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ASIA  Anora Group Oyj:n ympäristöluvan muuttaminen sekä tarkista-

minen elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikoi-

ta koskevien BAT-päätelmien johdosta, Ilmajoki  

HAKIJA  

Anora Group Oyj (aikaisemmin Altia Oyj) 

 PL 350 

 00101 Helsinki 

   

 Y-tunnus: 1505555–7 

 

LAITOS 

 Anora Group Oyj  

 Koskenkorvan tehdas 

 61330 Koskenkorva  

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 
Hakemus koskee ympäristöluvan muuttamista sekä tarkista-

mista 4.12.2019 julkaistujen elintarvikkeiden ja maidon valmis-

tus- ja jalostustekniikoita koskevien BAT-päätelmien johdosta. 

Anora Group Oyj:n Koskenkorvan tehdas sijaitsee Ilmajoen 

kunnan Koskenkorvan Asevelikylässä, kiinteistöllä Tehdasmaa 

145-411-47-0.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA PERUSTE   

 

 Hakemus on tullut vireille 26.3.2021. 

 

Ympäristönsuojelulain 80 §, 81 § ja 89 §  

 

Anora Group Oyj:n Koskenkorvan tehtaan toiminta on ympäris-

töluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja ym-

päristösuojelulain liitteen 1 taulukon 1 (direktiivilaitos) kohdan 4 

b), (kemianteollisuus: orgaanisten kemikaalien valmistus) ja 10 

Länsi- ja Sisä-Suomi 
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c), (elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon tarkoitettujen seuraa-

vien raaka-aineiden käsittely ja jalostus, riippumatta siitä, onko 

niitä aikaisemmin jalostettu vai ei, pelkkää pakkaamista lukuun 

ottamatta: pelkästään kasviperäiset raaka-aineet valmiiden tuot-

teiden tuotantokapasiteetin ylittäessä 300 tonnia vuorokaudessa 

tai 600 tonnia vuorokaudessa, jos laitos toimii kaikkina vuosina 

enintään 90 peräkkäisenä vuorokautena) perusteella. 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 

Anora Group Oyj:n ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta 

 

Altia Oyj:n (nykyään Anora Group Oyj:n) Koskenkorvan tehdas 

on tehnyt selvityksen luvan tarkistamisen tarpeesta elintarvik-

keiden ja maidon valmistuksen ja jatkojalostuksen parasta käyt-

tökelpoista tekniikkaa (FDM-BAT) koskevien päätelmien johdos-

ta. Selvityksen perusteella Altia Oyj katsoo, että Koskenkorvan 

tehtaan toiminta on BAT-päätelmien mukaista. Tärkkelyskuivu-

rin päästöjen tarkkailutiheys ei ole BAT-päätelmän 5:n mukai-

sesti vuosittaista, mutta nykyinen päästötaso kuivurilta alittaa 

BAT-päätelmän 34:n päästötason < 2–10 mg/Nm3. BAT-

päätelmien tarkkailuvaatimuksista poiketen kloridille ei ole ase-

tettu ympäristöluvassa tarkkailuvaatimusta. Kloridipitoisuus on 

analysoitu tehtaan jätevesien päästöinventaariossa kerran teh-

taan jätevedenkäsittelystä lähtevästä vedestä, ja se alitti talous-

vedelle asetetun laatutavoitteen. 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 

10.9.2020 antamallaan päätöksellä (EPOELY/748/2015) tarkas-

tanut Ilmajoen kunnassa Koskenkorvan teollisuusalueella sijait-

sevan Altia Oyj:n Koskenkorvan tehtaan ympäristönsuojelulain 

80 §:n mukaisen selvityksen.  

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

(ELY-keskus) katsoo annetussa päätöksessään, että Altia Oyj:n 

Koskenkorvan tehtaan toiminta vastaa BAT-päätelmien mukais-

ta toimintaa, mutta voimassa oleva ympäristölupapäätös ei kai-

kilta osin vastaa BAT-päätelmissä asetettuja vaatimuksia. Altia 

Oyj:n laatimasta selvityksestä käy ilmi, että nykyinen lupapäätös 

ei vastaa BAT-päätelmissä 5 (tarkkailutiheys) ja 34 (BAT-

päästötaso) asetettuja vaatimuksia. Nykyisessä voimassa ole-

vassa ympäristöluvassa päästöraja-arvo tärkkikuivurin hiukkas-

päästöille on 100 mg/Nm3 ja tarkkailua on tehtävä kerran kol-

messa vuodessa. BAT-päätelmän 34 mukaan päästöraja-arvo 

pölylle tulee olla < 2–10 mg/Nm3 ja päätelmän 5 mukaan tark-

kailun tulee olla vuosittaista. ELY-keskuksen näkemyksen mu-

kaan kloridin osalta voidaan tehdä poikkeus ja olla asettamatta 

kloridille tarkkailuvaatimusta.  
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Lisäksi ELY-keskus katsoo, että luvan tarkistamisen yhteydessä 

ympäristölupa tulee päivittää lupavelvollisuuksien ja lupamää-

räyksien osalta ja ympäristönsuojelulain (527/2014) vaatimusten 

mukaiseksi.  ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ympäristölu-

paa tulisi päivittää ja siitä tulisi poistaa lupamääräykset, jotka ei-

vät enää liity laitoksen toimintaan. Laitoksen toimintaa ei ole lu-

van mukaisesti laajennettu ja luvanmukaisia toimintoja on osin 

siirretty muille toiminnanharjoittajille. Lisäksi koska laitoksen 

ympäristölupa on annettu vanhan ympäristönsuojelulain 

(86/2000) nojalla, saattaa olla tarve päivittää lupaa myös ympä-

ristönsuojelulaissa (527/2014) annettujen vaatimusten osalta.  

 

ELY-keskus määräsi toiminnanharjoittajan jättämään luvan tar-

kistamista koskevan lupahakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirastolle 31.3.2021 mennessä. 

 

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN 

 

Aluehallintovirasto on valtioneuvoston asetuksen ympäristön-

suojelusta (713/2014) 1 §:n momentin 1 perusteella toimivaltai-

nen lupaviranomainen, kun kyseessä on ympäristönsuojelulain 

(527/2014) liitteen 1 taulukossa 1 tarkoitettu toiminta (direktiivi-

laitos). 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Länsi-Suomen ympäristökeskus on 31.1.2007 antamallaan pää-

töksellä (diaarinumero LSU-2004-Y-1201) myöntänyt ympäristö-

luvan Altia Oyj:n toiminnalle (nykyään Anora Group Oyj). Lupa 

on myönnetty etanolitehtaalle, polttoaine-etanolitehtaalle, tärk-

kelystehtaalle, rehutehtaalle, voimalaitokselle, jätevedenpuhdis-

tamolle ja raakaveden puhdistuslaitokselle. Vaasan hallinto-

oikeus on 20.3.2009 antamallaan päätöksellä (nro 09/0140/3) 

pysyttänyt ympäristökeskuksen päätöksen. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 14.4.2011 anta-

mallaan päätöksellä (diaarinumero LSSAVI/172/04.08/2010) 

muuttanut lupamääräyksiä 1, 10, 17, 21, 34 ja 39. 

 

Ympäristölupien energiantuotantoa koskevat velvoitteet ovat 

siirtyneet STEP Oy:lle. 

 

Tehtaalle lämpöenergiaa toimittavalla STEP Oy:n kattilalaitok-

sella on ympäristölupa (diaarinumero LSSAVI /64/04.08/2013), 

joka on annettu 27.3.2014. 

 

 Altia Oyj:n (nykyään Anora Group Oyj:n) vedenottamolla on L-

SVEO:n 8.10.1971 myöntämä lupa ottaa pohjavettä 5 000 m3/d 

vuosikeskiarvona sekä tilapäisesti 7 500 m3/d. 
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Oy Alko Ab:llä (nykyään Anora Group Oyj) on voimassa oleva 

jätevesisopimus Ilmajoen kunnan viemärilaitoksen kanssa 

(10.9.1974). 

 

 Koskenkorvan tehtaan alueella on voimassa 5.6.2018 hyväksy-

tyn yleiskaava 2. vaiheen mukaan kaavamerkintä T (teollisuus) 

sekä E (erityisalue). Lisäksi tehtaan kiinteistölle sijoittuu neljä 

suojeltavaa rakennusta (kaavamerkinnät sr-1 ja sr-2). 

 

 Tehdasalue on voimassa olevassa asemakaavassa (Kosken-

korva, Koskenkorvan kunnanosan asemakaavan muutos ja laa-

jennus koskien kortteleita 53–55, 57 ja 58, Altian alue, muodos-

tuu korttelit: 53–55 ja 58, hyväksytty 4.6.2009) kaavoitettu alu-

eeksi TT-3/s (teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö 

säilytetään.  Alueelle saa sijoittaa muun teollisuuden lisäksi or-

gaanisia kemikaaleja valmistavan teollisuuslaitoksen. Korjaus- 

ja muutostöissä tulee ottaa huomioon tehdasalueen kerrokselli-

nen arkkitehtuuri ja kulttuurihistoria. Uudisrakennuksessa on 

huomioitava tehdasmiljöön kokonaisuus siten, ettei heikennetä 

alueen arkkitehtonista tasoa).  

 

Jätevedenpuhdistamo on kaavoitettu alueeksi E-3 (alueelle saa 

sijoittaa jätevesien käsittelylaitoksen ja voimalaitoksen, höyryn-

tuotantoteholtaan maksimissaan 45 MW ja varastorakennuksia) 

ja vedenottamo alueeksi ET-2 (yhdyskuntateknistä huoltoa pal-

velevien rakennusten ja laitosten alue. Vesilaitos.).  

 

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

  

 Tehdas sijaitsee noin 1 km päässä Koskenkorvan kylätaaja-

maasta kaakkoon. Tehtaan etäisyys lähimmistä asuinrakennuk-

sista on noin 100 metriä. Asuintaloja on tätäkin lähempänä, mut-

ta niitä lähinnä oleva toimija on Anora Group Oyj:n aivan teh-

taan vieressä sijaitseva A-Rehu Oy:n rehutehdas. Tehtaan yh-

teydessä ovat myös STEP Oy:n kattilalaitokset ja Oy Linde Gas 

Ab:n (ent. AGA) hiilidioksidin talteenottolaitos. Anora Group 

Oyj:n kaakkois- ja itäpuolella on tiivistä asuintaloaluetta ja sen 

pohjoispuolella on rautatieaseman alue. Länsipuolella sijaitsee 

oma jätevedenpuhdistamo ja raakaveden puhdistuslaitos. Lou-

naspuolella on maatila- ja peltoalue.  

 

Lähistöllä ei ole Natura-alueita eikä muita luonnonsuojelualuei-

ta. Tehdas sijaitsee pohjavedenhankintaa varten tärkeällä poh-

javesialueella (Koskenkorva 1014503, I-luokka). Koskenkorvan 

pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 2,15 km². Pohjavesi-

alueen muodostumisalueen pinta-ala on noin 0,92 km². Pohja-

veden pinta on noin 10–15 metrin syvyydellä maanpinnasta. Ai-

van tehdasalueen vieressä, noin 250 m kiinteistön rajasta luo-
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teeseen sijaitsee toinen I-luokan pohjavesialue (Salonmäki 

1014502). 

