäisistä ja osin Etapista riippumattomista syistä. Kuten Ilma-

joen kunta totesi, vesien teknistaloudellisessa selvityksessä vuonna 2014 esi-

tetyt arviot vesimääristä ja kuormituksista eivät ole toteutuneet arvioidusti. Tä-

män vuoksi Lakeuden Etappi on päivittänyt selvitystä oleellisilta osin ja se on 

vastineen liitteenä. Selvityksessä on vastattu osaltaan myös Ilmajoen kunnan 

lausunnossa esitettyihin asioihin.   

 

Teknistaloudellisen selvityksen laadinta perustui tarpeeseen selvittää jätehuol-

tokeskuksen hule- ja jätevesien määriä ja käsittelytarpeita tulevaisuudessa, 

niin se on luonnollisesti tehty Etapin näkökulmasta. Selvityksen yhtenä tarkoi-

tuksena oli antaa Ilmajoen kunnalle tietoa jätevedenpuhdistamolle johdetta-

vien vesien määristä, jotta Ilmajoen kunta pystyy ottamaan ne huomioon puh-

distamon saneeraustarpeen arvioinnissa. Tietojen hyödyntämiseen puhdista-

mon saneeraussuunnittelussa Ilmajoen kunta on ottanut kantaa 31.5.2015 an-

tamassaan lausunnossa vesien teknistaloudellisesta selvityksestä.  

 

Lakeuden Etappi ei ole esittänyt ympäristölupahakemuksessa määräyksen 

110 § muuttamista, sillä luvan muuttamisen mahdollisuus vesien teknistalou-

dellisen selvityksen perusteella on esitetty ympäristöluvan määräyksessä 113. 

Lakeuden Etapin mielestä on kannatettavaa, että lupamääräykseksi kirjoitet-

tavat kuormitusraja-arvot perustuvat toimijoiden väliseen sopimukseen ja puh-

distuskapasiteettiin. Tätä kapasiteettiasiaa onkin pyritty selvittämään toimijoi-

den välisissä sopimusneuvotteluissa. Mikäli kuormitusraja-arvoista ei voida so-

pia teollisuusjätevesisopimusneuvotteluiden yhteydessä, niin Lakeuden 

Etappi esittää ympäristöluvan määräykseen 110 seuraavia muutoksia (punai-

sella):  

 

110. Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden kuormituksen on alitettava seu-

raavat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset ja 

ylivuodot huomioon ottaen:   
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- BOD7ATU 120 kg/d   

- Kokonaisfosfori 6,0 kg/d   

- Ammoniumtyppi 30 kg/d   

 

Yleiseen viemäriin johdettavien vesien tavoitteelliset ohjearvot ovat   

- BOD7ATU ≤ 600 mg/l,   

- kokonaisfosfori ≤ 20 mg/l,   

- ammoniumtyppi ≤ 150 mg/l ja   

- nikkeli ≤ 0,5 mg/l.   

 

Lakeuden Etappi toteaa, että jätevedenpuhdistamon puhdistuskapasiteetin 

kannalta ei ole olennaista yksittäisistä tasausaltaista johdettavan veden määrä 

tai laatu, vaan jätevedenpuhdistamolle kulloinkin kokonaisuudessaan johdet-

tavan jäteveden virtaama ja ainekuorma. Tähän kokonaisuuteen kuuluu allas-

vesien lisäksi biokaasulaitoksella syntyvät esikäsitellyt jätevedet sekä saniteet-

tivedet. Jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäteveden virtausta säädellään 

sopeuttamalla altaiden virtaamat biokaasulaitokselta lähtevän jäteveden mää-

rään. Jätevesiä on johdettu jätevedenpuhdistamolle esimerkiksi vuonna 2020 

keskimäärin 358 m3/d. Jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäteveden mää-

rään ja kuormaan vaikuttaa jätehuoltokeskuksen alueella syntyvien sade- ja 

sulamisvesien kertymä sekä biokaasulaitoksella käsiteltävän jätteen määrä. 

Luonnollisesti sulamisvesiä kertyy altaisiin eniten keväällä, jolloin on myös 

suurin tarve johtaa allasvesiä puhdistamolle. Altaiden vuosittaiset tyhjäysmää-

rät on esitetty alla olevassa taulukossa.  

 

 
 

Jätehuoltokeskuksesta puhdistamolle johdettavien vesien tarkkailu toteute-

taan osana Ilmajoen kunnan tarkkailusopimusta ja sitä hallinnoi Ilmajoen 

kunta. Myös näytteenotto toteutetaan Ilmajoen puhdistamon henkilökunnan 

toimesta ja näytteet analysoidaan Eurofins Ahma Oy:n laboratoriossa. Puhdis-

tamolle johdetut vesimäärät ilmoitetaan Eurofins Ahma Oy:lle neljännesvuosit-

tain kuormitusmäärien laskemista varten ja Eurofins siirtää tiedot ympäristön-

suojelun valvonnan raportointipalvelu YLVA:an. Myös biokaasulaitoksen ve-

sien tarkkailu hoidetaan tätä kautta. Muun vesistötarkkailun Lakeuden Etappi 

kilpailuttaa itse ja tarkkailua hoitaa tällä hetkellä KVVY Tutkimus Oy. Yksittäis-

ten allasvesien tarkkailu on osa tätä tarkkailua.  

 

Ilmajoen kunta totesi lausunnossaan, että fosforin saostamiseen tarkoitettua 

kemikaalia annostellaan virtaamapainotteisesti, eikä tulevan veden pitoisuu-

den perusteella.  Lakeuden Etappi toteaa, että saostuskemikaalin oikea-aikai-

sen ja oikean määrän syöttämisessä tulisi huomioida jätevedenpuhdistamolle 

johdettavan jäteveden fosforikuormitus, eli suositeltavaa olisi löytää sopiva 

tekninen ratkaisu fosforipitoisuuden mittaamiseen puhdistamolle tulevasta jä-

tevedestä. Tällöin vältyttäisiin myös saostuskemikaalin liika-annostukselta ja 
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voitaisiin jopa säästää kemikaalikuluissa. Myös puhdistamolta lähtevän veden 

kuormitus olisi tällöin paremmin hallinnassa. 

 

Lakeuden Etappi viittaa Ilmajoen kunnan lausunnossaan esittämään vaati-

mukseen esikäsittelyn huomioimisesta vesien teknistaloudellisen selvityksen 

päivityksessä liitteenä olevaan teknistaloudellisen selvityksen päivitykseen. 

Selvityksessä on käsitelty biokaasulaitoksen yhteyteen rakennettavan esikä-

sittelylaitteiston investointi- ja käyttökustannuksia sekä niiden vaikutuksia jäte-

veden käsittelykustannuksiin. Teknistaloudellisen selvityksen päivityksessä on 

myös korjattu arviota jätehuoltokeskuksesta johdettavan jäteveden lämpövai-

kutuksista jätevedenpuhdistamolle. 

 

Selvitys vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista   

 

Vesihuoltolaitos huomautti lausunnossaan, että selvityksestä on kulunut huo-

mattavasti aikaa ja HAVA-aineisiin liittyvässä lainsäädännössä on tullut muu-

toksia, joten pitäisi arvioida vastaako tehdyt selvitykset nykylainsäädännön 

vaatimuksia. Vesihuoltolaitos myös huomautti velvollisuudesta liittää tarkkai-

luun ne HAVA-aineet, joita havaitaan jätevedessä. Vesihuoltolaitoksen mu-

kaan aineiden pitoisuuksia tulisi verrata ympäristölaatunormien vuosikeskiar-

voon AA-EQS eikä enimmäispitoisuuksiin MAC-EQS. 

 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen lausunnossaan esittämiin vesiympäris-

tölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskeviin huomioihin on otettu kantaa liit-

teen asiantuntijaselvityksessä ja hava-aineiden riskitarkastelu on esitetty liit-

teessä.   

 

Liite vastineeseen – Vaarallisten ja haitallisten aineiden tarkkailu Lakeu-

den Etappi Oy:n vesistä, 13.4.2021 (selvitys toimitettu vastineen liitteenä) 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12.2.2021 

 

Meraojaan johdettavat vedet 

 

Ympäristönlaatunormien käyttö 

 

ELY-keskuksen lausunnossa koskien vuosien 2017–2020 selvitystä, kritisoi-

daan AA-EQS – ja MAC-EQS ympäristönlaatunormien käyttöä. 

 

Vaarallisten ja haitallisten aineiden asetusta (1022/2006) sovelletaan (2§) ve-

silaissa (587/2011) tarkoitettuun vesistöön, noroon, ojaan ja pohjaveteen. No-

roon ja ojaan ei kuitenkaan sovelleta 6 § mukaista sekoittumisvyöhykettä. Näy-

tepisteet (altaat ja Oja 4) eivät edusta lainsäädännön tarkoittamaa vesistöä tai 

sekoittumisvyöhykettä. Siten ympäristönlaatunormin soveltaminen allas- tai 

ojavesiin on suuntaa antavaa. 

 

Altaan 1 vedet johdetaan Meraojaan. Laimeisiin vesiin kuuluvat ns. puhtaiden 

kenttä- ja tiealueiden hulevedet sekä hyötyjätekentän hulevedet. 

 

Vuodesta 2011 alkaen tarkkailunäytteitä on otettu vuosittain 3–4 kpl, ja HAVA-

aineiden analyysivalikoima on vaihdellut. Yksittäistä tutkittavaa yhdistettä ei 

välttämättä ole todettu jokaisessa näytteessä, jolloin pitoisuuden olisi voinut 
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esittää nollana. Näin ei ole kuitenkaan toimittu, sillä tällöin keskiarvo, eli AA-

EQS-arvo, olisi laskenut. Ympäristöntilan kannalta on parempi seurata todelli-

sia arvoja, kun näytemäärä on pieni. Koska vuosittaisia mittauksia on melko 

vähän, on suositeltavaa käyttää tulosten tulkinnassa rinnan AA-EQS- ja MAC-

EQS-arvoja. Tällöin on tarkasteltava, onko aineelle annettu kumpikin laatu-

normi tai sovelletaanko MAC-EQS-arvoa lainkaan.  Etuna tästä käytännöstä 

on parempi kokonaisvaltainen kuva kyseisen aineen merkityksestä ja useam-

man vuoden aineiston avulla kokonaiskuva haitallisten ja vaarallisten aineiden 

esiintymisestä selkeytyy. Vuosikeskiarvon laskenta ja AA-EQS-arvon käyttö 

on perusteltua, kun vuosittaisia havaintoja ja määritysrajan ylittäviä pitoisuuk-

sia on tilastollisesti riittävästi, mielellään yli 6 kpl. Toinen rajaus tulosten tulkin-

nalle on, etteivät tasausaltaat ole päästöpisteitä, eivätkä ojapisteet ole lainsää-

dännön tarkoittamia sekoittumisvyöhykkeitä. 

 

Vaaralliset ja haitalliset aineet 

 

Vaarallisten ja haitallisten aineiden tarkkailu kehittyi Etapissa koko 2010-lu-

vulla lainsäädännön niin edellyttäessä. Vaarallisia ja haitallisia aineita tarkkail-

tiin velvoitetarkkailun yhteydessä tarkkailuohjelman mukaisilla näytteillä, maa-

liskuussa 2014 ympäristöluvan mukaisella erillisselvityksellä ja elokuussa 

2016 omaehtoisella ftalaattiselvityksellä. Näytemäärä perustuu voimassa ole-

vaan ympäristölupaan ja tarkkailuohjelmaan. 

 

Erillisselvityksessä 2014 noudettiin ympäristöministeriön ohjetta 12/2012, ja 

vesistä (5 näytettä) tutkittiin seuraavat aineet: 

 

Liitteen 1C aineet: 

o Ni, Pb, Cd & Hg 

o DEHP 

o NP ja NPE (mono- ja dietoksylaatit) 

o TBT 

o bromatut difenyylieetterit (penta-, okta- ja dekaBDE) 

o bentseeni ja naftaleeni 

o PAH-yhdisteet; antraseeni, fluoranteeni, bentso(a)pyreeni, 

bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)-fluoranteeni, bentso(g,h,i)perylee-ni, 

indeno(1,2,3-cd)pyreeni 

o OP/OPE 

o pentakloorifenoli 

o tetrakloorieteeni (tetrakloorietyleeni) 

o diuroni 

o endosulfaani 

 

Liitteen 1D aineet: 

o dibutyyliftalaatti 

o bentsyylibutyyliftalaatti 

o resorsinoli 

o etyleenitiourea 

o MCPA 

o tribenuronimetyyli 

o bentsotiatsoli-2-tioli (MBeT)* 

o (bentsotiatsoli-2-yylitio)metyylitiosyanaatti (TCMTB)* 
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*pitoisuuksia ei ole Suomessa mitattu, joten näiden aineiden esiintymi-

nen suotovedessä tulee selvittää 

 

Uudemman, 19/2018, ympäristöministeriön ohjeen mukaan suositeltavia tut-

kittavia aineita / aineryhmiä edellisten lisäksi ovat: 

 

Liitteen 1 kohdan C2 aineet: 

o PFOS 

o sybutryyni 

o HBCDD 

o terbutryyni 

 

Endosulfaani on poistettu suositeltavien tutkittavien aineiden listalta. 