  

Tehdas sijaitsee Kyrönjoen vesistöalueella, Koskenkorvan ylä-

osan Koskenkorvan alueella (42.033). Kyrönjoki on voimakkaas-

ti säännelty ja muutettu, Kyrönjoen yläosa luokitellaan suurten 

turvemaiden joeksi ja sen ekologinen tila on välttävä. Kyrönjoen 

yläosan kemiallinen tila on luokiteltu hyvää huonommaksi. Ky-

rönjoki sijaitsee lähimmillään noin 440 m tuotantorakennuksista.  

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 
 Yleiskuvaus toiminnasta 
 

Laitoksen pääasiallinen toiminta on elintarviketeollisuus. Anora 

Group Oyj:n Koskenkorvan tehdas tuottaa etanolia, tärkkelystä, 

eläinrehujen raaka-ainetta ja hiilidioksidia asiakkaille.  

 

Anora Group Oyj:n nykyinen toiminta koskee myös jäteveden-

puhdistamoa (ulkopuolinen palveluntoimittaja operoi) ja raaka-

veden puhdistuslaitosta. Tehdasalueella toimii erillinen kunnos-

sapitoyhtiö 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty tuotannossa käytetty viljamää-

rä vuonna 2020 sekä sen prosentuaalinen jakauma tuotteisiin. 

 
 

Tuotantomäärät ja tuotantomäärien muutokset  

Etanolin-, tärkkelyksen ja rehuraaka-aineiden valmistusprosessit 

ovat edelleen vastaavat kuin ympäristöluvassa LSU-2004-Y-

1201-111 on kuvattu. 

  

Tärkkelysprosessiin kuuluvat viljan vastaanotto, jauhatus ja 

märkäprosessi, jossa jauhon sisältämät tärkkelys, kuitu ja prote-

iini erotetaan toisistaan. Jyvästä erotettu tärkkelys jaetaan par-

tikkelikokoon perustuen A- ja B-tärkkelysjakeiksi. A-
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tärkkelysliete voidaan varastoida ja toimittaa sellaisenaan tai se 

voidaan kuivata. Tärkkelyksen kuivausprosessi on kaksivaihei-

nen: tärkkelyksen mekaaninen kuivaus korilinjoilla ja tärkkelyk-

sen kuivaus flash-kuivurilla. Kuivausilma johdetaan lopuksi mär-

käpesureille, joilla ilmaan jäänyt tärkkelys pestään pois. Tärkke-

lyspitoinen vesi kierrätetään prosessiin. Tärkkelystä toimitetaan 

sekä bulkkina, että pakattuna säkkeihin. B-tärkkelys ohjataan 

etanolinvalmistukseen, jonka prosessivaiheita ovat mäskäys, 

käyminen ja tislaus. Mäskäyksessä muutetaan raaka-aineena 

käytettävässä viljassa oleva tärkkelys sokeriksi, jota hiiva pystyy 

käyttämään etanoliksi. Käyminen on toteutettu jatkuvatoimisella 

prosessilla. Käymisprosessissa syntyy samanaikaisesti hiilidiok-

sidia. Nykyisessä tislausprosessissa on viisi pääkolonnia ja nel-

jä sivukolonnia. Lisäksi käytössä on absolutointiyksikkö.  

 

Anora Group Oyj:lla on sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä 

ISO 14001:2015. Nykyinen sertifikaatti on voimassa 30. huhti-

kuuta 2022 saakka.  

  

Tuotantomäärät ja tuotantomäärien muutokset  

Tehdas käy keskeytymättömässä kaksivuorotyössä 345–355 

päivänä vuodessa. Tehtaalla pidetään vuosittain neljä tuotannon 

huolto- ja pesuseisakkia.  Raaka-aineina käytetään ohraa, mutta 

myös vehnän käyttö ohran rinnalla on mahdollista valikoituihin 

tuotteisiin. Koskenkorvan tehtaalla käytettiin vuonna 2020 raa-

ka-aineena noin 210 miljoonaa kg viljaa. Tehdas käyttää vuosit-

tain myös luomuohraa (vuonna 2020 noin 260 t) etanolin valmis-

tuksessa.  

 

Tehtaalla toteutetuissa investoinneissa on panostettu erityisesti 

tuotanto- ja energiatehokkuuden kasvattamiseen. Tuotekohtai-

set valmistusmäärät (vuonna 2020) on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1 

 Tuote Valmistusmäärä v. 2020 (t) 

A-tärkkelys 64 124 

Rehukomponentit 66 194 

Ohrankuori 12 983 

Viljanviina 19 247 

Tekninen etanoli   1 670 

Absolutoitu etanoli   1 982 

Sikunajakeet (30 %)      713 

Hiilidioksidi   7 707 

  

Hiilineutraalin tuotannon saavuttaminen 2025 mennessä on 

Anora Group Oyj:n merkittävä vastuullisuustavoite.   
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Liikennemäärät  

Tehdasalueella käy 60–70 rekka-autoa ja/tai traktoria vuorokau-

dessa. Kuljetukset ovat pääosin tuote- ja raaka-ainetoimituksia, 

noin 60 % kuljetuksista liittyvät A-Rehun toimintoihin.  

 

Jätemäärät ja jätteen käsittely  

Koskenkorvan tehtaan jätteen hyötykäyttöprosentti on yli 99 %. 

Suurin osa jätteistä hyödynnetään energiantuotannossa. Mate-

riaalihyötykäyttöön lajitellaan mm. metalli, puu, pahvi- ja paperi.  

Tehdasalueen toiminnoista syntyy vuosittain noin 250 000 m3 

jätevettä, jotka esikäsitellään omassa jätevedenpuhdistamossa. 

Jätevesilaitosta operoi ulkopuolinen palveluntoimittaja. Esikäsi-

telty jätevesi sekä puhdistusprosessissa syntyvät lietteet toimi-

tetaan Ilmajoen kunnan keskuspuhdistamolle käsiteltäväksi.   

 

Taulukko 2. Toiminnassa syntyvät jätteet vuonna 2020: 

EWC-

koodi 

Jätelaji Kokonaispaino 

(t/a) 

200301 Polttojae     21,62 

190812 Jätevedenpuhdistamon yli-

jäämäliete 

    1707 

190902 Kalkkiliete      630 

170401 Metallit (Cu)      3,4 

191202 Metallit (Fe)    33,8 

160213* SER      0,9 

190812 Orgaaninen liete     269 

150106 Energiajae       16 

150101 Pahvi      3,6 

170201 Puu      7,2 

200108 Biojäte      6,7 

200102 Lasi      0,6 

200140 Pienmetalli       1 

200101 Lehdet, mainokset      0,1 

060106* Happojäte      0,2 

130899* Kiinteät ja pastamaiset öljy-

jätteet 

     0,4 

130110* Käytetty voiteluöljy, kirkas      2,4 

130205* Käytetty voiteluöljy     0,34 

160504* Aerosolit     0,05 

160303* Väkevät hapot     48,1 

 

Kemikaalien käyttö  

Anora Group Oyj:n tuotannon kemikaalikulutus vuonna 2020 on 

esitetty taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Kemikaalikulutus 

Kemikaalin kauppanimi Käytetty määrä (kg) 

2020 

Natriumhypokloriitti, tuotanto        1 344 

Natriumhypokloriitti, vesilaitos      11 690 

Natriumbisulfiitti 1 466 020 

Typpihappo        4 637 

Rikkihappo, tuotanto    326 951 

Rikkihappo, vesilaitos        9 990 

Peretikkahappo      25 161 

Vetyperoksidi    264 806 

BIM 4903      10 413 

Natriumhydroksidi    186 579 

Kalsiumhydroksidi      50 150 

 

Koskenkorvan tehdasalueen prosessikemikaalien käyttöä on 

vuosien aikana vähennetty korvaamalla vaarallisia kemikaaleja 

haitallisilla (vähemmän vaarallisilla) sekä lopettamalla kemikaa-

lien käyttö muista syistä johtuen. Seuraavien kemikaalien käyttö 

prosessin apuaineina on lopetettu vuosien 2014–2020 aikana:  

- Calprona Salmokill, lopetettu  

- P3-Ferisol, lopetettu  

- Rikkidioksidi, lopetettu (korvattu natriumbisulfiitilla)  

- Fosforihappo, lopetettu  

- Kuparisulfaatti, lopetettu  

- P3-Oksonaktive, lopetettu  

 

Energian ja veden kulutus  

Koskenkorvan tehtaan käyttämä lämpöenergia tuotetaan samal-

la tehdasalueella STEP Oy:n operoimissa lämpökattiloissa. 

Energiantuotannon pääpolttoaineina ovat viljan kuorijakeet, joita 

saadaan tehdasalueen prosessien sivuvirtoina Anora Group 

Oyj:n ja A-Rehu Oy:n tuotantolaitoksilta. Muita energiantuotan-

non polttoaineita ovat turve, tislauksen polttojakeet sekä vara-

polttoaineena raskas polttoöljy. Uusiutuvien polttojakeiden 

osuus laitoksella on 65 %.   

 

Koskenkorvan tehdas käytti vuonna 2020 lämpöenergiaa n. 94 

GWh vuodessa, josta valtaosa käytetään tislausprosessiin ja 

tärkkelyksen tuottamiseen. Sähkönkulutus oli vuonna 2020 n. 

38 GWh. Anora Group Oyj on liittynyt elintarviketeollisuuden 

energiatehokkuuden toimenpideohjelmaan. Energiatehokkuus-

toimenpiteitä toteutetaan linjassa ympäristöstrategian kanssa. 

Anora Group Oyj tavoittelee hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 

2025 mennessä ja tämä sisältää myös energiatehokkuustoi-

menpiteitä. Toimenpiteet (investoinnit, ympäristötavoitteiden 

toimenpiteet) määritellään vuosisuunnitelmissa.   
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Tuotannon tarvitsema prosessivesi johdetaan ja puhdistetaan 

Anora Group Oyj:n omistamalla pohjavesipuhdistamolla. Kos-

kenkorvan vedenottamolla on L-SVEO:n 8.10.1971 myöntämä 

lupa ottaa pohjavettä 5 000 m3/d vuosikeskiarvona sekä tilapäi-

sesti 7 500 m3/d. Vuonna 2020 puhdistamon vedenottomäärä oli 

noin 2 200 m3/d vettä. Vettä tarvitaan hyvin paljon tehtaan jääh-

dytys- ja lämmityskierrossa. Jäähdytysvesitorni jäähdyttää n. 40 

asteista paluuvettä, joka mahdollistaa veden hyödyntämisen 

uudelleen jäähdytysvetenä. Osa kiertovesijärjestelmän vedestä 

johdetaan puhtaana Kyrönjokeen. Tuotantoprosessissa vettä 

tarvitaan mm. prosessipesuihin sekä tärkkelyksen valmistuspro-

sessissa.  

 

PÄÄSTÖTIEDOT 

 

Päästöt viemäriin  

 

Tehtaalla muodostuu käsiteltäviä jätevesiä Anora Group Oyj:n 

tuotantoprosesseista, tärkkelyksen ja etanolin valmistusproses-

sista ja A-Rehulta liemirehujen valmistusprosessista sekä STEP 

Oy:n biokattilalaitokselta. Anora Group Oyj:n saniteettijätevedet 

johdetaan suoraan kunnan viemäriverkkoon omalla viemärilinjal-

la.  

 

Prosessijätevedet esikäsitellään tehtaan omalla jätevedenpuh-

distamolla ennen niiden johtamista kunnalliseen jätevesiverkos-

toon. Prosessijätevedet otetaan vastaan tehtaan omalla jäteve-

sien esikäsittelylaitoksella välpällä varustettuun 30 m3:n sekoi-

tuskaivoon, jossa ne neutraloidaan jätelipeän avulla ja johde-

taan rumpusuodattimelle kiintoaineen poistoon. Jätevesikuormia 

voidaan tasata tasaus- ja varoaltailla, yhteensä noin 1 500 m3 

(kaksi 500 m3:n tasausallasta sekä 500 m3:n varoallas). Laitok-

selle on rakennettu uudet tasausaltaat v. 2010, mutta myöhem-

min lupaa on muutettu ja lupaan kirjattu velvoite altaiden katta-

misesta on poistettu. Tasaus- ja varoaltaat on rakennettu vesitii-

viistä ja pakkasenkestävästä materiaalista. Materiaalit on valittu 

siten, että ne kestävät tehtaan jätevedet. Koko 1 500 m3:n tila-

vuuden ympärillä kulkee salaoja, jota pitkin ympäristön vedet 

johdetaan pois. Tämä estää ympäristön vesiä kulkeutumasta ta-

saus-/varoaltaisiin. Kaikki tehtaalta tulevat jätevedet kulkevat ta-

sausaltaan kautta, josta ne voidaan hallitusti ajaa jäteveden 

puhdistusprosessiin. Tasausaltaalle johtava venttiili voidaan sul-

kea, jolloin jätevesi ohjautuu suoraan jäteveden puhdistuspro-

sessiin. Jätevesi- ja sadevesilinjoissa on öljynerotuskaivot.  

 

Kuormitusta tasataan vaiheistamalla pesuja ja tasaamalla 

kuormitushuippuja tasausaltaalla. Jätevesi käsitellään Taman-

prosessin reaktoreissa anaerobisesti, joissa jäteveden orgaani-

nen aines hajotetaan ensin happovaiheessa rasvahapoiksi ja 
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sitten metaanivaiheessa mikrobien avulla vedeksi, hiilidioksidiksi 

ja metaanikaasuksi. Käsitelty jätevesi johdetaan jälkiselkeytyk-

seen ja ilmastukseen sekä edelleen kunnan jätevedenpuhdis-

tamolle. Selkeytyksestä poistetaan lietettä noin 10–30 m3 vii-

kossa. Syntyvä metaani johdetaan soihtupolttoon, jossa se pol-

tetaan hajuttomaksi. 

 

Taulukko 4. Jätevesipäästöt v. 2020 

Parametri 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 

Kuormitus  Puh-

distus 

% 

Kuormitus Puh-

dis-

tus 

% 

Kuormitus Puh-

dis-

tus 

% 

Kuormitus Puh-

distus 

% 

BOD 7ATU (kg) 7 119,23 90,7  22 492 66 28 995,3 58,3 40 242,6 58,6 

BOD 7ATU (mg/l)    137,13         377,35       523,53       675,2  

Kok. P (kg)    379,17 79,5      428 -24      421,8       659,6 27,7 

Kok. P (mg/l)        7,30        7,18                                    7,62         11,07  

Kiintoaine (kg) 9 888,67 76,83 29 803 50 27 201,3 51,3 20 822,7 76,2 

Kiintoaine (mg/l)    190,48       500,01      491,14       349,37  

Kok. typpi (kg) 1 622,83 65,5   1 238 47   1 412,2 17    2 269,3 42,7 

Kok. typpi (mg/l)      31,26         20,77         25,5         38,08  

Johtamisvuoro-

kausien määrä 

     91         91         92         92  

Virtaama (m3) 51 915,5  59 605  55 384  59 600,7  

 

Taulukko 5. Vuosien 2019–2020 jätevesikuormitukset neljän-

nesvuosikeskiarvioina 

Jakso BOD, 

kg/d 

kokP, 

kg/d 

kokN, 

kg/d 

Kiintoaine, 

kg/d 

Virtaama 

 m3/d 

2021 2/4 283 3,8 13,8 129 562 

2021 1/4 381 8 23,5 136 538 

2020 4/4 437 7,2 24,7 226 648 

2020 3/4 315 4,6 15,4 296 602 

2020 2/4 247 4,7 13,6 328 655 

2020 1/4   78 5 18 109 571 

2019 4/4 294 4 19 161 644 

2019 3/4 530 7,7, 25,8 184 818 

2019 2/4   83 7,5 30,7 164 766 

2019 1/4 326 11,2 37,5 610 920 

 

 

Jätevesilaitoksen liete toimitetaan jatkokäsiteltäväksi kunnan jä-

tevesilaitokselle/ympäristöluvan omaavalle laitokselle ja heidän 

kauttaan edelleen hyödynnettäväksi maanparannusaineena. 

Tällä hetkellä pellolle levitetään ainoastaan puhdasvesilaitoksen 

liete. Jätevesilaitoksen osalta hakija selvittelee aika ajoin mah-

dollisuutta myös jätevesilaitoksen lietteenkäsittelylle. Hakija esit-

tää, että mahdollisuus jätevesilaitoksen lietteen levitykselle pel-

lolle säilyy luvassa. 
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Jätevesilaitoksella on suoritettu hajupäästökartoitus vuonna 

2017. Selvityksessä laitoksen ei todettu aiheuttava sellaista jat-

kuvaa hajupäästöä, joka vaatisi altaiden kattamista tai muita 

toimenpiteitä.  Anora Group Oyj aikoo vähentää tehtaan jäteve-

simäärää vuoteen 2025 mennessä 20 %:ia, vertailukohtana käy-

tetään vuotta 2018.  

 

Päästöt vesistöön, maaperään ja pohjaveteen  

 

Anora Oyj:n tehdasalueella syntyvät sade- ja sulamisvedet joh-

detaan Kyrönjokeen öljynerotuskaivojen kautta. 

 

Tehtaan jäähdytysvedet eivät kulje täysin suljetussa kierrossa. 

Jäähdytysvesikiertoon kuuluu kolme eri lämpötilan säiliötä:   

•  jäähdytys- eli kylmävesisäiliö,  

•  jäähdytyskierrosta palaava säiliö, josta on ylikaato jokeen  

• lämmön talteenottosäiliö, joka kaataa jäähdytyskierrosta pa-

laavaan säiliöön.  

 

Jos kuumaa vettä syntyy prosessissa enemmän kuin sitä tarvi-

taan ja mahtuu säiliöihin, ylimenevä vesi menee jokeen palaa-

vasta säiliöstä. Tällöin vettä jäähdytetään lauhduttimilla vii-

leämmäksi pihalla olevassa lauhduttimessa, jossa vesi virtaa 

näkyvillä kosketuksissa ulkoilmaan. Jäähdytysvedet johdetaan 

öljynerotuskaivon kautta Kyrönjokeen. Jäähdytysvesikierrosta 

suoritetaan mikrobiologista seurantaa.  Järjestelmä tulee kuiten-

kin tulevaisuudessa poistumaan ja se korvataan suljetulla kier-

rolla, jossa on nykyaikaisempi ja tehokkaampi jäähdytystekno-

logia.  

 

Voimassa olevan ympäristölupamääräyksen 17 mukaisesti eta-

noli- ja raskasöljysäiliöiden suoja-altaiden sade- ja sulamisvedet 

voidaan johtaa öljynerotuskaivon kautta Kyrönjokeen sen jäl-

keen, kun ne on tarkkailussa ensin todettu puhtaiksi, jolloin 

CODCr-arvon on alitettava 125 mg/l. Mikäli raja-arvo ylittyy, ve-

det toimitetaan käsiteltäväksi. Öljynerotuskaivo on mitoitettava 

niin, että poistuvan veden öljypitoisuus on alle 5 mg/l.  

 

Happo- ja vetyperoksidisäiliöiden suoja-altaiden vedet johde-

taan jätevesien käsittelyyn. Happo- ja vetyperoksidisäiliöiden 

suoja-altaiden sade- ja sulamisvesien pH analysoidaan ennen 

viemäriin laskemista. Jos pH on 3,0–10, voidaan vesi juoksuttaa 

hallitusti viemäriin. Muutoin arvioidaan tarvittavat toimenpiteet 

erikseen ennen mahdollista viemäriin laskua. Kemikaalisäiliöi-

den suoja-altaiden tyhjäys suoritetaan tarvittaessa. 
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Riskienhallinta 

 

Laitokselle on suoritettu ympäristöriskianalyysi vuonna 2018. 

Ympäristöriskikartoituksessa tunnistetut päästöt tai ympäris-

tönäkökohdat sijoittuivat riskianalyysin perusteella riskiluokkaan 

3, eli ne eivät vaadi uusia riskinhallintatoimenpiteitä.   

 

Tehdasalueella toimii tehdaspalokunta, joka osallistuu aktiivi-

sesti kemikaali- ja paloriskien torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn.  

 

Tehdasalue sijaitsee tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella, 

suojelusuunnitelma on päivitetty vuonna 2019 Ilmajoen kunnan 

toimesta. Pohjavesien tarkkailua suoritetaan kaksi kertaa vuo-

dessa viidestä havaintokaivosta tutkimussuunnitelman mukai-

sesti. Tuotantolaitoksella tunnistetut riskit liittyvät erityisesti ke-

mikaalien ja polttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin liittyviin 

vuototilanteisiin sekä tulipalotilanteessa sammutusvesien keräi-

lyyn.  

 

Tehdasalueen vuodonhallinta on toteutettu varastosäiliöiden se-

kä lastaus- ja purkualueiden keruualtailla. Kaikki alueet on pin-

noitettu joko asfaltoimalla tai läpäisemättömällä bentoniittimas-

salla. Altaat ja keruualueet on yhdistetty prosessivesiviemäriin, 

mikä mahdollistaa vuotojen hallitun talteenoton jätevesilaitoksen 

varoaltaaseen. Säiliöiden lastausten aikana hulevesiverkosto 

pidetään suljettuna, jotta mahdolliset vuodot saadaan ohjattua 

prosessivesiverkoston kautta jätevesilaitokselle. Mahdolliset 

vuodot voidaan kerätä talteen varoaltaasta tai johtaa hallitusti 

laimennettuna jätevesien esikäsittelylaitokselle. Kemikaalipääs-

töjen torjuntaan liittyen tehdasalueella pidetään kolmen vuoden 

välein harjoituksia. 

  

Päästöt ilmaan  

 

Tärkkelyksen kuivauksen ensimmäisessä vaiheessa tärkkelys-

lietteestä (noin 43 % ds) poistetaan vettä korilinkojen avulla. 