 

Liitteen 1D aineet: 

- ei muutoksia vuoteen 2012 verrattuna. 

 

Näytemäärä 

 

Pientä näytemäärää kompensoivat analytiikan laajat orgaanisten yhdisteiden 

määritysajot, jolloin tietoa saadaan myös muista kuin erikseen vaadituista ai-

neista. Vaarallisten ja haitallisten aineiden tarkkailu on kallista, joten niiden 

tarkkailu on perusteltua toteuttaa vuoden yli- ja alivirtaamajaksoina. Näistä ali-

virtaama osoittaa luonnonympäristössä pahimman mahdollisen tilanteen. Al-

lasvesien nikkeli- ja lyijypitoisuuksia seurataan kuukausittain (tarkemmin Va-

hanen Environment 2021). 

 

Ilmajoen kunnan puhdistamolle johdettavat vedet 

 

”HAVA-aineet tulisi poistaa mahdollisimman hyvin ennen kuin jätevedet johde-

taan Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle, missä ne laimentuvat ja haitta-aineiden 

poistaminen on vaikeampaa.” 

 

HAVA-aineiden poistaminen jo jätekeskuksessa on teknisesti haastavaa ja 

kallista. 

 

Lakeuden Etapin viemäröitävien vesien laimenemista arvioitiin vuoden 2014 

erillisselvityksessä (Ramboll 2014). Tuolloin valittujen merkkiaineiden pitoi-

suuksien todettiin olevan pieniä puhdistamolle päätyessään. Ympäristövaiku-

tus oli alivirtaaman aikaan todettavissa Tuomiluomassa kohonneena DEHP-

pitoisuutena. 

 

Vuoden 2014 laskenta ja riskinarviointi päivitettiin vuosille 2017–2020 (Vaha-

nen Environment Oy 2021). Riskiarvioinnin perusteella tarkasteluun valituilla 

vaarallisilla tai haitallisilla aineilla ei ole vaikutusta Ilmajoen jätevedenpuhdis-

tamon toimintaan. Toksisuutta ei myöskään ole todettu velvoitetarkkailun yh-

teydessä tehdyissä vesikirpputesteissä. 

 

Tarkkailua on mahdollista toteuttaa jätevedenpuhdistamolle viemäröitävien ve-

sien osalta pumppaamosta, johon kertyy vesiä altaista 2 ja 3, biokaasulaitok-

selta ja saniteettijärjestelmästä. Maastossa näyte on mahdollista ottaa Tuomi-

luomaan johtavasta ojasta (Oja 4). Pumppaamolta jätevedenpuhdistamolle 
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lähtevän veden laatua tarkkaillaan kuukausittain ja syksyisin tehdään laajempi 

tutkimus, joka sisältää mm. metallit. Pumppaamo voi toimia vaihtoehtoisena 

tarkkailupisteenä altaalle 3, sillä sekoittuvien vesien määrä tunnetaan. 

 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen (kunnan tekninen osasto) lausunto 

 

”Päivitystarpeita HAVA-aineiden tarkkailuun ovat esimerkiksi VnA 1022/2006 

liitteiden 1C ja 1D aineiden analyysipaletin uudelleenarviointi ja tarvittaessa 

puuttuvien analyysien suoritus. Analyyseissä tulee käyttää lähtökohtaisesti riit-

tävän tarkkoja menetelmiä, joiden tarkkuus määräytyy ohjeen YMra 19/18 mu-

kaisesti suhteessa AA-EQS-arvoihin. Aikaisempia tutkimustuloksia voi käyttää 

hyödyksi, mikäli analyysit on tehty riittävän tarkalla menetelmällä. 

 

Tarkkailuun tulee ohjeen mukaan liittää ne aineet, joita havaitaan jätevedessä, 

mikä koskee myös kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle johdettavaa jätevettä. 

Riittää siis, että määritysraja ylittyy, vaikka havaittu pitoisuus ei olisikaan mer-

kittävä. Rambollin selvityksissä (2014 ja 2017) perustellaan tiettyjen aineiden 

pois jättämistä pienillä pitoisuuksilla. Nämä aineet tulee kuitenkin nykyisen oh-

jeistuksen mukaan lisätä tarkkailuun.” 

 

Viittaamme vastineen kohtaan ELY-keskuksen lausunnosta 12.2.2021, vaaral-

liset ja haitalliset aineet. 

 

Tutkittujen aineiden joukko on ollut enimmäkseen laajempi kuin suositukset 

(Ympäristöministeriön ohjeet 12/2012 ja 19/2018) edellyttävät. 

 

Testauksia tekevät laboratoriot ovat akkreditoituja ja tekevät sisäistä laadun-

varmistusta erilaisilla matriiseilla. Laboratoriot toimittavat tutkimusselosteis-

saan menetelmä- ja mittausepävarmuustiedot, joista tulosten luotettavuus on 

laskennallisesti arvioitavissa. Matriisiin, eli näytteeseen, liittyy aina epävar-

muutta, koska ennakkoon sen laatua ei tiedetä. Väkevän ja sakkaisen veden 

analysointi vaadittavalle määritysrajalle ei välttämättä onnistu ilman, että mit-

tausepävarmuus nousee liikaa. Tällöin on parempi saada korkeammalla mää-

ritysrajalla ilmoitettu tulos luotettavalla mittausepävarmuudella. 

 

Tarkkailuun liitettävät aineet ja tarkkailutiheys vaikuttavat tarkkailun kustan-

nuksiin. Siten valintojen tulee olla perusteltuja ja oikein kohdennettuja parhaan 

tuloksen saamiseksi. Mikäli tutkittavan aineen pitoisuudet ovat enimmäkseen 

alle määritysrajan, vie sen jatkuva tarkkaileminen resursseja muualta, mahdol-

lisesti oleellisempien aineryhmien tarkkailulta. 

 

Ilmajoen kunnan lausunto 

 

”Raportista ei selviä, millä perusteilla vertailussa käytettiin pääosin MAC-EQS- 

arvoja. Rambollin 2014 ja 2017) tutkimuksissa on käytetty AA-EQS-arvoja. Jos 

AA-EQS-arvoa ei ole annettu, on perusteltua käyttää MAC-EQS-arvoa. Selvi-

tyksessä on kuitenkin käytetty MAC-EQS-arvoja, vaikka myös AA-EQS-arvot 

olisivat olleet saatavilla.” 

 

Viittaamme vastineen kohtaan ELY-keskuksen lausunnosta 12.2.2021, ympä-

ristölaatunormien käyttö. 
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Vuosien 2017–2020 selvityksessä tutkija on painottanut tulkinnassaan voimak-

kaammin MAC-EQS- kuin AA-EQS -arvoja. Raportissa on perusteltu AA-

EQS:n vähäinen painoarvo pienellä näytemäärällä ja sillä, etteivät tarkkailu-

kohteet ole lainsäädännön tarkoittamaa vesistöä, joihin ympäristönlaatunor-

meja sovelletaan. 

 

AA-EQS-arvojen käyttö on perusteltua vesistöissä (Tuomiluoma), ja silloin kun 

näytemäärä ja määritysrajan ylittävien pitoisuuksien määrä on riittävä, mielel-

lään yli 6 kpl. Allas- ja ojavesissä ympäristönlaatunormeja tulee tarkastella oh-

jeellisesti suuntaa antavina. Niiden arvo on parhaimmillaan merkityksellisten 

aineiden löytämisessä. 

 

Muistutukset  

 

1. Heikki Koskela 

 

Lakeuden Etappi johtaa Meraojaan sade- ja sulamisvesiä sellaisilta alueilta, 

joilla ei ole veden pilaantumisen vaaraa ja jotka ovat laadultaan sellaisia, että 

ne voidaan johtaa ympäristöön. Loppusijoitusalueiden suotovedet johdetaan 

jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Vesien tasausaltaat tyhjennetään 

säännöllisesti ja poistetaan pohjalle kertynyt kiintoaine. Samalla altaiden kunto 

tarkistetaan. Vesien tarkkailua on toteutettu koko jätehuoltokeskuksen toimin-

nan ajan, eikä jätehuoltokeskuksen vaikutus ole ollut nähtävissä Tuomiluoman 

veden laadussa. Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen tiiviin pintaraken-

teen yläpuoliset vedet tulevat lisäämään Meraojaan johdettavien vesien mää-

rää, mutta eivät lisää merkittävästi kuormitusta.   

 

2. Alexander ja Jonna Mäki-Rahko 

 

Jätehuoltokeskuksesta ei johdeta jätevesiä ympäristöön. Meraojaan johdetaan 

vain sellaiset sade- ja sulamisvedet, jotka voidaan laatunsa puolesta johtaa 

vesistöön. Lakeuden Etappi pyrkii kaikessa toiminnassaan pitämään ympäris-

tövaikutukset mahdollisimman vähäisinä.  

 

3. Anna Wahlberg ja Matti Nätynki 

 

Muistutuksessa otettiin kantaa sekä ympäristöluvan tarkistamisasiaan, että 

ympäristöluvan mukaisiin selvityksiin, joita tämä vastine koskee. Ympäristölu-

van tarkistamishakemukseen liittyviin asioihin on annettu vastine asian 

LSSAVI/5512/2020 yhteydessä. Selvityksiin liittyen muistutuksessa oli otettu 

kantaa jätehuoltokeskuksen vesistöpäästöihin ja kaivovesien tarkkailuun.   

 

Jätehuoltokeskuksen jätevedet ohjataan Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle kä-

siteltäväksi, eikä niitä päästetä Meraojaan. Meraojaan johdetaan ainoastaan 

laimeat hulevedet tiealueilta ja hyödynnettävien jätteiden varastokentältä. Ve-

den laatua seurataan säännöllisesti, millä varmistetaan laatukriteerien täytty-

minen. Pohjavesiä tarkkaillaan jätehuoltokeskuksen ympärillä olevilla useilla 

pohjaveden tarkkailupisteillä ja näiden lisäksi Tuomikylässä pohjaveden tark-

kailun piiriin kuuluu kaksi kaivoa ja yksi lähde. Tarkkailutietojen perusteella jä-

tehuoltokeskuksen toiminnalla ei ole ollut vaikutusta pohjavesiin, eikä näin ol-

len ole tarvetta lisätä tarkkailupisteitä.  
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4. Kai Väli-Torala 

 

Muistutuksessa otettiin kantaa sekä ympäristöluvan tarkistamisasiaan, että 

ympäristöluvan mukaisiin selvityksiin, joita tämä vastine koskee. Ympäristölu-

van tarkistamishakemukseen liittyviin asioihin on annettu vastine asian 

LSSAVI/5512/2020 yhteydessä. Selvityksiin liittyen muistutuksessa oli otettu 

kantaa jätehuoltokeskuksen vesien hallintaan ja vesistöpäästöihin. 

 

Jätehuoltokeskuksen jätevesien tasausaltaiden tarkoitus on tasata vesien ker-

tymisen huippuja esimerkiksi sulamisvesien kertymisen ja runsaiden sateiden 

aikana. Jätevesiä johdetaan jätevedenpuhdistamolle ja puhtaita hulevesiä Me-

raojaan siten, että allaskapasiteetti riittää. Ylivuotoputket on rakennettu ta-

sausaltaisiin alun perin poikkeuksellisia ylivuototilanteita varten, mutta niitä ei 

ole käytetty koko jätehuoltokeskuksen olemassaolon ajan.   

 

Jätehuoltokeskuksen vedet johdetaan kolmeen tasausaltaaseen, joista yksi on 

tarkoitettu ns. puhtaille hulevesille ja kaksi jätevesille. Altaisiin johdettavien ve-

sien laatua tarkkaillaan säännöllisesti tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Hule-

vedet johdetaan laatukriteerien täyttyessä Meraojaan ja jätevedet johdetaan 

aina Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. 

 

Lausunto hakemuksen täydennysten johdosta 

 
Hakemuksen vastineen yhteydessä esitetyistä uusista täydennyksistä on pyy-

detty lausunto Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitokselta. Erityisesti on pyydetty 

ottamaan kantaa hakijan esitykseen kunnan viemäriin johdettavan jäteveden 

raja-arvoista (lupamääräyksen 110 muutokset).  

 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos (Ilmajoen kunnan tekninen osasto) on 

esittänyt 20.9.2021 saapuneessa lausunnossaan seuraavaa. 