Lingottu tärkkelys (noin 65 % ds) syötetään ruuvikuljettimien 

avulla Flash-kuivuriin, jossa se kuivataan kuuman ilmavirran 

avulla lopulliseen kuiva-aineeseen (90–94 % ds). Flash-

kuivurissa tärkkelys nousee kuivausilmavirran mukana ylös kui-

vurin pääsykloneille, joiden avulla tärkkelys erotetaan kuivaus-

ilmasta. Kuivauksesta poistuva ilma ohjataan märkäpesureille, 

joilla otetaan talteen ilmassa olevat tärkkelyspartikkelit. Pääsyk-

loneilla erotettu kuiva tärkkelys johdetaan jäähdyttimelle, jossa 

se jäähdytetään puhallettavalla ilmavirtauksella. Käytetty jääh-

dytysilma johdetaan omalle erotussyklonilleen, jossa ilmassa 

olevat tärkkelyspartikkelit saadaan erotettua ja palautettua jääh-

dyttimeen ja poistuva ilma ohjataan märkäpesureille. Kuivausil-

ma palautetaan pisaranerottimien kautta ympäristöön.  
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Hakemuksen 21.2.2022 toimitetun täydennyksen mukaan tällä 

hetkellä käytössä on yksi tärkkelyskuivuri mutta myös suunni-

telmia nykyisen rehukuivurin muuttamisesta tärkkelyskäyttöön 

on.   

 

Anora Group Oyj Koskenkorvan tehtaan tärkkelyskuivauksen 

pölypäästömittaukset on suoritettu 3 vuoden välein ympäristölu-

papäätöksen (LSU-2004-Y-1201) velvoitteen mukaisesti.  

 

Anora Group Oyj:n tehtaalla tehtiin v. 2012, v. 2015 ja v. 2018 

hiukkaspäästömittauksia. Flash-kuivurissa on kaksi märkäpe-

suria ja kummastakin märkäpesurista poistoilma johdetaan yh-

den pisaranerottimen kautta ilmaan yhdestä poistoputkesta. Mit-

tausten tulokset ovat keskiarvoja molemmista päästölähteistä 1 

ja 2 (märkäpesurien ja kahden pisaraerottimien jälkeen). Mittaus 

suoritetaan standardin mukaisesti, kolme mittausta per mittaus-

kohde. Mittauksen tekijän mukaan tärkkelyskuivurin märkäpe-

surien pisaranerottimien poistopisteet (kaksi kappaletta) mielle-

tään yhdeksi päästölähteeksi, koska lähtöpiste on sama haaroi-

tetulle linjalle. Laitetekniikka huomioiden kyseisistä kolmesta 

mittauksesta näkyisi mahdolliset laatupoikkeamat, kun yksi kol-

masosa mittauksista otetaan toisen kanavan ja kaksi kolmas-

osaa mittauksista toisen kanavan suulta. Näiden mittauksien 

keskiarvo on ilmoitettu tulos kuivurille. 

 

Mittaukset suoritettiin tehtaan normaalissa tuotantotilanteessa.  

Seuraava mittaus tulee suoritettavaksi vuonna 2022. Taulukos-

sa 6 on esitetty toteutettujen mittausten tulokset.  

  

Taulukko 6.  

 2012 2015 2018 

Hiukkaspitoi-

suus mg/m3 (n) 

1,4 ± 0,4 < 5 ± 5 < 1 ** 

Hiukkaspäästö 

kg/h 

< 0,4 - **  

** mittaustulos alle akkreditoidun mittausalueen 

 

Taulukossa 7 on esitetty Anora Group Oyj:n vuoden 2020 tuo-

tannon päästöt ilmaan, laskettu vuoden 2018 päästömittauksen 

tuloksesta. 

 

Taulukko 7. 

Parametri Päästöt 

2018 (t) 

Päästöt 

2019 (t) 

Päästöt 

2020 (t) 

Hiukkaset          3,24          3,2           3,1 

Hiilidioksidi BIO 14 462 13 830 15 367 

Muut haihtuvat orgaaniset          1          1          1 
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yhdisteet kuin metaani 

(NMVOC-yhdisteet 

 

Mittaustulos alle akkreditoidun mittausrajan (<5 mg/m3n, las-

kennassa käytetty arvoa 5 mg/ m3n). 

 

Tislauksen prosessihöngät kulkevat vesipesurin kautta. Pesuri 

on mitoitettu huomioimaan 90 prosenttinen vähennys VOC-

päästöissä tislauksessa. Vuonna 2008 tehtiin prosessihöngistä 

VOC-analyysit uudella palavien aineiden jatkuvatoimisella mitta-

rilla. Mittarilla ei saatu VOC-kaasuja mittausputkesta. Pesuri 

puhdistaa kaiken etanolin tulevasta höngästä. 

 

Voimassa oleva ympäristölupapäätös ei vastaa FDM-BAT-

päätelmissä asetettua vaatimusta päästömittausten tarkkailuti-

heyden osalta. BAT-päätelmien mukaan mittaukset tulisi suorit-

taa kuivureista vuosittain. Toiminnanharjoittaja ehdottaa mit-

taustaajuuden säilyttämistä ennallaan (3 vuoden välein) päästö-

jen vähäisyydestä johtuen.  Koskenkorvan tehtaan päästömit-

tauksissa hiukkaspitoisuudet ovat jääneet alle akkreditoidun mit-

tausalueen (<5 mg/m3n) vuosina 2015 ja 2018 sekä alle <2 

mg/m3n). Pitoisuudet jäävät selvästi alle BAT-päätelmissä anne-

tun raja-arvon, mittaustulokset osoittavat myös, ettei hiukkaspi-

toisuus käytännössä muutu kuivurin käydessä täydellä kapasi-

teetillaan. Mittausten suorittaminen vuosittain ei edistä kuivurei-

den päästöjen hallintaa eikä tarkenna hiukkaspäästön vuosiar-

viointia.  

 

Melu ja tärinä  

 

Tehdasalueelle on tehty melumittauksia vuosina 2018 ja 2020. 

Tärinämittauksia on tehty prosessitiloista vuonna 2018. Mit-

tausepävarmuus huomioiden ympäristömelumittaukset olivat 

ympäristöluvassa asetettujen raja-arvojen mukaiset alittaen näin 

ollen päiväarvon 55 dB ja yöarvon 50 dB. Santavuorentien var-

teen asetetun mittauspisteen meluarvo ylitti päiväajan raja-

arvon. Mittauspiste sijaitsee kuitenkin Koskenkorvan teollisuus-

alueelle johtavan tien varressa, jossa raskasliikenne voi vääris-

tää mittaustulosta.   

 

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka, BAT 

 

Hakemukseen on liitetty BAT-selvityslomake, jossa on esitetty 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen Anora Group 

Oyj:n toiminnassa tiivistetysti seuraavasti:  
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! Merkintä tarkoittaa, että päätelmä sisältää sitovan BAT-päästötason (BAT-AEL) 

YLEISET PÄÄTELMÄT 

1.1. Ympäristöjärjestelmät 

Pää-

telmä 

Päätelmän keskeinen sisältö Huomioitu 

nykyisessä 

luvassa 

Huomioitu toiminnassa  Muuta huomioita-

vaa 

BAT 1 Ympäristöjärjestelmä. Yleisen ympä-

ristönsuojelun tason parantamiseksi 

parasta käytettävissä olevaa tekniik-

kaa on laatia ympäristöjärjestelmä 

(EMS) ja ottaa se käyttöön. 

 Tehtaalla on sertifioitu ympäristöjoh-

tamisjärjestelmä ISO 14 001:2015 

(voimassa 30.4.2022 asti) 

 

BAT 2 Resurssitehokkuuden lisäämiseksi ja 

päästöjen vähentämiseksi parasta 

käytettävissä olevaa tekniikkaa on 

laatia, ylläpitää ja tarkastella säännölli-

sesti (myös silloin kun tapahtuu merkit-

täviä muutoksia) osana ympäristöjär-

jestelmää (ks. BAT 1) veden, energian 

ja raaka-aineiden kulutusta koskevaa 

inventaariota sekä jätevesi- ja poisto-

kaasuvirtoja koskevaa inventaariota, 

johon sisältyvät kaikki seuraavat teki-

jät:  

a. Tiedot elintarvikkeiden ja maidon 

tuotantoprosesseista 

b. Tiedot vedenkulutuksesta ja -

käytöstä (esim. vuokaaviot ja veden 

massataseet) ja vedenkulutusta ja 

jäteveden määrää vähentävien toi-

menpiteiden tunnistaminen (ks. BAT 

7). 

c. Tiedot jätevesivirtojen määrästä ja 

ominaispiirteistä, joita ovat muun 

muassa virtaaman, pH:n ja lämpötilan 

keskimääräiset arvot ja vaihtelu; sekä   

relevanttien epäpuhtauksien/ muuttu-

jien (esimerkiksi TOC tai COD, typen 

yhdisteet, fosfori, kloridi, sähkönjohta-

vuus) keskimääräiset pitoisuudet ja 

kuormitusarvot sekä niiden vaihtelu.  

d. Tiedot poistokaasuvirtojen ominais-

piirteistä 

e. Tiedot energiankulutuksesta ja -

käytöstä, käytettyjen raaka-aineiden  

määrästä sekä syntyneiden jäännös-

ten määrästä ja ominaisuuksista ja  

resurssitehokkuuden jatkuvaan paran-

tamiseen tähtäävien toimenpiteiden  

tunnistamisesta (ks. esimerkiksi BAT 6 

ja BAT 10).  

f. Asianmukainen tarkkailustrategia, 

jonka tavoitteena on resurssitehok-

kuuden lisääminen, kartoittaminen ja 

toteuttaminen ottaen huomioon ener-

gian- ja vedenkulutus sekä raaka-

aineiden kulutus. Tarkkailuun voi 

sisältyä suoria mittauksia, laskelmia tai 

kirjauksia sopivalla tiheydellä. Tarkkai-

lu suoritetaan asianmukaisilla tasoilla 

(esimerkiksi prosessin tai laitoksen  

tasolla). 

Lupamääräyk-

set 6, 10, 17, 

25, 28, 32, 33, 

34, 35, 36, 38, 

39 

Tehtaalla seurataan käytettävän 

veden sekä syntyvän jäteveden 

määriä. Jäte- ja jäähdytysvesille on 

ajantasainen tarkkailusuunnitelma. 

Tehtaalla on ympäristönsuojelu-

suunnitelma, turvallisuussuunnitel-

man sekä öljyvahinkojen torjunta-

suunnitelma. Ilmapäästöjä tarkkail-

laan ympäristöluvan mukaisesti 

kolmen vuoden välein. Käytetyt 

raaka-aineet, syntyvät tuotteet sekä  

toiminnasta syntyvät jätteet raportoi-

daan vuosittain YLVA-järjestelmään. 

Energiatehokkuustoimenpiteitä to-

teutetaan linjassa ympäristöstrategi-

an kanssa 

Inventaarion yksi-

tyiskohtaisuuden 

taso on yleensä 

sidoksissa laitok-

sen toiminnan 

laatuun, laajuuteen 

ja monimutkaisuu-

teen sekä sen 

mahdollisten ym-

päristövaikutusten 

laajuuteen 

1.2.   Tarkkailu 

BAT 3 Jätevesivirtoja koskevassa inventaari-

ossa (ks. BAT 2) yksilöityjen relevant-

tien veteen vapautuvien päästöjen 

osalta parasta käytettävissä olevaa 

Lupamääräys 

34 

Tehtaan jätevesien käsittelyyn tule-

via vesiä sekä käsittelystä viemäröi-

täviä vesiä tarkkaillaan tarkkailu-

suunnitelman mukaisesti 
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tekniikkaa on tarkkailla keskeisiä 

prosessimuuttujia (esimerkiksi jäteve-

sivirtaaman, pH:n ja lämpötilan jatkuva 

tarkkailu) keskeisissä paikoissa (esi-

merkiksi esikäsittelyn sisäänmeno- 

ja/tai ulostulokohdat, viimeisen käsitte-

lyvaiheen sisäänmenokohta, ja kohta, 

jossa päästö lähtee laitoksesta). 