 

Asia 1 (LSSAVI/75/04.08/2014) 

 

Vesihuoltolaitos lausuu seuraavien määräykseen 113 liittyvien asiakirjojen si-

sällöstä:  

- Vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin, päivätty 16.04.2021, 

Lakeuden Etappi Oy  

- Vastineen liite 3: lakeuden etappi – jätehuoltokeskuksen jäte- ja hule-

vesien käsittelyn ja johtamisen teknis-taloudellinen selvitys 2021-2025 

(Ramboll 2021) 

 

Lausunnossa käsiteltävät asiat on jaoteltu seuraaviin kappaleisiin:  

1. Määräyksen 110 sisältö ja raja-arvot  

2. Fosforinpoisto ja sen tehostaminen Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla  

3. Käsittelyvaihtoehdot – esikäsittelyn tehostaminen  

4. Kustannusarviot ja niistä tehdyt johtopäätökset  

5. Teollisuusjätevesisopimuksen aikataulu 

 

1. Määräyksen 110 sisältö ja raja-arvot 

 

Vesihuoltolaitoksen lausunto määräyksen 110 sisältöön ja raja-arvoihin: 
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Vesihuoltolaitos näkee, että määräyksen 110 sisällöksi on kaksi hyväksyttävää 

vaihtoehtoa, jotka esitetään seuraavassa. Vaihtoehtojen perustelut esitetään 

vaihtoehtojen jälkeen.  

 

Vaihtoehto 1:  

Määräyksestä 110 poistetaan kaikki numeeriset raja-arvot ja ne korvataan viit-

tauksella kulloinkin voimassa olevaan teollisuusjätevesisopimukseen. Tällöin 

määräyksen 110 teksti olisi esimerkiksi: ”Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdista-

molle johdettavan jäteveden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevaan Lakeu-

den Etappi Oy:n ja Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen väliseen teollisuusjä-

tevesisopimukseen kirjatut raja-arvot”.  

 

Vaihtoehto 2:  

Mikäli vaihtoehtoa 1 ei voida soveltaa, määrätään raja-arvoiksi tekeillä olevan 

teollisuusjätevesisopimuksen luonnoksen (päivätty 22.6.2021) kanssa yhtene-

vät arvot. Viemäriin johdetun kuorman muuttujien listaa laajennetaan ja niiden 

tarkastelujaksoksi määrätään neljännesvuosi. Lisäksi määrätään raja-arvoja 

virtaamalle sekä muutetaan ”Yleiseen viemäriin johdettavien vesien tavoitteel-

liset ohjearvot” maksimipitoisuuden raja-arvoiksi. Maksimipitoisuuksien tarkas-

telujakso määrätään tarkkailukertakohtaiseksi. Tällöin määräyksen 110 teksti 

olisi esimerkiksi:  

 

”110. Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden kuorman on alitettava seuraa-

vat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvoina:  

 

- BOD7ATU 120 kg/d  

- CODCr 500 kg/d  

- Kokonaisfosfori 4,5 kg/d  

- Ammoniumtyppi 30 kg/d  

- Kiintoaine 250 kg/d  

 

Kunnan viemäriin johdettavan jätevesivirtaaman on alitettava seuraavat raja-

arvot: 

 

- Vuoden keskimääräinen vuorokausivirtaama 350 m3/d  

- Maksimivuorokausivirtaama 600 m3/d  

 

Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden on alitettava seuraavat maksimipitoi-

suuksien raja-arvot tarkkailukertakohtaisesti:   

 

- BOD7ATU 1000 mg/l  

- CODCr 3000 mg/l  

- Kokonaisfosfori 40 mg/l  

- Ammoniumtyppi 150 mg/l  

- Kiintoaine 2500 mg/l  

 

Lisäksi kunnan viemäriin johdettavan jäteveden tulee täyttää muut teollisuus-

jätevesisopimuksessa esitetyt vaatimukset.” 

 

Perustelut vaihtoehdolle 1:  

Osapuolten välistä teollisuusjätevesisopimusta on valmisteltu pitkään ja nykyi-

nen sopimusluonnos sisältää määräykseen 110 verrattuna enemmän 
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muuttujia ja niille asetettuja raja-arvoja. Raja-arvot ovat listattuina tämän kap-

paleen lopussa taulukossa 1. Etappi lausuu vastineessaan, että ”…sen [Eta-

pin] mielestä on kannatettavaa, että lupamääräykseksi kirjoitettavat kuormitus-

raja-arvot perustuvat toimijoiden väliseen sopimukseen ja puhdistuskapasi-

teettiin.”, minkä perusteella määräyksen 110 ja teollisuusjätevesisopimuksen 

harmonisointi on molempien osapuolten ensisijainen toive. Teollisuusjäteve-

sisopimukseen viittaaminen olisi käytännöllinen tapa yhdenmukaistaa raja-ar-

vot, ja niiden mahdollinen muuttaminen tulevaisuudessa onnistuisi sopimusta 

muuttamalla, mikä on lupamääräyksen muuttamiseen verrattuna kevyempi 

prosessi.  

 

Perustelut vaihtoehdolle 2: 

 

Muuttujat ja kuormitusten raja-arvot  

 

Etappi esittää vastineessaan määräykseen 110 listattavat raja-arvot, mikäli so-

pimusneuvotteluissa ei voida sopia raja-arvoista. Vesihuoltolaitos katsoo, ett-

eivät esitetyt kuormitusraja-arvot (kg/d) ole riittävän kattavat, eivätkä ne kaikilta 

osin mahdollista kunnan puhdistamon häiriötöntä toimintaa.   

 

Haitta-ainekuormitusta kuvaavien muuttujien listan tulee olla aikaisempaa kat-

tavampi ja vastata niitä muuttujia, joille kunnan jätevedenpuhdistamon ympä-

ristöluvassa on annettu puhdistusvaatimukset. Tämä on tarpeen, sillä Etapin 

jätevesien kuormitusosuus puhdistamolle tulevassa jätevedessä on näiden 

muuttujien osalta merkittävä ja vaikuttaa olennaisesti puhdistamon edellytyk-

siin käsitellä jätevettä ympäristölupansa velvoitteet täyttäen. 

 

Tämän vuoksi myös kemialliselle hapenkulutukselle ja kiintoaineelle esitetään 

raja-arvot.  

 

Etapin esittämät BOD7ATU:n ja ammoniumtypen raja-arvoehdotukset ovat riit-

tävällä tasolla huomioiden kunnan jätevedenpuhdistamon nykyinen puhdistus-

kapasiteetti sekä Etapin jätevesien keskimääräiset viime vuosina toteutuneet 

kuormitusosuudet. 

 

Etapin ehdottama kokonaisfosforin raja-arvo 6,0 kg/d sen sijaan on niin kor-

kea, että sen tasolla toteutunut fosforikuormitus toisi haasteita kunnan jäteve-

denpuhdistamolle asetettujen kokonaisfosforin raja-arvojen täyttämisessä. 

Etapin jätevesikuorman osuus Ilmajoen kunnan puhdistamon kokonaisfosforin 

tulokuormituksesta vuosina 2018‒2020 on ollut vuosikeskiarvoina 6,9–23,4 %. 

Tämä osoittaa, että fosforikuorma ja etenkin sen vaihtelu on ollut merkittävää. 

 

Vaikka kunnan jätevedenpuhdistamon fosforin tulokuormasta valtaosa on pe-

räisin muista lähteistä kuin Etapilta, Etapin fosforinkuorman vaihteluiden on 

havaittu vaikuttaneen kunnan puhdistamon fosforin raja-arvojen täyttymiseen. 

Esimerkkinä tästä vertaillaan Etapin jätevesien kokonaisfosforikuormaa vuo-

sien 2018‒2020 neljännesvuosijaksoilla sekä Ilmajoen kunnan jätevedenpuh-

distamon fosforiraja-arvojen täyttymistä näillä jaksoilla. Huomataan, että 12:ta 

jaksosta viidellä Etapin jätevesien kokonaisfosforikuormitus oli alle 6,0 kg/d ja 

seitsemällä jaksolla yli 6,0 kg/d. Jätevedenpuhdistamon fosforin raja-arvot 

täyttyivät näillä jaksoilla noin kaksi kertaa useammin silloin, kun Etapin fosfo-

rikuormitus on ollut alle 6,0 kg/d, verrattuna siihen, että Etapin fosforikuormitus 
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on ollut yli 6,0 kg/d. Tämä voi johtua paitsi Etapin jätevesien kokonaisfosforin 

määrästä, myös siitä missä muodossa sen jätevesien fosfori on. Tästä syystä 

Vesihuoltolaitos on teollisuusjätevesisopimusneuvotteluissakin tuonut esiin, 

että Etapin jätevesien kokonaisfosforin kuormitusrajan neljännesvuosikeskiar-

vona tulee olla pienempi kuin 6,0 kg/d.  

 

Etapin vastineessa ja teknistaloudellisessa selvityksessä esitettyjä fosforin-

poiston tehostamiseen liittyviä väitteitä kommentoidaan myöhemmin kohdassa 

2. 

 

Viemäröitävän virtaaman raja-arvot  

 

Merkittävä kunnan jätevedenpuhdistamon toimintaan ja puhdistustehoon vai-

kuttava seikka on jäteveden tulovirtaaman määrä ja sen vaihtelu. Tämän 

vuoksi vesihuoltolaitoksen näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että lupaan 

kirjataan myös Etapin viemäröimien jätevesien määrää koskevat raja-arvot. 

Etapilta viemäriin johdettu jätevesivirtaama on vuosina 2018‒2020 vaihdellut 

vuosikeskiarvoina välillä 5,3‒9,0 % kunnan jätevedenpuhdistamon tulovirtaa-

masta. Kunnan jätevedenpuhdistamolla haasteita aiheuttavat muun muassa 

lyhytkestoiset virtaamapiikit, joten on tärkeää asettaa raja-arvo myös vuoro-

kausitasolla tarkasteltavalle jätevesimäärälle. 

 

Jäteveden maksimipitoisuudet  

 

Vesihuoltolaitos pitää tarpeellisena, että määräykseen 110 kirjataan tavoitteel-

listen ohjearvojen sijasta jäteveden maksimipitoisuutta koskevia raja-arvoja ja 

raja-arvojen tarkastelujakso. Tavoitteellisista arvoista ei ilmene niiden merkitys 

käytännössä. Lisäksi on olennaista, että raja-arvoille määrätään tarkastelu-

jakso, jotta niitä ja analyysituloksia pystytään vertaamaan toisiinsa oikein. 

Maksimipitoisuuksien tarkastelujakson on tarkoituksenmukaista olla tarkkailu-

kertakohtainen, sillä pitoisuuksien raja-arvojen on tarkoitus vähentää puhdis-

tamolle tulevia kuormituspiikkejä, jotka ovat erityisen haitallisia jätevedenpuh-

distamon käytön ennakoitavuudelle. Etapin jätevedet ovat olleet ajoittain erit-

täin väkeviä, joten maltillisellakin virtaamalla niiden aiheuttama kuormitus voi 

kasvaa suureksi. 

 

Yhteenveto raja-arvoista 

 

Seuraavaan taulukkoon on koottu nykyisen ympäristöluvan raja-arvot, Etapin 

vastineessa ehdottamat raja-arvot, voimassa olevan teollisuusjätevesisopi-

muksessa olevat raja-arvot sekä teollisuusjätevesisopimuksen luonnoksen 

raja-arvot. Raja-arvoihin liittyvät tarkastelujaksot on merkitty värikoodein 

(oranssi = ei määritetty tarkastelujaksoa, vihreä = neljännesvuosijakso, sininen 

= tarkkailukertakohtainen) 

 

Taulukossa alla on esitetty Lakeuden Etappi Oy:n kuormitusraja-arvot ja mak-

simipitoisuuksien tavoitteelliset ohjearvot ja raja-arvot eri dokumenteissa. 
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2. Fosforinpoisto ja sen tehostaminen Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla  

 

Fosforinpoiston tehostamista Ilmajoen kunnan puhdistamolla on kommentoitu 

teknillistaloudellisessa selvityksessä (Ramboll 2021) ja Etapin vastineessa. 

Kohdat on tuotu alle kohdiksi a) – d) ja niihin liittyvä lausunto esitetään kohdan 

d) jälkeen.  

 

a) Teknistaloudellinen selvitys (Ramboll, 2021) kappale 3.4 Vedenkäsittelyn 

tarve:  

 

”Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi on tyypiltään fos-

foria rinnakkaissaostava. Fosforin saostaminen perustuu kemialliseen saosta-

miseen. Suuremmasta saostuskemikaalikulutuksesta aiheutuvat kulut kate-

taan laskentakaavan mukaisesti korkeammalla jätevesitaksalla. Tämän vuoksi 

ympäristöluvassa esitetty fosforikuormitus Etapilta Ilmajoen kunnan jäteveden-

puhdistamolle on tarpeettoman tiukka. Fosforikuormituksen rajoittaminen lu-

vassa esitettyyn 3,5 kg/d edellyttäisi erillisen saostus-selkeytys-prosessin li-

säämisen Etapin jätevesien esikäsittelyksi. Jäteveden purkuvesistön kannalta 

samaan lopputulokseen päästään lisäämällä saostuskemikaalin syöttöä Ilma-

joen kunnan jätevedenpuhdistamolla.” 

 

b) Teknistaloudellinen selvitys (Ramboll, 2021) kappale 6. PÄÄTELMÄT JA 

SUOSITUKSET: 

 

”Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon saostuskemikaaliannostelua sääde-

tään tulovirtaaman ja toisaalta lähtevän fosforin jäännöspitoisuuden perus-

teella. Myös muiden isompien teollisuuskuormittajien kuormitukset jäteveden-

puhdistamolle vaihtelevat tuotantotilanteiden mukaisesti. Fosforimittaus tulisi-

kin lisätä jätevedenpuhdistamolla tulevaan virtaamaan, jolloin kuormitusvaih-

telut eivät aiheuttaisi prosessin sisällä tarpeettoman suuria heilahteluja ravin-

nepitoisuuksissa.”  
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… kappale 6 jatkoa:  

c) ”Alueelta tuleva ammoniumtyppikuormitus on saatu pysymään maltillisena, 

eikä typpikuormituksessa ole odotettavissa lähitulevaisuudessa merkittäviä 

muutoksia. Lakeuden Etapin ympäristöluvassa vaadittu fosforikuormitusraja-

arvo Etapista kunnan viemäriin purettavalle jätevedelle on tarpeettoman 

tiukka. Fosforin poistaminen onnistuu Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdista-

molla saostuskemikaalisyöttöä optimoimalla, eikä purkuvesistön kannalta ole 

merkitystä poistetaanko fosfori Etapin jätevedestä Etapin omalla esikäsittelyllä 

vai kunnan puhdistamolla.” 

 

d) Etapin vastine, sivu 7: 

 

”Ilmajoen kunta totesi lausunnossaan, että fosforin saostamiseen tarkoitettua 

kemikaalia annostellaan virtaamapainotteisesti, eikä tulevan veden pitoisuu-

den perusteella. Lakeuden Etappi toteaa, että saostuskemikaalin oikea-aikai-

sen ja oikean määrän syöttämisessä tulisi huomioida jätevedenpuhdistamolle 

johdettavan jäteveden fosforikuormitus, eli suositeltavaa olisi löytää sopiva 

tekninen ratkaisu fosforipitoisuuden mittaamiseen puhdistamolle tulevasta jä-

tevedestä. Tällöin vältyttäisiin myös saostuskemikaalin liika-annostukselta ja 

voitaisiin jopa säästää kemikaalikuluissa. Myös puhdistamolta lähtevän veden 

kuormitus olisi tällöin paremmin hallinnassa.” 

 

Vesihuoltolaitoksen lausunto fosforinpoistoon liittyvistä asioista:  

 

Kohdan a) väitteeseen ”Suuremmasta saostuskemikaalikulutuksesta aiheutu-

vat kulut katetaan laskentakaavan mukaisesti korkeammalla jätevesitaksalla” 

Vesihuoltolaitos toteaa, että nykyisen sopimuksen mukaisella kaavalla Etapin 

jätevesitaksaa ei ole korotettu normaalista käyttömaksusta suurimalla osalla 

vuosineljänneksistä, joten Etapin jätevesien asumajätevesiä merkittävästi kor-

keamman fosforipitoisuuden aiheuttamaa saostuskemikaalikustannusten nou-

sua ei ole onnistuttu kattamaan jätevesimaksuilla. Tilanne jätevedenkäsittelyn 

kulujen kattamisen osalta parantuisi, jos uusi teollisuusjätevesisopimus saa-

taisiin voimaan ja sen myötä uusi sopimusluonnoksen mukainen korotetun jä-

tevesimaksun laskentakaava otettua käyttöön.  

 

Kohdan b) ehdotukseen ”Fosforimittaus tulisikin lisätä jätevedenpuhdistamolla 

tulevaan virtaamaan…” ja kohdan d) suositukseen ”…löytää sopiva tekninen 

ratkaisu fosforipitoisuuden mittaamiseen puhdistamolle tulevasta jätevedestä.” 

Vesihuoltolaitos toteaa, että markkinoilla ei ole puhdistamoille tulevan jäteve-

den fosforipitoisuuden mittaamiseen hyvin soveltuvia analysaattoreita. Tuleva 

jätevesi sisältää paljon kiintoainetta ja biologia kasvustoja aikaansaavaa or-

gaanista ainetta, mikä haittaa analysaattoreiden luotettavaa toimintaa ja ai-

heuttaa erittäin runsaasti huoltotarpeita. 

 

Kohdan d) toteamukseen ”…saostuskemikaalin oikea-aikaisen ja oikean mää-

rän syöttämisessä tulisi huomioida jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäte-

veden fosforikuormitus…” Vesihuoltolaitos toteaa, että Ilmajoen kunnan puh-

distamolla on käytössä rinnakkaissaostusprosessi, jossa fosforia saostetaan 

biologisen aktiivilieteprosessin kanssa samassa altaassa, ja jossa saostunut 

fosfori poistetaan ylijäämälietteen mukana lieteprosessiin. Tämä on Suomessa 

jätevedenpuhdistamoilla yleisimmin käytössä oleva fosforinpoistotekniikka. 
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Aktiivilieteprosessissa on biologisen ammoniumtypenpoiston vaatima pitkä lie-

teikä, mikä tarkoittaa, että sama liete pysyy altaissa 1‒2 viikkoa. Altaissa ole-

van liete sisältää myös aktiivista saostuskemikaalia, mistä johtuen rinnakkais- 

saostuksen kemikaaliannostelu toimii pitkällä aikajänteellä toisin kuin esimer-

kiksi suorasaostusprosesseissa, joissa aikajänne on muutaman tunnin mittai-

nen. Tästä syystä rinnakkaisprosessi ei sovellu hyvin saostuskemikaalin an-

nosteluun ehdotetulla myötä kytketyllä säätöperiaatteella eikä sellaista rinnak-

kaissaostusprosessissa yleisesti käytetä. Etapin ehdottama säätöperiaate so-

pii paremmin fosforia poistaviin suora- ja jälkisaostusprosesseihin, joista kum-

paakaan ei ole käytössä Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla.   

 

Lisäksi Vesihuoltolaitos toteaa, sopiva saostuskemikaalin annostelu ei ole yk-

sinkertainen asia vaan se vaatii asiantuntevaa suunnittelua ennen käytäntöön 

viemistä. Esimerkiksi nykyään käytössä olevat fosforin ja orgaanisen aineen 

poistoon tarkoitetun saostuskemikaalin annostelun ohjaus ja sen syöttöpisteet 

Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla on optimoitu asiantuntevan kemikaalitoimit-

tajan toimesta vuonna 2018 laitoksella tehtyjen koeajojen perusteella. 

 

Vesihuoltolaitoksen näkemyksen mukaan puhdistamolle tulevan jäteveden 

fosforikuormaa rajoittamalla saavutetaan parhaiten edellytykset sen lupamää-

räysten mukaiselle toiminnalle. Puhdistamolle tulevaa fosforikuormaa voi ra-

joittaa mm. Etapin viemäröitävien jätevesien nykyistä tehokkaammalla esikä-

sittelyllä, joka sisältäisi kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin poistoa sekä liu-

koisen fosforin saostamista. 

 

3. Käsittelyvaihtoehdot – esikäsittelyn tehostaminen  

 

Etapin väkevien jätevesien käsittelyvaihtoehtoja kuvataan teknillistaloudelli-

sessa selvityksessä (Ramboll 2021), jota on käsittelyvaihtoehtojen osalta täy-

dennetty vuoden 2014 versiosta lisäämällä kappale 4.2.4. Etapin jätevesien 

esikäsittelylaitos. Vesihuoltolaitos nostaa lausuttavakseen seuraavan kohdan.  

 

Teknistaloudellinen selvitys (Ramboll 2021) kappale 4.2.4 Käsittelymene-

telmien vertailu / Etapin jätevesien esikäsittelylaitos:   

 

”Nykyään biokaasulaitoksen jäteveden esikäsitellään erityisesti typpikuorman 

pienentämiseksi ja johdetaan kunnan jätevedenpuhdistamolle edelleen puh-

distettavaksi. Mikäli esikäsittelyä täytyisi tehostaa, tarkoittaisi se erityisesti bio-

kaasulaitoksen jätevesien kiintoainepitoisuuden pienentämistä kemikaloinnin 

ja suodatuslaitteiston avulla. Allasvesien esikäsittelystä saatava hyöty kunnan 

jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden kuorman pienentämiseksi olisi to-

dennäköisesti varsin pieni. Esikäsittelylaitteiston mitoitusvirtaamana voidaan 

arvioida olevan noin 100 000 m3/a, eli noin 15 m3/h.”  

 

Vesihuoltolaitoksen lausunto liittyen esikäsittelyn tehostamiseen:  

 

Vesihuoltolaitos toteaa, että allasvesien esikäsittelystä saatavan hyödyn arvi-

ointiperusteet eivät käy ilmi tekstistä. Hyödyt tulee arvioida perustuen altaasta 

viemäriin johdettavan jäteveden laatuun, määrään ja kuormaan, sekä ottaa ne 

huomioon esikäsittelymenetelmien vaihtoehtovertailussa. Vesihuoltolaitos kat-

soo, että esikäsittelyvaihtoehtojen vertailussa tulisi ottaa huomioon valmius 

johtaa myös allasvedet esikäsittelyn tehostamisosan kautta.  
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Lisäksi Vesihuoltolaitos toteaa, että esikäsittelyn tehostamista on käsitelty var-

sin suppeasti ja palaa tähän asiaan vielä seuraavan kohdan (4. Kustannusar-

viot) lausunnossa.  

 

4. Kustannusarviot ja niistä tehdyt johtopäätökset  

 

Jätevedenkäsittelyn tehostamisen kustannuksia Etapin alueella sekä niistä 

tehty johtopäätös on esitetty teknillistaloudellisessa selvityksessä (Ramboll 

2021). Kohdat on tuotu alle kohdiksi a) – b) ja niihin liittyvä lausunto esitetään 

kohdan b) jälkeen.  

 

a) Teknistaloudellinen selvitys (Ramboll 2021) kappale 5.2: Kustannusar-

viot eri vaihtoehdoille – väkevät vedet  

 

Selvityksen kohdassa on esitetty taulukkomuodossa investointi- ja käyttökus-

tannusarviot neljälle vaihtoehdolle, joista oleellisimmat esitetään alla kuva-

kaappauksena.  

 

 

 
 

 



95 

 
b) Teknistaloudellinen selvitys (Ramboll, 2021) kappale 6 Päätelmät ja 

suositukset:  

 

”Väkevät vedet (Altaat 2 ja 3) ja biokaasulaitoksen vedet   

 

Laskunmäen jätehuoltokeskuksen väkevien jäte- ja suotovesien käsittelylle ta-

loudellisin ja myös ympäristön kannalta paras malli on vesien puhdistaminen 

yhdessä yhdyskuntajätevesien kanssa kunnallisessa jätevedenpuhdista-

mossa. Erillispuhdistamon rakentaminen Laskunmäen alueelle on sekä tekni-

senä, että investointi- ja käyttökustannusmielessä selvästi kunnallista yhteis-

puhdistusta huonompi.” 

 

Vesihuoltolaitoksen lausunto liittyen kustannusarvioihin ja johtopäätök-

seen:  

 

Kohdassa a) 5.2.4. esikäsittelyprosessina esitetty kalvosuodatusprosessi 

(RO/UF, prosessiyksikön kustannusarvio 400 000 €) ei yksinään sovellu kor-

keita kiintoainepitoisuuksia sisältävän jäteveden (Etapin viemäröimien vesien 

kiintoainepitoisuus oli vuoden 2020 tarkkailukerroilla keskimäärin noin 1 000 

mg/l) käsittelyyn vaan kiintoainepitoisuutta tulisi pienentää sitä ennen muilla 

käsittelytekniikoilla. Sen sijaan kohdassa 5.2.3 Etapin oman puhdistamon esi-

käsittely-yksikkönä mainittu saostus-selkeytys-vaihtoehto (kustannusarvio 120 

000 €), jossa jätevesi käsitellään kemiallisesti saostamalla ja laskeuttamalla, 

olisi paitsi sopivampi ja tavanomaisempi tekninen ratkaisu jätevesien esikäsit-

telytarkoitukseen, myös edullisempi ratkaisu. Tämä vaihtoehto on mainittu tek-

nistaloudellisen selvityksen kappaleessa 3.4: ”Fosforikuormituksen rajoittami-

nen luvassa esitettyyn 3,5 kg/d edellyttäisi erillisen saostus-selkeytys-proses-

sin lisäämisen Etapin jätevesien esikäsittelyksi.”, mutta vaihtoehtoa ei kuiten-

kaan ole otettu huomioon kustannuslaskennassa. 