BAT 4 Parasta käytettävissä olevaa tekniik-

kaa on tarkkailla päästöjä veteen 

esitetyllä vähimmäistiheydellä ja EN-

standardien mukaisesti. Jos soveltuvia  

EN-standardeja ei ole, parasta käytet-

tävissä olevaa tekniikkaa on käyttää 

ISO-standardeja, kansallisia tai muita 

kansainvälisiä standardeja, joilla var-

mistetaan tietojen vastaava tieteellinen 

laatu. 

a. COD/TOC, TN, TP, TSS kerran 

päivässä 

b. BOD kerran kuussa 

c. Kloridi kerran kuussa 

Lupamääräys 

34 

Tehtaalta tulevaa jätevettä tarkkail-

laan kaksi kertaa kuukaudessa 

ulkopuolisen laboratorion toimesta. 

Jätevedestä tarkkaillaan pH, kiinto-

aine, BOD7ATU, CODCr, kokonaisfos-

fori ja kokonaistyppi. Lähtevästä 

vedestä määritetään vähintään kaksi  

kertaa kuukaudessa seuraavat 

parametrit: virtaama, kiintoaine, 

lämpötila, alkaliniteeetti, pH, sähkön-

johtavuus, CODCr, BOD7ATU, koko-

naistyppi, ammoniumtyppi, nitraatti-

typpi, kokonaisfosfori, rasvapitoisuus 

(petroolieetteriuute), ja kokonaisrikki.  

Vähintään kuusi kertaa vuodessa 

määritetään sulfaatti, tiosulfaatti, 

sulfiitti (summa-arvo) sekä magne-

sium. 

Muut vaatimukset, 

joihin tarkkailu liittyy: 

kohdat a ja b (BAT 

12) 

BAT 5 Parasta käytettävissä olevaa tekniik-

kaa on tarkkailla kanavoituja ilmaan  

johdettavia päästöjä esitetyn vähim-

mäistiheyden ja EN-standardien  

mukaisesti 

Lupamääräys 

32. 

Tärkkikuivurin ilmapäästöt mitataan 

joka kolmas vuosi. Edelliset mittauk-

set suoritettu 2018, jolloin mitattu 

päästötaso < 1 mg/m3n. 

Kuivurien päästöta-

so on BAT 34  

(olemassa oleville 

laitoksille) mukainen  

<2–10 mg/Nm3. 

1.3 Energiatehokkuus    

BAT 6 Energiatehokkuuden lisäämiseksi 

parasta käytettävissä olevaa tekniik-

kaa on käyttää BAT 6a:ta ja asianmu-

kaista kohdassa b esitettyjen yleisten  

menetelmien yhdistelmää. 

a. energiatehokkuussuunnitelma 

b. yleisten menetelmien käyttö 

Yleisiä menetelmiä ovat muun muassa 

seuraavat:  

- polttimien ohjaus ja hallinta;  

- sähkön ja lämmön yhteistuotanto;  

- energiatehokkaat moottorit;  

- lämmön talteenotto lämmönvaihti-

mien ja/tai lämpöpumppujen avulla 

(ml. höyryn mekaaninen komprimointi);  

- valaistus;  

-kattilan painetyhjennyksen minimointi;  

- höyryn jakelujärjestelmien optimointi;  

- syöttöveden esilämmitys (ml. esi-

lämmittimien käyttö);  

- prosessinohjausjärjestelmät;  

- paineilmajärjestelmävuotojen vähen-

täminen;  

- lämpöhäviöiden vähentäminen eris-

tyksellä;  

- taajuusmuuttajat;  

-  monivaikutteinen haihtuminen;  

- aurinkoenergian käyttö. 

Lupamääräys 
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Altia Oyj on liittynyt elintarviketeolli-

suuden energiatehokkuuden toi-

menpideohjelmaan. 

-Kiinteistön lämmitykseen käytettä-

vän energian kulutusta on optimoitu 

-Teknisen etanolin tilausprosessia 

on muutettu energiatehokkaammak-

si 

-Tuotantotilojen ilmanvaihtoa on 

parannettu 

-LED-valaistusta on lisätty 

-Tärkkelyksestä mitataan kuiva-aine 

ja kuivausenergia optimoidaan 

tiedon perusteella. 

Näiden BAT-pää-

telmien kohdissa 2–

13 esitetään lisää 

alakohtaisia teknii-

koita energiatehok-

kuuden lisäämiseksi. 

1.4 Vedenkulutus ja jätevesipäästöt    

BAT 7 Veden kulutuksen ja jätevesipäästöjen 

määrän vähentämiseksi parasta käy-

tettävää tekniikkaa on käyttää BAT 

7a:ta ja yhtä tai useampaa seuraavas-

sa esitettyä menetelmää b–k. 

 Jäähdytysvesikierroissa on jäähdy-

tysvesitorni parantamassa vesikier-

tojen tehokkuutta sekä vähentämään 

puhtaan veden kulutusta. 

-Kiintoainetta suunnitellaan kierrätet-

Näiden BAT-

päätelmien kohdas-

sa 6.1 esitetään 

lisää alakohtaisia 

tekniikoita vedenku-
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a. veden kierrätys ja/tai uudelleenkäyt-

tö 

b. virtaaman optimointi 

c. vesisuuttimien ja -letkujen optimointi 

d. vesivirtojen erotus 

e. kuivapuhdistus 

f. putkien possupuhdistusjärjestelmä 

g. korkeapainepuhdistus 

h. kemikaalien annostelun ja veden-

käytön optimointi kiertopesujärjestel-

missä  

(CIP) 

i. matalapainevaahto ja/tai -

geelipuhdistus 

j. laitteiston ja prosessialueiden opti-

maalinen suunnittelu ja rakenne 

k. laitteiston puhdistus mahdollisim-

man pian 

tävän käymisprosessiin, mikä tulee 

vähentämään puhtaan veden tarvet-

ta entisestään. 

-Pesuvedet kierrätetään ja CIP-

pesuja on optimoitu  

-Kalkin liettovesi on korvattu tekni-

sellä vedellä 

-Paineilmakompressoreiden jäähdy-

tysveden käyttöä on optimoitu 

-Tislaamon lakkivedet kierrätetään 

-Rehuhaihturien lauhdevesi kierräte-

tään 

lutuksen vähentä-

miseksi. 

1.5 Haitalliset aineet    

BAT 8 Haitallisten aineiden käytön ehkäise-

miseksi tai vähentämiseksi esimerkiksi  

puhdistuksessa ja desinfioinnissa 

parasta käytettävissä olevaa tekniik-

kaa on käyttää yhtä tai useampaa 

seuraavassa esitettyä menetelmää. 

a. puhdistuskemikaalien ja/tai desinfi-

ointiaineiden asianmukainen valinta 

b. kiertopesukemikaalien uudelleen-

käyttö kiertopesussa (CIP) 

c. kemiallinen pesu (ks. BAT 7e) 

d. laitteiston ja prosessialueiden opti-

moitu suunnittelu ja rakenne (ks. BAT 

7j) 

 Tehtaalla on vähennetty haitallisten 

aineiden käyttöä mm. seuraavilla 

toimenpiteillä: 

-Prosessikemikaaleja on vaihdettu 

vaarallisista haitallisiin, esim. rikkidi-

oksidi -> natriumbisulfiitti 

-Kuparisulfaatin käytöstä on luovuttu 

-Käytettävän fosforihapon määrää 

vähennetty 

-Pesukemikaalien päästöjä vähen-

netty CIP kiertojen avulla 

Vesiympäristölle 

vaarallisten puhdis-

tuskemikaalien ja/tai 

desinfiointiaineiden, 

erityisesti Euroopan  

parlamentin ja neu-

voston vesipuitedi-

rektiivissä 2000/ 

60/EY tarkasteltujen  

prioriteettiaineiden, 

käytön välttäminen 

tai minimointi 

BAT 9 Jäähdytyksen, pakastuksen otsoniker-

rosta heikentävien aineiden ja sellais-

ten aineiden, joilla on suuri ilmakehän 

lämmityspotentiaali (GWP), päästöjen 

ehkäisemiseksi parasta käytettävissä 

olevaa tekniikkaa on käyttää jäähdyty-

saineita, joilla ei ole otsonia tuhoavaa 

ominaisvaikutusta ja joilla on alhainen 

ilmakehän lämmityspotentiaali. Sopivia 

jäähdytysaineita ovat muun muassa 

vesi, hiilidioksidi tai ammoniakki. 

 Tehtaan jäähdytysvesikierrossa 

käytetään vettä. 

 

1.6 Resurssitehokkuus    

BAT 10 Resurssitehokkuuden lisäämiseksi 

parasta käytettävissä olevaa tekniik-

kaa on käyttää yhtä tai useampaa 

seuraavassa esitettyä menetelmää. 

a. anaerobinen mädätys 

b. jäännösten käyttö 

c. jäännösten erottelu 

d. pastörointilaitteen jäännösten tal-

teenotto ja uudelleenkäyttö 

e. fosforin talteenotto struviittina (ks. 

BAT 12 g) 

f. jäteveden levittäminen pelloille 
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-Tehtaalla syntyvä viljapöly hyödyn-

netään voimalaitoksella. 

-Tehtaan jätevedenpuhdistamolla 

jätevedet käsitellään anaerobisesti. 

-Tehtaan puhdasvesilaitoksen liete 

toimitetaan pelloille. 

-Tehtaan jätevedenpuhdistuspro-

sessista syntyvä liete toimitetaan 

kunnan puhdistamolle teollisuusliet-

teenä. Kunnan puhdistamolla se 

selkeytetään, kuivataan, ja toimite-

taan kompostointilaitokselle tai ke-

väisin kalkittuna pelloille. 

-Tehtaan käymisprosessissa syntyvä 

rankki hyötykäytetään A-Rehu Oy:n  

rehuntuotantoprosessissa raaka-

aineena. 

Näiden BAT-

päätelmien kohdissa 

3.3, 4.3 ja 5.1 esite-

tään lisää alakohtai-

sia tekniikoita loppu-

käsittelyyn lähetet-

tävän jätteen vähen-

tämiseksi 

1.7 Päästöt veteen    

BAT 11 Vesiin joutuvien valvomattomien pääs-

töjen ehkäisemiseksi parasta käytettä-

vää tekniikkaa on perustaa asianmu-

Lupamääräys 
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Jäähdytysvedet ja sadevedet johde-

taan Kyrönjokeen ja jätevedet kun-

nan puhdistamolle. Mahdollisia 
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kainen puskurikapasiteetti jäteveden 

varastoimiseksi. Asianmukainen pus-

kurikapasiteetti määritetään riskinarvi-

on pohjalta (ottaen huomioon epäpuh-

tauksien luonne, näiden epäpuhtauk-

sien vaikutukset jäteveden myöhem-

pään käsittelyyn, vastaanottava ympä-

ristö jne.). Jätevesi päästetään tästä 

puskurivarastosta vasta, kun asianmu-

kaiset toimenpiteet (esimerkiksi tark-

kailu, käsittely, uudelleenkäyttö) on 

toteutettu 

jätevesikuormapiikkejä tasataan 

tasausaltaalla. 