 

Kustannuslaskelmissa ei myöskään ole otettu huomioon jätevesien esikäsitte-

lyn tuomaa vaikutusta korotettuun jätevesitaksaan (kohta a, kohta 5.2.4, käy-

tetty taksana 2,7 €/m3). Toisaalta myöskään ei ole otettu huomioon korotetun 

taksan vaikutusta nykytilanteen mukaisen jäteveden (ilman esikäsittelyn te-

hostamistoimia) johtamisen kustannukseen (kohta a, kohta 5.2.1, käytetty tak-

sana 2,7 €/m3). Korotettu taksa on huomioitu teollisuusjätevesiluonnoksessa 

(päivätty 22.6.2021). Esimerkiksi esikäsittelyprosessiksi ehdotettu ultrasuoda-

tus tai käänteisosmoosi poistaisivat fosforia ja muita haitta-aineita niin suurella 

erotusasteella, että Etapin vesihuoltolaitokselle maksaman jätevesitaksan 

suuruus pienenisi merkittävästi verrattuna tilanteeseen ilman jätevesien esikä-

sittelyn tehostamistoimia. Myös saostus-selkeytys-prosessilla esikäsitellyn jä-

teveden taksa olisi huomattavasti käsittelemättömän jäteveden taksaa pie-

nempi. Tällöin uuden esikäsittelyprosessin takaisinmaksuaika ei olisi kovin 

pitkä ja pidemmällä aikajänteellä toisi merkittävää taloudellista etua.  

 

Kohdan b) mukaisia johtopäätöksiä kustannusvaikutuksista ei voida tehdä luo-

tettavasti, ennen kuin kustannuslaskelmat on tarkennettu. Kohdassa b) on 

myös jäänyt kommentoimatta varsin varteenotettava esikäsittelyn tehostamis-

vaihtoehto kokonaan.  

 

Vesihuoltolaitos ehdottaakin, että Etappi teettäisi selvityksen jätevesiensä esi-

käsittelyn prosessivaihtoehtojen käsittelytehojen ja vaihtoehtojen 
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elinkaarikustannuksien vertailemiseksi nykyistä luotettavammin. Selvitys voisi 

sisältää myös eri laitteistojen koekäytön ja prosessitoimittajien budjettitarjouk-

sien hyödyntämistä mahdollisimman realististen kustannusarvioiden aikaan-

saamiseksi. Tällainen selvitys tukisi Etapin jätevesille soveltuvan, kustannus-

tehokkaan esikäsittelyprosessin valintaa ja toimisi taustatietona mahdollista to-

teutusta varten. 

 

5. Teollisuusjätevesisopimuksen aikataulu  

 

Lopuksi Vesihuoltolaitos lausuu teollisuusjätevesisopimuksen valmistumista 

viivyttäneistä syistä ja niistä esitetystä väitteestä. 

 

Vesihuoltolaitoksen lausunto teollisuusjätevesisopimuksen aikataulusta:  

Sopimusneuvotteluja on käyty vuodesta 2017 lähtien ja erilaisia sopimusluon-

noksia ja ehdotuksia on käsitelty useissa kokouksissa. Vesihuoltolaitoksen nä-

kemyksen mukaan neuvotteluissa on koko ajan edetty, mutta ei kuitenkaan ole 

päästy yksimielisyyteen kaikista sopimuksen yksityiskohdista ‒ muun muassa 

edellä käsitellyssä fosforin kuorman raja-arvoasiassa.   

 

Vesihuoltolaitos toteaa, että se on samaa mieltä Etapin kanssa siitä, että teol-

lisuusjätevesisopimusneuvotteluissa on tärkeää saada sopijaosapuolten vä-

lille toimiva sopimus jätevesien toimittamisesta ja niiden käsittelystä. Kuitenkin 

tämän lisäksi vesihuoltolaitoksen tulee toimia vesihuoltolain (119/2001) mukai-

sesti. Vesihuoltolain mukaan viemäröinnistä perittävien maksujen tulee olla 

kohtuullisia ja tasapuolisia (18 §). Lisäksi vesihuoltolaissa todetaan, että mak-

sun suuruudessa voidaan ottaa huomioon jäteveden poikkeava laatu (18 §). 

Jäteveden poikkeavan laadun huomioimiseen jätevesimaksuissa on Suo-

messa yleisesti käytössä oleva menettelytapa (Teollisuusjätevesiopas, 2016), 

jonka käyttöä vesihuoltolaitos edellyttää uusittavassa teollisuusjätevesisopi-

muksessa. Etapin viemäröimä jätevesi on merkittävästi asumajätevesiä väke-

vämpää, minkä vuoksi sen käsittelemiseen kuluu enemmän resursseja, mikä 

nostaa käyttökustannuksia. Mikäli tätä ei huomioitaisi korotettuna jätevesimak-

suna, joutuisivat kunnan asukkaat maksamaan jätevesimaksuissaan osin Eta-

pin jätevesien asumajätevesiä korkeampia käsittelykustannuksia, mikä ei olisi 

tasapuolista eikä siten vesihuoltolain mukaista. Sopimusneuvotteluissa on 

päästy monin osin eteenpäin ja löydetty yhteisymmärrys suurimpaan osaan 

yksityiskohdista, mutta Etapin peräänkuuluttama toimiva sopimus jätevesien 

käsittelystä tarkoittaa myös mm. jätevesimaksun muodostumista jäteveden 

laadun perusteella, jolloin puhdistamon käyttökustannukset saadaan katettua 

oikeasuhtaisesti, sekä sellaisia raja-arvoja Etapin jätevesille, jotka mahdollis-

tavat puhdistamon ympäristöluvan mukaisen toiminnan.  

 

Vesihuoltolaitos on teollisuusjätevesisopimukseen liittyvissä tehtävissä käyttä-

nyt tarvittaessa asiantuntija-apua konsulteilta koko neuvotteluiden keston ajan 

ja siten täydentänyt omia resurssejaan tarpeiden mukaan. Etapin näkemys 

kunnan rajallisista resursseista sopimusneuvotteluiden viivästymisen syynä ei 

siten pidä paikkaansa. Sopimusneuvotteluita on Vesihuoltolaitoksen näkökul-

masta hidastanut mm. se, että Etappi on ollut vastahakoinen sille lyhyellä ai-

kajänteellä lisäkustannuksia aiheuttavista sopimuksen yksityiskohdista. Vesi-

huoltolaitoksen näkemyksen mukaan hieman pidemmällä aikajänteellä tarkas-

teltuna Etapin riittävän tehokas jätevesien esikäsittelyprosessi mm. kiintoai-

neen ja fosforin poistoon olisi myös Etapin kannalta kokonaistaloudellisesti 
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edullisempi jätevesitaksan pienentyessä, kun viemäröitävän jäteveden laatu 

paranisi. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

 
Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine Ilmajoen kunnan vesihuoltolai-

toksen lausuntoon. Lakeuden Etappi Oy on 6.10.2021 saapuneessa vasti-

neessa esittänyt seuraavaa. 

 

1. Määräyksen 110 sisältö ja raja-arvot  

 

Vesihuoltolaitoksen näkemyksen mukaan ympäristöluvan määräyksen 110 si-

sällöksi olisi olemassa kaksi hyväksyttävää vaihtoehtoa, joista toisessa ympä-

ristöluvasta poistettaisiin numeeriset raja-arvot ja luvassa viitattaisiin kulloinkin 

voimassa olevaan teollisuusjätevesisopimukseen ja toisessa asetettaisiin raja-

arvot ympäristölupaan sekä kuormitukselle että pitoisuuksille.   

 

Lakeuden Etappi toteaa, että olisi järkevää ensisijaisesti soveltaa ympäristölu-

vassa määrättyjen kuormitusrajojen sijaan teollisuusjätevesisopimuksessa so-

vittuja pitoisuusrajoja. Tällöin kuormitusrajat perustuisivat jätevedenpuhdista-

mon käsittelykapasiteettiin ja kahden väliseen sopimukseen jätevesien käsit-

telystä.   

 

Sopimusneuvottelut ovat vielä kesken, joten Ilmajoen kunnan esittämä toinen  

vaihtoehto, eli teollisuusjätevesisopimuksen luonnoksessa (päivätty 

22.6.2021) esitettyjen kuormitus- ja pitoisuusraja-arvojen soveltaminen ympä-

ristöluvassa jäteveden päästörajoina ei ole tällä hetkellä mahdollista. Sopimuk-

sen kuormitus- ja pitoisuusrajoissa on suurimpana epäkohtana tällä hetkellä 

asetettu 4,5 kg/d kuormitusraja fosforille. Lakeuden Etapin jätevesi alittaa ny-

kytilanteessa sopimuksessa esitetyt pitoisuusrajat lähes aina, mutta kuormitus 

vaihtelee jätevesimäärän mukaan. Lakeuden Etapin jäteveden vertailu sopi-

muksessa esitettyihin kuormitus- ja pitoisuusrajoihin on esitetty taulukossa 1. 

Sopimusluonnosta korkeammat pitoisuudet ja kuormitukset on merkitty punai-

sella. 
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Vertailtaessa ajanjaksoa 1.1.2019-30.6.2021 fosforikuormitus on ylittänyt esi-

tetyn 4,5 kg/d rajan seitsemän kertaa 11 tarkkailujaksosta, kun taas kokonais-

fosforin pitoisuus on ylittänyt 40 mg/l vain kolmena kuukautena 30 kuukau-

desta. On myös huomioitavaa, että neljännesvuoden fosforikuorma lasketaan 

kolmen yksittäisen näytetuloksen ja kolmen kuukauden aikana johdetun vesi-

määrän perusteella, jolloin yhden näytteen merkitys on laskennassa suuri. 

Tämä näkyy myös taulukon 1 tuloksissa.   

 

Vesihuoltolaitos on esittänyt lausunnossaan, että Etapin fosforikuormituksella 

olisi suuri merkitys laitoksen toiminnan kannalta. Esimerkkinä he ovat esittä-

neet, että Etapin fosforikuormitus olisi ollut ajanjaksolla 2018–2020 vuosikes-

kiarvona 6,9–23,4 %. Etapin fosforikuormitus on ollut vuosikeskiarvona v. 2018 

5,8 kg/d, v. 2019 6,0 kg/d ja v. 2020 11,6 kg/d. Vesihuoltolaitoksen lausun-

nossa ei käy ilmi, mikä on ollut puhdistamon kokonaistulokuorma ja puhdista-

molle johdetun jäteveden määrä tuona ajanjaksona, mutta huomioitaessa Eta-

pin jätevesien osuus puhdistamon jätevesivirrasta (5,3–9,0 %) ja edellä maini-

tut fosforikuormitusten vuosikeskiarvot, olisi hyvä esittää laskelmien lähtöar-

vot.    

 

Aiemmin sopimusneuvotteluissa esitetyssä Ilmajoen puhdistamon tilannekat-

sauksessa (kuva alla) näkyy selvät fosforin kuormituspiikit marraskuussa 

2018, tammikuussa 2019 ja kesä-syyskuussa vuonna 2019. Samoihin aikoihin 

Etapin kuormitus on ollut marraskuussa 2018 6,9 kg/d ja tammikuussa 2019 

3,2 kg/d. Fosforikuormitus on ollut selkeästi koholla (13,5 kg/d) ainoastaan ke-

säkuussa 2019, mutta laskenut heinä-syyskuussa tasolle 0,34–3,9 kg/d. Aina-

kaan näiden kuormituspiikkien osalta ei ole nähtävissä Etapin toiminnan vai-

kutusta. Etapin fosforikuormituksen merkityksestä puhdistamon toiminnalle tu-

lisi tehdä mallinnusta kuormitusmääriä vaihtelemalla. Lisäksi tulisi huomioida 

kokonaisvirtaaman vaihteluiden vaikutus puhdistamon fosforikuormaan, eli 

mukaileeko jätevesimäärän vaihtelut kuormituspiikkejä. 
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2. Fosforinpoisto ja sen tehostaminen Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla  

 

Ilmajoen kunta otti lausunnossaan kantaa saostuskemikaalien kustannusten  

kattamiseen sekä fosforin mittaamiseen ja käsittelymahdollisuuksiin puhdista-

molla.   

 

Lakeuden Etappi toteaa, että Lakeuden Etapin ja Ilmajoen kunnan vesihuolto-

laitoksen nykyisessä sopimuksessa on mahdollista laskuttaa ylimääräisestä 

fosforikuormituksesta jäteveden toimittajaa siitä erikseen sopimalla. Laskutuk-

sessa tulisi kuitenkin huomioida Lakeuden Etapin toimittaman jäteveden todel-

linen vaikutus puhdistusprosessiin ja fosforin saostuskemikaalien käyttö.   

 

Lausunnosta ei käynyt ilmi, että onko jätevedenpuhdistamolla koekäytetty fos-

forin analysointilaitteistoa tulevassa jätevesivirrassa vai perustuuko kannan-

otto laitteiston saatavuudesta ja huoltotarpeista vesihuoltolaitoksen arvioon.   

 

3. Käsittelyvaihtoehdot – esikäsittelyn tehostaminen  

 

Vesihuoltolaitos toteaa lausunnossaan, että Lakeuden Etapin tulisi selvittää 

allasvesien esikäsittelymahdollisuudet.   

 

Allasvesien jättäminen pois esikäsittelymahdollisuuksien arvioinnista liittyy nii-

den huomattavasti pienempään määrään ja pitoisuuksiin verrattaessa niitä bio-

kaasulaitoksella syntyviin jätevesiin.   

 

4. Kustannusarviot ja niistä tehdyt johtopäätökset  

 

Vesihuoltolaitos otti kantaa lausunnossaan mahdollisiin esikäsittelytekniikoihin 

ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.   

 

Lakeuden Etappi on esittänyt oleellisimmat kustannusarviot käsittelyvaihtoeh-

doista aiemmin toimittamassaan vesien teknistaloudellisessa selvityksessä. 

Oli valittu esikäsittelytekniikka mikä tahansa, aiheuttaisi se joka tapauksessa 
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investointikulua 150 000–650 000 €. Investointien takaisinmaksuaikoja ei 

voida vielä varmuudella laskea, koska sopimusneuvottelut ovat kesken. Inves-

tointikulujen lisäksi esikäsittelystä aiheutuu käyttökuluja, jotka riippuvat käyte-

tystä esikäsittelytekniikasta. Lakeuden Etapin koko toiminta rahoitetaan asiak-

kailta perittävillä jätemaksuilla ja sen vuoksi investointien hyödyt ja kustannuk-

set tulee perustella erityisen tarkasti. Viitaten kappaleessa 1 esitettyyn arvioon 

Etapin fosforikuormituksen vaikutuksista jätevedenpuhdistamon toimintaan, 

tarvitaan vielä lisäselvittelyä kuormituksen todellisista vaikutuksista puhdista-

mon toimintaan. Kun saadaan selville Etapin jätevesien todellinen esikäsitte-

lytarve ennen niiden johtamista Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle, voi-

daan laskelmia tarkentaa. 

 

5. Teollisuusjätevesisopimuksen aikataulu  

 

Vesihuoltolaitos otti lausunnossaan kantaa teollisuusjätevesisopimuksen val-

misteluun ja neuvotteluiden etenemiseen.   

 

Lakeuden Etappi on omalta osaltaan edistänyt sopimusneuvotteluiden jatku-

mista kommentoimalla sopimusluonnoksia ja ehdottamalla neuvottelutapaami-

sia. Kuten Ilmajoen kunta totesi lausunnossaan, neuvotteluissa on edetty, 

mutta vielä ei olla kuitenkaan päästy yksimielisyyteen kaikista sopimuksen yk-

sityiskohdista. Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos on laatimissaan sopimusluon-

nosversioissa esittänyt otettavaksi käyttöön laskentakaavoja, joiden perusteet 

ovat jääneet vielä hieman epäselviksi ja kuitenkin niiden vaikutus jäteveden 

käsittelyn kustannuksiin olisi merkittävä. Toisaalta myös Etapin jäteveden 

kuormituksen merkitys puhdistamon toiminnan kannalta on jäänyt vielä tarken-

tamatta.   

 

MERKINTÄ 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä myös Lakeuden 

Etappi Oy:n jätekeskuksen ympäristöluvan olennaista muuttamista, luvan tar-

kistamista jätteenkäsittelyä koskevien BAT-päätelmien johdosta sekä toimin-

nan aloittamislupaa (dnro LSSAVI/5512/2020) koskeva hakemus.   

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Lakeuden Etappi 

Oy:n ympäristöluvassa (nro 50/2013/1, dnro LSSAVI/357/04.08/2010) edelly-

tetyn lupamääräyksen 113 mukaisen selvityksen ja hyväksyy selvityksen pää-

töksessä tarkoitetuksi selvitykseksi. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Lakeuden Etappi 

Oy:n ympäristöluvassa (nro 50/2013/1, dnro LSSAVI/357/04.08/2010) edelly-

tetyn lupamääräysten 114 ja 115 mukaisen selvityksen ja hyväksyy selvityksen 

päätöksessä tarkoitetuksi selvitykseksi. 

 

Selvitysten johdosta Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintovirasto poistaa lupa-

määräykset 113, 114 ja 115 tarpeettomina sekä muuttaa ympäristöluvan (nro 

50/2013/1, dnro LSSAVI/357/04.08/2010) lupamääräykset 110 ja 145.  

 

Ympäristölupapäätöksen lupamääräykset jäävät muilta osin voimaan. 
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Lupamääräykset  

 
Päästöt vesiin ja viemäriin 

 

110. Kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan jäteveden kuormituksen on 

31.12.2024 saakka alitettava seuraavat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvoina 

mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen:   

- BOD7ATU 120 kg/d   

- Kokonaisfosfori 6,0 kg/d   

- Ammoniumtyppi 30 kg/d. 

 

Kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan jäteveden kuormituksen on 

1.1.2025 alkaen alitettava seuraavat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvoina 

mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen: 

- BOD7ATU 120 kg/d   

- CODCr 500 kg/d 

- Kokonaisfosfori 4,5 kg/d   

- Ammoniumtyppi 30 kg/d  

- Kiintoaine 250 kg/d. 

 

Kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan jäteveden tavoitteelliset oh-

jearvot ovat 31.12.2024 saakka:   

- BOD7ATU ≤ 600 mg/l,   

- Kokonaisfosfori ≤ 20 mg/l,   

- Ammoniumtyppi ≤ 150 mg/l ja  

- Nikkeli ≤ 0,5 mg/l.   

 

Kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan jäteveden on 1.1.2025 al-

kaen alitettava seuraavat raja-arvot tarkkailukertakohtaisesti:   

- BOD7ATU 1 000 mg/l  

- CODCr 3 000 mg/l  

- Kokonaisfosfori 40 mg/l  

- Ammoniumtyppi 150 mg/l  

- Kiintoaine 2 500 mg/l 

- Nikkeli 0,5 mg/l. 

 

Toiminnanharjoittajan tulee esittää 31.12.2022 mennessä Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle suunnitelma jätevesien esikäsittelyn tehostamiseksi siten, 

että vuoden 2025 alusta alkaen päästään annettuihin raja-arvoihin.  

   

Tarkkailu 
 

145. Jätekeskuksen tarkkailupisteissä havaittuja vesiympäristölle vaarallisista ja 

haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 liitteen 1 

kohtien A, C2 ja D mukaisia selvityksissä löytyneitä aineita on tarkkailtava ker-

ran kuukaudessa 12 kertaa vuodessa vähintään vuoden ajan tämän päätök-

sen antamisesta seuraavista tarkkailupisteistä: jätekeskuksen altaista (altaat 

1, 2 ja 3) ja Tuomiluomasta (Tuomi-2) sekä vesitilanteen salliessa ojasta (Oja-

4). Lisäksi biokaasulaitokselta johdettavista vesistä on analysoitava asetuksen 

1022/2006 liitteen 1 A mukaisia aineita neljännesvuosittain vähintään vuoden 

ajan tämän päätöksen antamisesta. 
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Analyysien tulokset tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, Ilma-

joen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kunnan viemäriin johdetta-

vien jätevesien osalta Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitokselle heti niiden valmis-

tumisen jälkeen. Vuoden tarkkailujakson jälkeen on tehtävä ELY-keskukselle 

yhteenveto tuloksista ja esitys siitä, miten liitteen 1 kohtien A, C2 ja D aineita 

tarkkaillaan ensimmäisen tarkkailuvuoden jälkeen. Tarkkailua tulee jatkaa tä-

män määräyksen mukaisesti, kunnes ELY-keskuksen antama päätös on saa-

nut lainvoiman. 

 

Mikäli tutkimuksissa havaitaan vesissä vesiympäristölle vaarallisista ja haital-

lisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 A mukaisia aineita 

tai muita liitteen 1 taulukoissa C2 ja D lueteltujen aineiden pitoisuuksia, jotka 

ylittävät ympäristölaatunormin, on toiminnanharjoittajan selvitettävä mistä ai-

neet ovat peräisin ja esitettävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle toimenpi-

teet, joilla estetään vesien pilaantumisvaaraa sekä haitat vesihuoltolaitoksen 

toiminnalle.  

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi muuttaa vesiympäristölle vaarallisia ja hai-

tallisia aineita koskevan tarkkailun tiheyttä ja tarkkailtavia parametreja hakijan 

perustellusta esityksestä edellyttäen, että tämä ei heikennä tarkkailun luotet-

tavuutta tai lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta. 

 

Kaikki vedenlaatutulokset jätekeskuksen Tuomiluoman tarkkailupisteiltä 

(Tuomi-1 ja Tuomi-2) on vietävä ympäristöhallinon sähköiseen vedenlaature-

kisteriin. 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 
 

Lakeuden Etappi Oy:lle 23.4.2013 myönnetyn ympäristöluvan (nro 50/2013/1, 

dnro LSSAVI/357/04.08/2010) lupamääräyksessä 113 määrättiin tehtäväksi 

teknis-taloudellinen selvitys toiminnassa syntyvien jäte- ja hulevesien käsitte-

lystä ja johtamisesta sekä maankaatopaikan tasausaltaan rakentamisesta. Li-

säksi ympäristöluvan lupamääräyksessä 114 on määrätty tehtäväksi selvitys 

viemäriin ja Meraojaan johdettavien vesien osalta, esiintyykö niissä vesiympä-

ristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 

liitteen 1A mukaisia aineita sekä selvitettävä voivatko Meraojaan ja edelleen 

vesistöön johdettavat laimeat vedet sisältävät liitteen 1 C ja D mukaisia aineita. 

Lupamääräyksessä 115 on määrätty, että mikäli tutkimuksissa havaitaan ve-

sissä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneu-

voston asetuksen liitteen 1 A mukaisia aineita, on toiminnanharjoittajan selvi-

tyksessä esitettävä myös kyseisen päästön vaikutukset sekä mahdolliset toi-

menpiteet, joiden seurauksena päästö sisältää niin vähäisen määrän vesiym-

päristölle haitallista tai vaarallista ainetta, ettei sen päästämisestä voi aiheutua 

pintaveden pilaantumisen vaaraa eikä haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle. 

 

Aluehallintovirastolle toimitetuissa selvityksissä ja niiden täydennyksissä on 

riittävästi tarkasteltu toiminnassa syntyvien jäte- ja hulevesien käsittelyä ja joh-

tamista teknis-taloudellisesta näkökulmasta sekä vesiympäristölle vaarallisista 

ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 A, 1 C ja 

1 D mukaisia aineita laitokselta viemäriin ja Meraojaan johdettavissa vesissä.  
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Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) on tullut voimaan 1.9.2014 lukien. Lain 

siirtymäsäännöksen perusteella tätä ennen vireille tulleet ympäristölupa-asiat 

käsitellään aiemmin voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 

 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 43 §:n 1 momentin kohdan 5) mukaan lu-

vassa on annettava tarpeelliset määräykset muista toimista, joilla ehkäistään, 

vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta ai-

heutuvia haittoja. Lisäksi ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaan luvassa voi-

daan erityisestä syystä määrätä, että lupaviranomainen voi täsmentää lupa-

määräystä tai täydentää lupaa 43 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisen selvi-

tyksen perusteella.  

 

Lupamääräyksen 113 mukainen teknistaloudellinen selvitys (dnro 

LSSAVI/75/04.08/2014) 

 

Lakeuden Etappi Oy:n ympäristöluvan (dnro LSSAVI/357/04.08/2010) lupa-

määräysten 109–111,113 perusteluissa todetaan mm., että määräyksessä 

110 kunnan viemäriin johdettaville jätevesille annetut kuormituksen raja-arvot 

ovat aiemmin myönnetyn ympäristöluvan mukaiset. Kaatopaikka- ja huleve-

sien määrä ja kuormitus ovat lisääntymässä merkittävästi. Tämän vuoksi haki-

jalta on vaadittu teknis-taloudellinen selvitys alueen vesien käsittelyn järjestä-

misestä joko omalla jätevedenpuhdistamolla tai johtamalla ne Ilmajoen kunnan 

jätevedenpuhdistamolle. Kunnan jätevedenpuhdistamolla ei ole sen lausun-

non mukaan mahdollisuutta vastaanottaa jätehuoltokeskuksen jätevesiä siinä 

laajuudessa, kuin hakemuksessa on jätevesien määrän esitetty kasvavan. Jä-

tehuoltokeskuksen maastoon ja viemäriin johdettavia jätevesiä koskevia mää-

räyksiä voidaan esitetyn selvityksen perusteella muuttaa. 

 

Hakija on tuonut esiin kuitenkin selvityksen täydennyksissä, että jätevesimää-

rät eivät ole kasvaneet aikaisemmin vuonna 2014 tehdyn teknis-taloudellisen 

selvityksen mukaisesti johtuen mm. biokaasulaitoksen prosessin toimivuu-

desta, sekä erilaisista muutoksista jätehuoltoliiketoiminnassa. Toiminnalle ei 

ole näköpiirissä sellaisia merkittäviä muutoksia, joista aiheutuisi isoja muutok-

sia alueella muodostuviin jätevesivirtaamiin. Tulevaisuudessa jätetäyttöjen 

suotovesien määrää pyritään pienentämään vettä läpäisemättömien peittoker-

rosten avulla. 