Tehtaalla on tasausallaskapasiteet-

tia 1 500 m3 

BAT 12 Veteen joutuvien päästöjen vähentä-

miseksi parasta käytettävissä olevaa  

tekniikkaa on käyttää seuraavien 

menetelmien asianmukaista yhdistel-

mää. 

a. tasaus 

b. neutralointi 

c. fysikaalinen erottelu, esimerkiksi 

seuloilla, sihdeillä, hiekanerottimilla, 

öljyn- /rasvanerottimilla tai esiselkeyty-

saltailla 

d. aerobinen ja/tai anaerobinen käsit-

tely (sekundaarinen käsittely), esim. 

aktiivilieteprosessi, aerobinen allas, 

anaerobinen ylöspäinvirtaus- lietepat-

japrosessi (UASB), anaerobinen kon-

taktiprosessi ja membraanibioreaktori 

e. nitrifikaatio ja/tai denitrifikaatio 

f. osittainen nitritaatio – anaerobinen 

ammoniumin hapettuminen 

g. fosforin talteenotto struviittina 

h. saostaminen 

i. tehostettu biologinen fosforinpoisto 

j. koagulaatio ja flokkulaatio 

k. selkeytys 

l. suodatus (esim. hiekkasuodatus, 

mikrosuodatus, ultrasuodatus) 

m. flotaatio 

BAT-päästötasot suorille päästöille 

vastaanottavaan vesistöön  

i. COD 25–100 mg/l 

ii. TSS 4–50 mg/l 

iii. TN 2–20 mg/l 

iv. TP 0,2–2 mg/l 

Lupamääräyk-

set 8, 9, 12, 14 

Laitokselta ei synny suoria jätevesi-

päästöjä. Esikäsitellyt jätevedet 

johdetaan Ilmajoen kunnan jäteve-

denpuhdistamolle jatkokäsiteltäviksi. 

Tehtaalla käytetään jätevedenpuh-

distuksessa menetelmiä a, b, c, d, k 

 

 

Veteen joutuvien 

päästöjen BAT-

tekniikoiden mukai-

sia päästötasoja 

(BAT-päästötasoja), 

jotka on annettu 

taulukossa 1, sovel-

letaan suoriin pääs-

töihin vastaanotta-

vaan vesistöön. 

BAT-päästötasoja 

sovelletaan pistees-

sä, jossa päästö 

poistuu laitoksesta.  

Tähän liittyvä 

tarkkailu on esitetty 

kohdassa BAT 4 

1.8 Melu    

BAT 13  Melupäästöjen estämiseksi tai, jos se 

ei ole mahdollista, niiden vähentä-

miseksi parasta käytettävissä olevaa 

tekniikkaa on laatia, panna täytäntöön 

ja tarkistaa säännöllisesti osana ympä-

ristöjärjestelmää (ks. BAT 1) melunhal-

lintasuunnitelma, joka sisältää seuraa-

vat osat:  

a. toimet ja aikataulut  

b. melupäästöjen tarkkailu 

c. havaittuihin melutapahtumiin, esi-

merkiksi valituksiin, reagointi 

d. melun vähentämistä koskeva ohjel-

ma, jolla pyritään yksilöimään läh-

de/lähteet, mittaamaan/arvioimaan 

melu- ja tärinäaltistus, luonnehtimaan  

lähteiden vaikutukset ja panemaan 

täytäntöön melun estämistä ja/tai 

vähentämistä koskevia toimenpiteitä. 

 

Lupamääräys 
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Viimeisin melumittaus on suoritettu 

kesäkuussa 2019, jolloin ympäristö-

luvan meluraja-arvot alittuivat eikä 

edellytetty toimenpiteitä. Melua 

aiheuttavat lähinnä puhaltimet ja 

kuorma-autoliikenne. Alueella taus-

tamelutaso muodostuu pääasiassa 

tieliikenteestä ja muusta alueen 

teollisuudesta. Tehtaan toiminnan 

vaikutus alueen melutasoihin jää  

pieneksi 

Kohtaa BAT 13 

sovelletaan vain 

tapauksissa, joissa 

herkille kohteille 

odotetaan aiheutu-

van meluhaittaa 

ja/tai sellainen on 

todettu 
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BAT 14 Melupäästöjen estämiseksi tai, jos se 

ei ole mahdollista, niiden vähentä-

miseksi parasta käytettävissä olevaa 

tekniikkaa on käyttää yhtä tai useam-

paa seuraavassa esitettyä menetel-

mää. 

a. laitteiden ja rakennusten asianmu-

kainen sijainti 

b. operatiiviset toimenpiteet 

c. vähän melua aiheuttavat laitteet 

d. meluntorjuntalaitteet 

e. melunvaimennus 

 Kaikki ulossijoitettavat uudet laitteet 

sekä vanhat uusittavat laitteet joko 

koteloidaan tai niiden ympärille  

asennetaan meluseinä. 

 

 

1.9 Haju    

BAT 15 Hajupäästöjen estämiseksi tai, jos se 

ei ole mahdollista, niiden vähentä-

miseksi parasta käytettävissä olevaa 

tekniikkaa on laatia, panna täytäntöön 

ja tarkistaa säännöllisesti osana ympä-

ristöjärjestelmää (ks. BAT 1) hajunhal-

lintasuunnitelma, joka sisältää seuraa-

vat osat:  

a. toimet ja aikataulut;  

b. hajunvalvonta; sitä voidaan täyden-

tää hajulle altistumisen  

mittauksella/arvioinnilla tai hajun 

vaikutuksen arvioinnilla;  

c. havaittuihin hajutapahtumiin, esi-

merkiksi valituksiin, reagointi;  

d. hajujen ehkäisy- ja vähentämisoh-

jelma, jonka tarkoituksena on määrit-

tää lähde (lähteet); mitata/arvioida 

hajulle altistuminen; luonnehtia lähtei-

den vaikutukset; ja panna täytäntöön 

päästöjen estämistä ja/tai vähentämis-

tä koskevia toimenpiteitä. 

 

Lupamääräys 
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Jäteveden esikäsittelylaitoksen 

tasausallasta ei ole katettu, koska 

siitä ei aiheudu hajuhaittaa eikä 

laitos sijaitse asutuksen vieressä. 

Hajuhaitoista ei ole tullut valituksia.  

Tehtaalla on tehty hajumallinnus 

vuonna 2017 jätevesilaitoksen ilmas-

tusaltaalle. Hajumallinnuksen tulos-

ten perusteella jätevesilaitoksen 

ilmastusaltaan vaikutus ympäristön 

hajutilanteeseen on vähäinen. 

Kohtaa BAT 15 

sovelletaan vain 

tapauksiin, joissa 

herkille kohteille 

odotetaan aiheutu-

van hajuhaittaa 

ja/tai sellainen on 

todettu. 

5. Etanolin tuotanto 

5.1 Jäte 

BAT 24 Loppukäsittelyyn lähetettävän jätteen 

määrän vähentämiseksi parasta käy-

tettävissä olevaa tekniikkaa on ottaa 

hiiva talteen ja (uudelleen)käyttää se  

fermentoinnin jälkeen. 

 Etanolin tislauksessa jäljelle jäävä 

rankki, joka sisältää käytetyn hiivan, 

syötetään A-Rehu Oy:n rehuntuotan-

toprosessiin. Rehussa hiivaproteiini 

toimii hyvänä valkuaislähteenä. 

Toisinaan hiiva erotetaan panostoi-

misesti toisen toimijan erillisen 

patentoidun rehutuotteen valmistuk-

sen raaka-aineeksi. 

 

BAT 19a. Hiivaa ei 

ehkä voida ottaa 

talteen, jos pohja-

sakkaa käytetään 

rehuna. 

8. Viljan jauhaminen    

8.1. Energiantehokkuus    

 BAT-päätelmien kohdassa 1.3 esite-

tään yleisiä menetelmiä energiatehok-

kuuden lisäämiseksi. Suuntaa-antava 

ympäristönsuojelun taso ominaisener-

giankulutuksen osalta. 0,05–0,13 

MWh/tuotetonni. 

 Tehtaan energiatehokkuutta on 

käsitelty kohdassa 1.3.Viljan jauha-

misessa käytetty ominaisenergian-

kulutus on ollut keskimäärin 0,02 

MWh/tuotetonni. 

 

 

8.2 Päästöt ilmaan    

BAT 

28! 

Ilmaan vapautuvien kanavoitujen 

pölypäästöjen vähentämiseksi parasta  

käytettävissä olevaa tekniikkaa on 

käyttää pussisuodatinta. BAT-

päästötaso kanavoiduille pölypäästöil-

le ilmaan viljan jauhamisesta < 2–5  

mg/Nm3. 

 

 Laitoksella ei synny viljan jauhami-

sesta kanavoituja pölypäästöjä. 

Pölypäästöt johdetaan energiantuo-

tantoon tehtaan voimalaitokselle. 

Tähän liittyvä 

tarkkailu on esitetty  

kohdassa BAT 5. 
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12. Tärkkelyksen tuotanto    

12.3 Päästöt ilmaan    

BAT 

34 

Tärkkelyksen, proteiinin ja kuidun 

kuivauksesta ilmaan vapautuvien 

kanavoitujen pölypäästöjen vähentä-

miseksi parasta käytettävissä olevaa  

tekniikkaa on käyttää joko pussisuoda-

tinta, syklonia, märkäpesuria tai näi-

den yhdistelmää. 

 Hiukkasten talteenotto kuivauksen 

poistoilmasta tehdään märkäpesu-

reilla. Talteen otettu tärkkelys kierrä-

tetään prosessissa etanolintuotan-

toon. 

Tähän kohtaan 

liittyvä tarkkailu on  

esitetty kohdassa 

BAT 5. 

 

Hakijan ehdotus lupamääräyksiksi 

 

Anora Group Oyj:n toimintaa ei ole luvan mukaisesti laajennettu 

ja luvanmukaisia toimintoja on osin siirretty muille toiminnanhar-

joittajille.  

 

Toimintaa koskevat seuraavat muutokset tehdasalueella:  

▪ Laitosalueen energiantuotanto on siirtynyt Suomen teollisuu-

den energiapalvelut STEP Oy:lle 1.3.2013. Energiantuotantoa 

koskevat lupamääräykset siirtyivät STEP Oy:n noudatettaviksi.  

▪ Altia Oyj ja STEP Oy ovat ilmoittaneet 20.3.2015, että ympäris-

töluvassa esitettyjä kpa-kattiloita K3 ja K4 ei tulla rakentamaan.   

▪ Altia Oyj on myynyt rehunjalostustoiminnan A-Rehu Oy:lle 

1.4.2016. Rehutuotantoa koskevat lupamääräykset siirtyivät A-

Rehu Oy:n noudatettaviksi. Altia Oyj toimii rehuraaka-aineen 

toimittajana.   

▪ Luvan mukaista polttoaine-etanolin tuotantolaitosta ei ole ra-

kennettu.  

▪ Altian alueelle johtava rautatie ei ole enää käytössä. Viimeinen 

junakuljetus oli vuonna 2016.  