 

Hakijan esittämien selvitysten johtopäätösten mukaan Lakeuden Etappi Oy:n 

jätehuoltokeskuksen väkevien jäte- ja suotovesien käsittelylle taloudellisin ja 

myös ympäristön kannalta paras malli on vesien puhdistaminen yhdessä yh-

dyskuntajätevesien kanssa kunnallisessa jätevedenpuhdistamossa. Lakeuden 

Etappi Oy:llä on teollisuusjätevesisopimus Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdis-

tamon kanssa, mutta uuden sopimuksen solmiminen on ollut kesken pitkän 

aikaa. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 47 §:n mukaan, jos teollisuusjätevettä 

johdetaan yhdyskunnan jätevedenpuhdistamolle, ympäristöluvassa on tarvit-

taessa määrättävä jätevesien esikäsittelystä siten kuin asetuksella tarkemmin 

säädetään. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 36 §:n mukaan vesihuol-

tolaitoksen viemäriin johdettavat teollisuusjätevedet ja muut pilaavia aineita si-

sältävät jätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisella tavalla: vesihuoltolaitok-

sen päästöistä ympäristöön kohdistuvien haittojen estämiseksi tai muiden pur-

kuvesistöä koskevien säännösten vaatimusten täyttämiseksi sekä jäteveden 

ja lietteen käsittelyprosessien toiminnan vaikeutumisen estämiseksi. 
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Hakijan mukaan Lakeuden Etappi Oy:n ympäristöluvassa vaadittu fosforikuor-

mitusraja-arvo jätekeskuksesta kunnan viemäriin purettavalle jätevedelle on 

tarpeettoman tiukka ja hakija on esittänyt lupamääräyksen 110 mukaisen ko-

konaisfosforin raja-arvon nostamista nykyisestä 3,5 kg/d ja esittänyt uudeksi 

raja-arvoksi 6,0 kg/d. Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamo on esittänyt vas-

tineessaan kokonaisfosforin raja-arvoksi 4,5 kg/d. Nykyisen voimassa olevan 

teollisuusjätevesisopimuksen mukainen kokonaisfosforin raja-arvo on 1,2 

kg/d. Selvityksen mukaan vuoden 2018 tulokuormitus kokonaisfosforin osalta 

kunnan jätevedenpuhdistamolle on ollut 6,2 kg/d. Fosforikuormitus on ollut 

vuosikeskiarvona esim. vuonna 2020 11,6 kg/d. Myös hakijan vastineen yh-

teydessä toimitetusta sopimusluonnoksen raja-arvojen vertailutaulukosta käy 

ilmi, että Lakeuden Etappi Oy:n jäteveden kokonaisfosforikuormituksen yksit-

täisiä huomattavia ylityksiä on myös hakijan esittämästä raja-arvosta 6,0 kg/d. 

Vaikka kokonaisfosforin raja-arvo olisi nostettu lopullisesti hakijan esityksen 

mukaiseksi, on jätevesien puhdistuksen tehostaminen joka tapauksessa ai-

heellista.  Aluehallintovirasto katsoo, että fosforin raja-arvoon ei voida tehdä 

tätä suurempaa lievennystä verrattuna voimassa olevassa luvassa määrättyyn 

raja-arvoon.  

 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos on esittänyt lisäksi kemialliselle hapenkulu-

tukselle ja kiintoaineelle raja-arvoja, koska Lakeuden Etappi Oy:n jätevesien 

kuormitusosuus puhdistamolle tulevassa jätevedessä on näiden muuttujien 

osalta merkittävä ja vaikuttaa olennaisesti puhdistamon edellytyksiin käsitellä 

jätevettä oman ympäristölupansa velvoitteet täyttäen. Määräyksen muuttujien 

listan tulisi jätevedenpuhdistamon näkemyksen mukaan vastata niitä muuttu-

jia, joille kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on annettu puhdis-

tusvaatimukset. Aluehallintovirasto on lisännyt lupamääräykseen raja-arvot 

kemialliselle hapenkulutukselle ja kiintoaineelle, koska ympäristönsuojeluase-

tuksen (169/2000) 36 a §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelli-

set päästöraja-arvot ja muut päästömääräykset vesihuoltolaitoksen viemäriin 

johdettaville teollisuusjätevesille tai muille vesille, jotka sisältävät asetuksen 

liitteen 2 aineita (mm. suspendoituneita aineita ja happitasapainoon epäedulli-

sesti vaikuttavia aineita), sen varmistamiseksi, että jätevedet esikäsitellään 

asianmukaisesti ja päästöjä tarkkaillaan. Lupaviranomaisen on lupa-asiaa kä-

siteltäessä kuultava vesihuoltolaitosta, ja vesihuoltolaitos on vaatinut raja-ar-

vojen asettamista näille parametreille. 

 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos on esittänyt myös, että vesihuoltolaitoksen 

näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että lupaan kirjattaisiin myös Lakeu-

den Etappi Oy:ltä viemäröitävien jätevesien määrää koskevat raja-arvot, koska 

jätevedenpuhdistamolla haasteita aiheuttavat muun muassa lyhytkestoiset vir-

taamapiikit, joten on tärkeää asettaa raja-arvo myös vuorokausitasolla tarkas-

teltavalle jätevesimäärälle. Vesihuoltolaitos pitää tarpeellisena myös, että 

määräykseen 110 kirjataan tavoitteellisten ohjearvojen sijasta jäteveden mak-

simipitoisuutta koskevia raja-arvoja ja raja-arvojen tarkastelujakso. Aluehallin-

tovirasto on katsonut, että viemäröitävien jätevesien määrästä ei ole ollut tar-

peen määrätä, sillä jätevesille on asetettu tarkkailukertakohtaiset raja-arvot 

vuoden 2025 alusta alkaen aiemmin käytössä olleiden tavoitteellisten ohjear-

vojen sijasta. Viemäriin johdettavalle jätevedelle on ollut tarpeen asettaa tark-

kailukertakohtaiset raja-arvot myös ympäristönsuojeluasetuksen 36 a §:n mu-

kaisesti.  
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Lakeuden Etappi Oy ja Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamo ovat esittäneet 

myös lupamääräyksen 110 muuttamista siten, että sen raja-arvot perustuisivat 

aina voimassa olevaan teollisuusjätevesisopimukseen. Aluehallintovirasto on 

katsonut tämän kuitenkin vaikeaksi toteuttaa ympäristöluvan valvonnan kan-

nalta sekä sen takia, että uutta teollisuusjätevesisopimusta ei ole saatu solmit-

tua pitkässä ajassakaan. Aluehallintoviraston tiedon mukaan on edelleen voi-

massa osapuolten välinen sopimus, joka on osittain tiukempi kuin mitä ympä-

ristöluvassa ja tässä päätöksessä on määrätty. Teollisuusjätevesisopimuk-

sessa osapuolet voivat sopia keskenään myös jatkossa muista tarpeellisiksi 

katsomistaan raja-arvoista sekä lupamääräystä tiukemmista raja-arvoista.  

 

Selvityksen mukaan tämänhetkisten tietojen perusteella altaan 1 kautta Mera-

ojaan ja edelleen Tuomiluomaan johdettavien vesien laatuun ja määrään ei ole 

odotettavissa merkittäviä muutoksia eikä myöskään sen johtamiseen esitetä 

tässä päätöksessä ratkaistavissa asioissa muutoksia nykyisestä. Aluehallinto-

virasto katsoo, että voimassa olevan ympäristöluvan (dnro 

LSSAVI/357/04.08/2010) lupamääräyksen 109 mukaisiin, Meraojaan ja edel-

leen Tuomiluomaan johdettavien vesien raja-arvoihin ei ole tarpeen tehdä 

muutoksia tässä päätöksessä esitettyjen selvitysten johdosta. Muun muassa 

jätekeskuksen läjitysalueen vesien johtamiseen liittyvät muutokset käsitellään 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevassa lupahakemuk-

sessa (dnro LSSAVI/5512/2020). 

 

Lupamääräysten 114 ja 115 mukainen selvitys haitallisista ja vaarallisista 

aineista jätekeskuksen vesissä (dnro LSSAVI/76/04.08/2014) 

 

Valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista ai-

neista (1022/2006) 4 §:n mukaan liitteen 1 A kohdassa tarkoitettua ainetta ei 

saa päästää pintaveteen eikä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Edellä 1 momen-

tissa tarkoitettu kielto ei koske päästöä, jonka toiminnanharjoittaja voi osoittaa 

sisältävän niin vähäisen määrän vesiympäristölle vaarallista ainetta, ettei sen 

päästämisestä voi aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa eikä haittaa ve-

sihuoltolaitoksen toiminnalle. Asetuksen 1022/2006 2 §:n mukaan asetusta so-

velletaan vesilaissa (587/2011) tarkoitettuun vesistöön, noroon, ojaan ja poh-

javeteen. Noroon ja ojaan ei kuitenkaan sovelleta 6 §:ssä tarkoitettua ympä-

ristönlaatunormia koskevia säännöksiä, vaikka niihin tarvittaessa voidaankin 

Ympäristöministeriön raportin (19/2018) Vesiympäristölle vaarallisia ja haitalli-

sia aineita koskevan lainsäädännön soveltaminen mukaan soveltaa asetuksen 

tarkkailusäännöksiä. Lakeuden Etappi Oy:n tarkkailussa todettuja haitallisia ja 

vaarallisia aineita jätekeskuksen altaiden vesissä ja Meraojassa ei täten voida 

suoraan verrata asetuksen ympäristölaatunormiin. Jätekeskuksen altaasta 1 

vesiä kuitenkin johdetaan edelleen Meraojan kautta Tuomiluomaan sekä al-

taista 2 ja 3 Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Selvityksessä ei ole 

voitu täysin sulkea pois sitä, että asetuksen (1022/2006) liitteen 1 kohtien A, 

C2 ja D mukaisia aineita ei ajoittain kulkeutuisi pintaveteen tai vesihuoltolai-

toksen viemäriin.  

 

Ympäristöministeriön raportin (19/2018) Vesiympäristölle vaarallisia ja haitalli-

sia aineita koskevan lainsäädännön soveltaminen mukaan toiminnanharjoitta-

jan tulee osoittaa päästön vähäisyys ja haitattomuus mittauksilla, laskennalli-

sesti tai muutoin asiantuntija-arviointiin perustuen. Aiheuttamisperiaatteen mu-

kaisesti on haitallisten aineiden päästön aiheuttajalla aina vastuu päästöjen 
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selvittämisestä ja hallinnasta. Tätä periaatetta sovelletaan myös haitallisten ai-

neiden vesiin ja vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavien päästöjen osalta. 

 

Selvityksen mukana toimitettujen viimeisimpien tarkkailutulosten mukaan jäte-

keskuksen altaiden 1, 2 ja 3 vesissä on todettu pentakloorifenolia (vuosina 

2017–2020) ja 1,2-Dikloorietaania (2019), jotka ovat asetuksen (1022/2006) 

liitteen 1 A mukaisia aineita (ei ole yksilöity vaarallisiksi). Lisäksi altaassa 1 

todettiin (2020) di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP), joka kuuluu liitteen C1 ve-

sipuitedirektiivin mukaisesti vesiympäristölle vaaralliseksi ja haitalliseksi ai-

neeksi yksilöityihin aineisiin ja se on yksilöity myös asetuksessa vaaralliseksi 

aineeksi. DEHP:a havaittiin myös Meraojassa ja Tuomiluomassa (Oja-4 ja 

Tuomi-2) syyskuun 2020 näytteissä.  Laitoksen tarkkailussa pinta- ja pohjave-

sissä ei ole havaittu asetuksen 1022/2006 liitteen 1A mukaisia aineita.  

 

Vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (1022/2006) 7 §:n mukaan liit-

teen 1 kohdan C2 aine lisätään päästötarkkailuun, jos sitä löytyy jäte- tai hule-

vedestä. Valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitalli-

sista aineista (1022/2006) 6 §:n mukaan Liitteen 1 kohdissa C2 ja D lueteltujen 

aineiden pitoisuudet vedessä tai eliöstössä eivät saa ylittää mainituissa koh-

dissa säädettyä ympäristönlaatunormia. Jos aineelle on annettu eliöstöä kos-

keva ympäristönlaatunormi, on käytettävä tätä normia. 

 

Haitallisista ja vaarallisista aineista tehtyjen selvitysten ja tarkkailutulosten pe-

rusteella hakija esittää jatkettavan pääosin voimassa olevan tarkkailuohjelman 

mukaisesti, mutta on esittänyt lisättäväksi tarkkailuun kaikkien jätekeskuksen 

altaiden vesien analyyseihin fenoliset yhdisteet syksyn tarkkailun lisäksi kevät-

talvella ja kesällä. Lisäksi hakija esittää ftalaattien tutkimisen altaasta 1 ja pin-

tavesistä kesällä.  