 

Hakemuksen mukaan tehtaan yhteydessä olevien STEP Oy:n 

kattilalaitosten sekä A-Rehu Oy:n rehutehtaan toimintoihin liitty-

viä velvoitteita ei siirretä uuteen lupaan. Myöskään polttoaine-

etanolitehtaan rakentamiseen liittyviä velvoitteita ei siirretä uu-

teen lupaan.  

 

Anora Group Oyj:n ehdotus lupavelvoitteiden muuttamisesta 

velvoite  

no 

Velvoitteen pääasiallinen sisältö Kommentit ja muutokset alkuperäiseen  

lupaan 

Ehdotus lupamää-

räyksestä 

1 Kiinteän polttoaineen kattiloissa 

(kpa-kattilat) saa polttaa turvetta, 

ruokohelpeä, olkea, puhtaita 

puuperäisiä polttoaineita kuten 

haketta, kuorta ja purua tai muu-

ta niihin poltto- ja päästöominai-

suuksiltaan rinnastettavaa polt-

toainetta. Lisäksi kattiloissa saa 

polttaa tehtaan omasta tuotan-

nosta tulevaa viljan puhdistuk-

sesta syntyvää jätettä kuten 

lesettä, viljapölyä, kuitua ja muu-

ta viljapohjaista jaetta sekä siku-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutettu lupapäätöksellä  

LSSAVI/172/04.08/2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirtynyt toisen toimi-

jan velvoitteeksi, ei 
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naa.  Muutettu lupapäätöksellä 

LSSAVI/172/04.08/2010. 
Laitosalueen energiantuotanto on siirty-

nyt Suomen teollisuuden energiapalvelut 

STEP Oy:lle 1.3.2013. Energiantuotantoa 

koskevat lupamääräykset siirtyivät STEP 

Oy:n noudatettaviksi.  Ympäristöluvassa 

esitettyjä uusia kpa-kattiloita K3 ja K4 ei 

tulla rakentamaan. 

 

 

 

 

 

siirry uuteen lupaan. 

 

 

 

 

 

2 KPA-kattiloiden savukaasut on 

johdettava maanpinnasta vähin-

tään maanpinnasta 60 metriä 

korkeiden savupiippujen kautta 

ulkoilmaan. 

3 Kattilat nuohottava ja huollettava 

säännöllisesti ja pidettävä hy-

vässä toimintakunnossa. Sähkö-

suodatin oltava polton aikana 

täydellä teholla, että saavutetaan 

mahdollisimman hyvä savukaa-

sujen puhdistustulos. KPA-

kattiloiden savukaasujen jään-

nöshappi oltava vähintään 2 % 

kiinteän polttoaineen polton 

aikana ja pitoisuuteen on liitettä-

vä hälytysraja (yli 1 %). Ras-

kasöljypolttimet on pidettävä 

jatkuvasti hyvin säädettyinä ja 

huollettuina, että öljyn palaminen 

on mahdollisimman täydellistä. 

4 Kiinteän polttoaineen Pyroflow 

20 MW hiukkaspäästöt saavat  

olla enintään 30 mg/MJ ja SO2 

200 mg/MJ. 

 

Raskasöljykattilan Warko 15,5 

MW hiukkaspäästöt saavat olla  

enintään 30 mg/MJ. Uusissa 

kattiloissa on käytettävä Low-

Nox-poltintekniikkaa. Rikkipitoi-

suus saa olla enintään 1 % ja 

kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus 

saa olla enintään 0,1 % 

Uuden kiinteän kattilan hiukkas-

päästöt saavat olla enintään 50  

mg/m3, typen oksidien päästöt 

enintään 400 mg/m3 ja rikkidiok-

sidipäästöt enintään 370 mg/m3 

kuuden prosentin happipitoisuu-

dessa. 

 

Päästöraja-arvot katsotaan saa-

vutetuiksi, kun kolme peräkkäistä  

mittausta alittaa päästöraja-

arvon. 

5 Etanoliprosessin VOC-päästöjä 

tulee vähentää vähintään 90 % 

31.12.2007 mennessä. Tehtaan 

laajentumisen yhteydessä ra-

kennettavat uudet tislaamot 

varustettava poistokaasujen 

puhdistuslaitteistoilla, joilla pääs-

tään vastaavaan  

puhdistustehoon. 

 

 

 

Hajapäästöjen vähentäminen saavutettu 

ja raportoitu. Velvoite on kertaluontoinen. 

Uusia tislaamoja ei ole rakennettu. 

 

 

 

Ei siirry uuteen lu-

paan. 

Etanolin tuotantoprosessissa 

vapautuvat hiilidioksidipäästöt 
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tulee ottaa talteen, mikäli se on 

teknisesti ja taloudellisesti mah-

dollista.   

Ei muutoksia Siirretään uuteen 

lupaan. 

VOC hajapäästöjen vähentä-

mismahdollisuuksia tulee selvit-

tää. Hajapäästöjen vähentämi-

sen tavoitearvo on vähintään 50 

% 31.12.2007 mennessä. 

 

Hajapäästöjen vähentäminen saavutettu 

ja raportti toimitettu. Velvoite on kerta-

luontoinen. 

 

Ei siirry uuteen lu-

paan. 

6 Tärkkelys- ja rehukuivurien hiuk-

kaspäästöt käsiteltävä 

 

Nykyisten kuivurien hiukkas-

päästön tavoitearvo on enintään  

100 mg/m3 ja uusien kuivurien 

hiukkaspäästön tavoitearvo on  

enintään 50 mg/m3. 

 

Kuivureilta ulos tuleva ilma on 

johdettava ulkoilmaan vähintään  

30 m korkeudelta. 

Tärkkelyskuivurin päästöt ovat BAT-pää- 

telmien mukaiset, mutta voimassa oleva 

ympäristölupapäätös ei kaikilta osin vas-

taa BAT-päätelmissä asetettuja vaati-

muksia. FDM-BAT-päätelmissä hiukkas-

päästön raja-arvoksi on annettu < 2–10 

mg/Nm3.  

 

Rehutuotantoa koskevat lupamääräykset  

siirtyivät A-Rehu Oy:n noudatettaviksi 

päätöksen LSSAVI/6595/2016 mukaises-

ti. 

Rehukuivausta kos-

kevat velvoitteet siir-

tyneet toiselle toimit-

tajalle, ei siirry uuteen 

lupaan.   

 

Tärkkelyskuivauksen 

päästöraja-arvot muu-

tetaan BAT-päätel-

mien mukaisiksi, 

siirretään uuteen 

lupaan. 

7 Melu klo 7–22 enintään 55 dB, 

melu klo 22–7 enintään 50 dB. 

 

Meluntorjuntasuunnitelma tarvit-

taessa. 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan. 

8 Raja-arvot Q-keskiarvoina (ohi-

juoksut ja ylivuodot ml.)  

BOD 300 kg/d (max 500 kg/d),   

P 12 kg/d (max15 kg/d),   

N 55 kg/d (max 66 kg/d),   

SS 340 kg/d (max 462 kg/d)   

maksimitilanteet saavat kestää 

enintään 24 h   

 

pH yli 8, lämpötila alle 44, am-

monium alle 44 mg/l, sulfaatti, 

tiosulfaatti ja sulfiitti summa alle 

400 (6 krt/v), rasva alle 150  

mg/l. 

 

 

 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan. 

9 Viemäriin ei saa johtaa ongelma-

jätteiksi luokiteltuja kemikaaleja 

eikä muita aineita, joista voi 

aiheutua vaurioita viemäriverkos-

tolle, haittaa tehtaan jätevesien 

esikäsittelylaitokselle tai kunnan 

jätevedenpuhdistamon toiminnal-

le. Poikkeuksellisista päästöistä 

ilmoitus välittömästi kunnan 

puhdistamolle. Käsitellyistä jäte-

vesistä ei saa aiheutua korroo-

sio- tai hajuhaittaa (välittömät 

toimenpiteet). Voimassa oleva 

jätevesisopimus on toimitettava 

L-S ympäristökeskukselle.  

Tehtaan jätevedet on käsiteltävä 

siten, että ne eivät aiheuta vie-

märilinjaston tai pumppaamoiden 

korroosiota- tai hajuhaittaa, on 

toiminnanharjoittajan mahdolli-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan 
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simman pian ryhdyttävä tarvitta-

viin toimenpiteisiin yhteistyössä 

Ilmajoen kunnan kanssa. 

10 Toiminnanharjoittajan on tarkkail-

tava jätevesien esikäsittelylaitok-

selle johdettavien jätevesien 

laatua jatkuvatoimisesti siten, 

että poikkeuksellisen väkevät 

jätevedet voidaan ohjata tasaus-

altaisiin ja johtaa hallitusti teh-

taan esikäsittelylaitokselle. Ta-

sausaltaassa on pidettävä vähin-

tään 500 m3 vapaata tilavuutta 

poikkeuksellisten päästöjen 

varalta.  

 

Uusien tasausaltaiden tulee olla 

vähintään 1 500 m3 tilavuudel-

taan ja ne tulee rakentaa ennen 

31.12.2008. Vanha 200 m3 ta-

sausallas on katettava tiiviillä 

katteella.  

 

Muutettu lupapäätöksellä LSSA-

VI/172/04.08/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudet tasausaltaat on rakennettu ja käyt-

töönotettu 2011. Vanha tasausallas on  

poistettu käytöstä. Altaiden kattamisvel-

voitteesta luovuttu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirretään ilman ra-

kentamis- ja katta-

misvelvoitteita uuteen 

lupaan. 

11 Metaanikaasut poltettava soihtu-

polttimessa. 

Uusia kpa-kattiloita ei ole rakennettu, 

joten metaanikaasut poltetaan soihtupolt-

timessa. Altaiden kattamisvelvoitteesta 

luovuttu. 

Siirretään uuteen 

lupaan vain puhdis-

tamon anaerobipro-

sessin osalta.   

12 Tehtaan alueella olevien jäteve-

siviemäreiden kunnossapidon on 

oltava suunnitelmallista ja niiden 

kunnossapidosta sekä tarkkailus-

ta tulee olla jatkuvasti ajan tasal-

la oleva ohjelma. Kokoojaviemä-

reiden tiiviyttä tulee tarkkailla 

enintään viiden vuoden välein 

suoritettavilla kuvauksilla tai 

vastaavilla tarkastuksilla. Tarvit-

taessa tarkkailua tulee tehostaa. 

Viemärit ja viemärikaivot tulee 

olla suljettavissa kemikaalivuoto-

jen rajaamiseksi ja pintave-

siviemäreistä tulee ylläpitää 

karttaa. Säiliökortit on toimitetta-

va Ilmajoen kunnan palo- ja 

pelastustoimelle. Uudet pohjave-

sialueelle rakennettavat putket 

asennettava suojaputkeen ja 

niihin on asennettava vuodonil-

maisujärjestelmä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan. 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrönjokeen johdettavan puh-

taan jäähdytysveden lämpötila 

saa olla enintään 44 °C viikko-

keskiarvona laskettuna. Jäähdy-

tysveden lämpötila saa olla tila-

päisesti enintään vuorokauden 

ajan 48 °C. Purkupaikka merkit-

tävä selkeästi, siten että siitä ei 

 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan. 
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aiheudu vaaraa ulkopuolisille.  