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut 30.12.2015 antamassaan lausun-

nossa mm., että toiminnanharjoittajan tulee jatkaa liitteen 1 A mukaisten ainei-

den tarkkailua selvityksessä todettujen aineiden osalta. Lisäksi toiminnanhar-

joittajan tulee jatkaa selvityksessä todettujen liitteessä C2 tarkoitettujen ainei-

den tarkkailua asetuksen 1022/2006 7 §:n mukaisesti. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut 12.2.2021 antamassaan lausun-

nossaan mm., että jätehuoltolaitoksen selvitykset haitallisista ja vaarallisista 

aineista perustuvat erittäin suppeaan määrään näytteitä. Selvityksistä puuttuu 

arvio siitä, paljonko pitoisuudet vaihtelevat vuoden aikana. ELY-keskus esittää 

myös, että biokaasulaitoksen jätevesien haitallisten ja vaarallisten aineiden pi-

toisuudet tulee selvittää. 

 

Aluehallintovirasto on muuttanut ympäristöluvan määräyksen 145, jonka mu-

kaan jätekeskuksen tarkkailupisteissä havaittuja vesiympäristölle vaarallisista 

ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 liitteen 

1 kohtien A, C2 ja D mukaisia selvityksissä löytyneitä aineita on tarkkailtava 

kuukausittain 12 kertaa vuodessa vähintään vuoden ajan tämän päätöksen 

antamisesta. Näin saadaan enemmän tietoa haitallisten ja vaarallisten ainei-

den vaihtelusta vuoden aikana. Aluehallintovirasto on katsonut tarpeelliseksi 

lisätä biokaasulaitokselta johdettavista vesistä valtioneuvoston asetuksen ve-

siympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) liitteen 1 A mu-

kaisten aineiden tutkimisen vähintään vuoden ajan neljännesvuosittain, että 
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saadaan selvitettyä myös biokaasulaitoksen jätevesien haitallisten ja vaarallis-

ten aineiden pitoisuudet. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi muuttaa haitallis-

ten ja vaarallisten aineiden tarkkailua tulosten perusteella. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä myös Lakeuden 

Etappi Oy:n jätekeskuksen ympäristöluvan olennaista muuttamista, luvan tar-

kistamista jätteenkäsittelyä koskevien BAT-päätelmien johdosta sekä toimin-

nan aloittamislupaa (dnro LSSAVI/5512/2020) koskeva hakemus. Aluehallin-

tovirasto on ratkaissut tässä päätöksessä ainoastaan selvitysasioita koskevat 

asiat. 

 

Lupamääräysten perustelut 
 

Lupamääräys 110 

Määräys on annettu pohja- ja pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vie-

märiverkon, kunnallisen jätevedenpuhdistamon ja niihin liittyvien laitteiden 

vaurioitumisen estämiseksi sekä jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toi-

minnan turvaamiseksi. Aluehallintovirasto katsoo, että hakijan jätevesien kä-

sittely ei vastaa nykyisellään parasta käyttökelpoista tekniikkaa kaikilta osin, 

sillä päästöissä on ilmennyt merkittävää vaihtelua ja näin ollen päästöjen hal-

lintaa koskevia menetelmiä tulee kehittää (YSA 37 §). Ympäristönsuojelulain 

(86/2000) 4 §:n mukaiset yleiset periaatteet on otettu huomioon lupamääräystä 

annettaessa.  

 

Aluehallintovirasto on määrännyt viemäriin johdettavan jäteveden raja-arvot 

vuoden 2024 loppuun saakka hakijan esityksen mukaisesti. Jäteveden kuor-

mituksen tulee alittaa vuoden 2025 alusta alkaen määrätyt raja-arvot, jossa 

kokonaisfosforin raja-arvo on alhaisempi ja uusia raja-arvoja on annettu myös 

CODCr:n ja kiintoaineen osalta. Vuoden 2025 alusta alkaen kunnan viemäriin 

johdettavan jäteveden on alitettava myös tarkkailukertakohtaiset raja-arvot. 

Aluehallintovirasto katsoo, että annettu määräaika on riittävä jätevesien käsit-

telymenetelmien kehittämiseksi. Valvontaviranomaisella on mahdollisuus ot-

taa kantaa sille toimitettavaan suunnitelmaan jätevesien esikäsittelyn tehosta-

misesta.  

 

Lupamääräys 145 

Valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista ai-

neista (1022/2006) 4 §:n mukaan liitteen 1 A kohdassa tarkoitettua ainetta ei 

saa päästää pintaveteen eikä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Asetuksen 

(1022/2006) 7 §:n mukaan ympäristöluvanvaraista toimintaa harjoittavan on 

tarkkailtava aineiden pitoisuuksia vedessä, sedimentissä tai eliöstössä, kun 

pintaveteen päästetään tai huuhtoutuu liitteen 1 kohdassa C2 tarkoitettuja ai-

neita. Lisäksi ympäristöluvanvaraista toimintaa harjoittavan on tarkkailtava pin-

tavettä, johon päästetään taikka johon huuhtoutuu merkittävässä määrin liit-

teen 1 kohdassa D tarkoitettuja aineita.  

 

Tarkkailutiheydestä säädetään asetuksen (1022/2006) 9 §:ssä, jonka mukaan 

pintaveden tarkkailun tiheys ja ajoitus on valittava siten, että saavutetaan hy-

väksyttävä luotettavuus- ja tarkkuustaso. Liitteen 1 kohdassa C2 tarkoitettujen 

aineiden pitoisuuksia vedessä on tarkkailtava kerran kuukaudessa, vähintään 

12 kertaa vuodessa. Edellä tarkoitettua tarkkailutiheyttä voidaan muuttaa, jos 

se on aiheellista olosuhteiden muuttumisen, teknisen tietämyksen tai 
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asiantuntija-arvion perusteella. Aluehallintovirasto katsoo, että vähintään vuo-

den kestävän tiheämmän tarkkailun ansiosta saadaan enemmän tietoa havait-

tujen vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuuksista ja nii-

den vaihtelusta jätekeskuksen vesissä. Valvontaviranomainen voi muuttaa 

tarkkailua tulosten perusteella. Määräystä annettaessa on huomioitu ympäris-

tönsuojelulain (86/2000) 5 §:n mukainen selvilläolovelvollisuus.   

 

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 

Aluehallintovirasto on ottanut asiassa annetut lausunnot ja muistutukset huo-

mioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä sekä niiden perusteluista ilmene-

vällä tavalla. Tämän lisäksi aluehallintovirasto vastaa annettuihin lausuntoihin 

ja muistutuksiin seuraavasti.  

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt, että allas 1, 

kooltaan 10 000 m3, voi olla tulevaisuudessa mitoitukseltaan liian pieni, kun 

suljetun tavanomaisen kaatopaikan vedet johdetaan siihen. ELY-keskus ko-

rostaa, että tasausaltaiden tulee olla riittävän suuria mitoitukseltaan ja suun-

nittelussa on tärkeää huomioida esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä yleis-

tyvät rankkasateet. Hakija on vastineessaan tuonut esiin mm., että altaan 1 

tilavuus riittää vastaanottamaan alueella muodostuvat valumavedet käytän-

nössä kaikissa tilanteissa. Aluehallintovirasto viittaa voimassa olevan ympä-

ristöluvan lupamääräykseen 107, jonka mukaan altaat on mitoitettava ja niitä 

on käytettävä siten, että jätevesien käsittelyssä saavutetaan mahdollisimman 

hyvä puhdistustulos. Altaiden yhteistilavuuden on oltava vähintään 20 000 m3. 

Määräyksen mukaan allastilavuutta on lisättävä, jos osoittautuu, että normaa-

lissa ylivirtaamatilanteessa allastilavuus ei ole riittävä.  

 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on lausunnossaan esit-

tänyt, että lupamääräysten 113–115 mukaiset selvitykset tulisi päivittää vas-

taamaan nykytilannetta. Hakija on vastineen yhteydessä 16.4.2021 toimittanut 

päivitetyn version jätehuoltokeskuksen jäte- ja hulevesien käsittelyn ja johta-

misen teknistaloudellisesta selvityksestä 2021–2025 sekä riskinarvion vaaral-

lisista ja haitallisista aineista jätekeskuksen vesissä. Päivitetyt tiedot löytyvät 

päätöksen kertoelmaosiosta.  

 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen lupamääräyksen 113 mukaisesta sel-

vityksestä annettujen lausuntojen osalta aluehallintovirasto viittaa päätöksen 

lupamääräykseen 110. 

 

Muistutuksissa nro 1, 2, 3 ja 4 on esitetty mm., että lisäkuormitusta jätehuol-

tokeskuksesta johdettavista vesistä ei tule sallia vesistölle. Aluehallintovirasto 

toteaa, että jätekeskuksen vesien johtamiseen ei ole haettu muutoksia tässä 

päätöksessä ratkaistavien selvitysten yhteydessä. Jätekeskuksen läjitysalu-

een vesien johtamiseen liittyvät muutokset käsitellään Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirastossa vireillä olevassa lupahakemuksessa (dnro 

LSSAVI/5512/2020). 

 

Muistutuksissa nro 3 ja 4 hajuun ja BAT-päätelmiin esitettyjen asioiden 

osalta aluehallintovirasto viittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 

vireillä olevaan lupahakemukseen (dnro LSSAVI/5512/2020), jossa käsitellään 

Lakeuden Etappi Oy:n luvan olennainen muutos sekä luvan tarkistaminen 
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jätteenkäsittelyä koskevien BAT-päätelmien johdosta. Tässä päätöksessä on 

ratkaistu ainoastaan lupamääräyksen 113 mukaista selvitystä sekä lupamää-

räysten 114 ja 115 mukaista selvitystä koskevat asiat.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 
Päätöksen voimassaolo 

 
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.  

 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

 
Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 

voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. 

(YSL 56 §) 

 

POISTETTAVAT JA MUUTETTAVAT LUPAMÄÄRÄYKSET 
 

Lakeuden Etappi Oy:n ympäristöluvasta (annettu 23.4.2013, dnro 

LSSAVI/357/04.08/2010), jota on muutettu Vaasan hallinto-oikeuden 2.3.2015 

antamalla päätöksellä (nro 15/0135/3) sekä korkeimman hallinto-oikeuden 

8.4.2016 antamalla päätöksellä (nro 1224/2016), poistetaan lupamääräykset 

113, 114 ja 115 sekä muutetaan lupamääräykset 110 ja 145.  

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta  

muutosta. (YSL 100 §) 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 43, 46, 47, 55, 105 §  

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (169/2000) 1, 5, 36, 36 a, 37 § 

Liite 2 

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 

(1022/2006) 2, 4, 6–10 §, Liite 1 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 
Tästä päätöksestä peritään maksua 9 240 euroa. Lasku lähetetään myö-

hemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. 

 

Ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintoviras-

tojen maksuista vuosina 2014 ja 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1092/2013) mukaisesti. Asetuksen liitteen mukaan, jos kysymyksessä on muu 

ympäristölupa-asia taikka lainsäädännön tai lupapäätöksen edellyttämän 

suunnitelman, selvityksen tai muun niitä vastaavan käsittely, peritään asian 

käsittelystä maksu, jonka suuruus on 55 euroa/tunti. Asioiden 

(LSSAVI/75/04.08/2014 ja LSSAVI/76/04.08/2014) käsittelyyn käytetty työ-

määrä on ollut yhteensä 168 tuntia, joten maksu on 9 240 euroa. 
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille, joille on lähetetty lupahake-

muksesta erikseen tieto sekä niille, jotka ovat esittäneet muistutuksia, vaati-

muksia ja mielipiteitä. 

 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksestä julkaisemalla kuulutuksen ja päätök-

sen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi). Tieto kuulutuk-

sesta julkaistaan myös Ilmajoen kunnan verkkosivuilla. Päätöstä koskeva il-

moitus julkaistaan Ilmajoki -lehdessä. 

 

JAKELU 

 
Päätös 

Lakeuden Etappi Oy 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalousviranomainen 

Ilmajoen kunta 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Ilmajoen kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 

Ilmajoen kunnan kaavoitusviranomainen 

Suomen ympäristökeskus  

https://ylupa.avi.fi/
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MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-

teen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-

sessä kuin pääasiasta. 

 

LIITTEET 
 Valitusosoitus 

  

 

 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Stefan Nyman ja esitellyt ympäristöylitar-

kastaja Tiina Eskola. 

 

 

 

 

 

 

   



 

  LIITE 
 

VALITUSOSOITUS        

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituk-
sella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun 
tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja 
vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-
laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erik-
seen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen en-
nen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 17.1.2022. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, 
kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  

− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannus-
aatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. 
Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelin-
numero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos 
sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty 
prosessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  

− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon ai-
kana.  

Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintoviras-
toon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, jul-
kinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista 
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 



 

  LIITE 
o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen säh-

köinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tar-
vitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai 
jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
 
 

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, tele-
kopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan 
kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asi-
ointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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