14 Öljysäiliön suoja-altaiden, katti-

lahuoneiden ja öljyn tankkaus-

alueiden jätevedet sekä ras-

kasöljysäiliöiden lauhdevedet on 

kerättävä öljynerottimiin ennen 

niiden johtamista viemäriin ja 

ojaan. Öljynerottimet, suoja-

altaat ja muut öljyntorjuntaan 

liittyvät rakennelmat on mitoitet-

tava ja niiden toiminta on järjes-

tettävä siten, ettei häiriö- tai 

poikkeustilanteissakaan öljyä 

pääse viemäriin, vesistöön tai 

maaperään.  

 

Altaat on varustettava hälyttävillä 

öljynilmaisimilla. Järjestelmä on 

testattava ja kalibroitava vähin-

tään kerran vuodessa. Säiliön 

yhteydessä olevaa öljynerotus-

kaivoa on tarkkailtava päivittäin 

ja muiden kaivojen ja hälyttimien  

toimintaa vähintään kerran kuu-

kaudessa. Testaukset, tarkas-

tukset ja korjaukset on merkittä-

vä käyttöpäiväkirjaan. Öljynero-

tuskaivon öljyinen jäte säännölli-

sesti luvanvaraiselle vastaanotta-

jalle. Säiliöiden suoja-altaista 

lähtevät jätevesilinjat on pidettä-

vä suljettuina muulloin, kun val-

votun käytön aikana. Kaivoihin 

kertyvä öljyinen jäte on poistetta-

va säännöllisetsi ja toimitettava 

hyväksyttyyn käsittelylaitokseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öljyvarastointia ja kattilahuoneita koske-

vat velvoitteet ovat siirtyneet STEP Oy:n  

noudatettaviksi 1.3.2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirtynyt toisen toimi-

jan velvoitteeksi, ei 

siirry uuteen lupaan. 

15 Polttoaineiden ja kemikaalien 

sekä jätteiden varastointi tulee 

tapahtua huolellisesti, ettei toi-

minnasta aiheudu pölyämistä, 

epäsiisteyttä, roskaantumista, 

maaperän tai pohjavesien pilaan-

tumisvaaraa eikä muutakaan 

haittaa ympäristölle.    

 

 

Polttoaineiden varastointia koskevat 

velvoitteet on siirtyneet STEP Oy:n nou-

datettaviksi  

1.3.2013. 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan. 

16 Hapot, lipeä ja polttoaineet on 

säilytettävä tiiviissä säiliöissä. 

Tehtaalla sisätiloissa käytettävät 

ympäristölle haitalliset aineet ja 

niiden kuljettamiseen käytettävät 

astiat tulee säilyttää tiloissa, 

joiden lattia on tiivis ja vuodot 

helposti havaittavissa. Säilytys-

paikoissa lattiapinnoite on oltava 

tiivis ja kemikaaleja kestävä, 

vuodot helposti havaittavissa. 

Happo-, lipeä- ja raskasöljynsäi-

liöiden suoja-altaat on oltava 

riittävän suuria (min. 100 % 

tilavuudesta). 

 

 

 

 

 

Polttoaineiden varastointia ja raskasöl-

jysäiliöiden suoja-allastusta koskevat 

velvoitteet on siirtyneet STEP Oy:n nou-

datettaviksi 1.3.2013. 

 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan. 
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17 Muutettu päätöksellä LSAVI-172-

04.08.2010 Etanoli - ja raskasöl-

jysäiliöiden suoja-altaiden sade- 

ja sulamisvedet voidaan johtaa 

Kyrönjokeen sen jälkeen, kun 

CODcr alittaa 125 mg/l. Mikäli 

raja-arvo ylittyy, vedet tulee 

toimittaa käsiteltäväksi. Öljynero-

tuskaivo on mitoitettava niin, että 

poistuvan veden öljypitoisuus on 

alle 5 mg/l. Öljysäiliöiden, niiden 

suoja-altaiden ja öljyjen käsittely-

laitteistojen sekä putkiston kunto 

on tarkastettava säännöllisesti ja 

tarvittaessa toiminnanharjoittajan 

tulee välittömästi korjata havaitut 

puutteet. Yhteenveto tarkastuk-

sesta tulee liittää vuosiraporttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutettu päätöksellä LSAVI-172-

04.08.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirretään ilman suo-

ja-altaiden rakenta-

misvelvoitetta uuteen 

lupaan. 

 
 
 
 
 
 

18 Happojen- lipeän- ja polttoainei-

den purkupaikat päällystettävä 

2010 loppuun mennessä ja va-

rustaa riittävillä kaadoilla mah-

dollisten vuotojen ohjaamiseksi 

jätevesien esikäsittelylaitokselle 

johtavaan viemäriin. Purku- ja 

lastausalueiden kaadot tulee 

järjestää siten, ettei niille kerry 

sadevesiä muualta kuin täyttö-

pakalta ja sen läheisyydestä. 

Piha- ja pysäköintialueet tulee 

pitää päällystettyinä ja niiden 

alueiden sadevedet tulee johtaa 

erotuskaivojen kautta pohjavesi-

alueen ulkopuolelle.   

 

 

 

 

Tehdasalueen vuodonhallinta on toteutet-

tu varastosäiliöiden sekä lastaus- ja pur-

kualueiden keruualtailla. Kaikki alueet on 

pinnoitettu joko asfaltoimalla tai läpäise-

mättömällä bentoniittimassalla. Altaat ja 

keruualueet on yhdistetty prosessive-

siviemäriin, mikä mahdollistaa vuotojen 

hallitun talteenoton jätevesilaitoksen 

varoaltaaseen. 

 
 

 

 

 

 

Siirretään ilman kat-

tamisvelvoitetta (mää-

räaikaan mennessä) 

uuteen lupaan 

 
 
 
 
 
 
 

19 Vaaralliset jätteet toimitettava 

luvanvaraiseen laitokseen. Jäte-

lipeää ja suolahappojätettä voi-

daan käyttää jv-laitoksella pH:n 

säätöön. Vaaralliset jätteet on 

toimitettava säännöllisesti käsit-

telyyn eikä niitä saa varastoida 

12 kk pidempään. Luovutuksesta 

laadittava siirtoasiakirja. 

 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan 

20 Vaaralliset jätteet säilytettävä 

tiiviissä astioissa tai säiliöissä.  

Erilaiset jätteet on pidettävä 

erillään toisistaan ja ne on ryhmi-

teltävä ja merkittävä ominaisuuk-

sien mukaan. Nestemäiset jät-

teet suoja-altaassa viemäröimät-

tömässä tilassa siten, ettei niistä 

aiheudu vaaraa ympäristölle. 

Jätteiden pääsy ympäristöön 

estettävä. 

 

 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan 

21 Toiminnanharjoittajan on selvitet-

tävä kiinteän polttoaineen katti-

loiden lentotuhkan ja pohjatuh-

kan raskasmetallipitoisuudet ja 

liukoisuudet ja oltava selvillä 
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niiden ominaisuuksista ja kaato-

paikkakelpoisuudesta. Tuhkista  

on otettava erikseen edustavat 

näytteet haitallisten pitoisuuksien 

ja liukoisuuden selvittämiseksi. 

Näytteet on uusittava aina, kun 

kattilan polttoaineiden käytössä 

tapahtuu olennainen muutos. 

Lento- ja pohjatuhkat on analy-

soitava kertaluontoisesti 

31.12.2007 mennessä ja uusien 

kattiloiden tuhkat mahdollisim-

man pian niiden käytön jälkeen.  

 

Tuhkanäytteistä on määritettävä 

(antimoni, barium, boori, eloho-

pea, kloridi, sulfaatti, kadmium, 

mangaani, alumiini, kupari, lyijy, 

arseeni, kromi, nikkeli sinkki, 

molybdeeni, seleeni ja vanadiini). 

Tuhkanäytteet on analysoitava 

joko NEN7343, NT ENVIR 002 

tai NT ENVIR 007 menetelmällä. 

Tulokset esitetään vuosiraportin 

yhteydessä. Muutettu päätöksel-

lä LSAVI-172-04.08.2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laitosalueen energiantuotanto on siirty-

nyt Suomen teollisuuden energiapalvelut 

STEP Oy:lle 1.3.2013. Energiantuotantoa 

koskevat lupamääräykset siirtyivät STEP 

Oy:n noudatettaviksi.   

 

Ympäristöluvassa esitettyjä uusia kpa-

kattiloita K3 ja K4 ei tulla rakentamaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirtynyt toisen toimi-

jan velvoitteeksi, ei 

siirry uuteen lupaan. 

22 Tuhkat toimitettava käsiteltäväksi 

laitokseen tai hyödyntämispaik-

kaan, jolla on voimassa oleva 

ympäristölupa tällaisen jätteen 

vastaanottoon tai hyödyntämi-

seen. Lentotuhkan ja pohjatuh-

kan sijoittamisesta hyötykäyttö-

kohteeseen on ilmoitettava kun-

nan ympäristönsuojeluviran-

omaiselle.  

 Tuhkien kuljetus tulee tapahtua 

niin, ettei siitä leviä pölyä ympä-

ristöön ja se on sijoitettava suo-

raan loppusijoituskohteen raken-

teeseen. Tuhkia ei saa välivaras-

toida irtotavarana, vaan ne on 

säilytettävä tiiviisti sulkeutuvassa 

tilassa, mikäli sitä joudutaan 

tilapäisesti varastoimaan. Tuh-

kien kuljetuskalusto on pidettävä 

hyvässä kunnossa ja kaluston 

puhtaudesta on huolehdittava 

asianmukaisesti siten, että ajo-

neuvojen pyörien, lavarakentei-

den tai muiden rakenteiden mu-

kana ei leviä pölyä tai muita 

epäpuhtauksia ympäristöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laitosalueen energiantuotanto on siirty-

nyt Suomen teollisuuden energiapalvelut 

STEP Oy:lle 1.3.2013. Energiantuotantoa 

koskevat lupamääräykset siirtyivät STEP 

Oy:n noudatettaviksi.  Ympäristöluvassa 

esitettyjä uusia kpa-kattiloita K3 ja K4 ei 

tulla rakentamaan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirtynyt toisen toimi-

jan velvoitteeksi, ei 

siirry uuteen lupaa 

23 Hyödyntämiskelpoiset jätteet 

lajiteltava ja toimitettava hyöty-

käyttöön. Sikunajakeet sekä lese 

ja viljapöly voidaan polttaa katti-

lalaitoksen omassa kpa-

kattilassa muun polttoaineen 

 

 

 

Laitosalueen energiantuotanto on siirty-

nyt Suomen teollisuuden energiapalvelut 

STEP Oy:lle 1.3.2013. Energiantuotantoa 
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rinnalla mahdollisimman tasaise-

na sivuvirtana. Sekalainen yh-

dyskuntajäte tulee toimittaa 

käsiteltäväksi kunnallisten jäte-

huoltomääräysten mukaisesti. 

Kaikkien jätejakeiden kuljettajien 

tulee olla merkittyinä ympäristö-

keskuksen ylläpitämään jätetie-

dostoon. 

koskevat lupamääräykset siirtyivät STEP 

Oy:n noudatettaviksi. Tehtaan yhteyteen 

on rakennetulle biokattilalle myönnetty 

lupa LSSAVI/64/04.08/2013.  

 

Ympäristöluvassa esitettyjä uusia kpa-

kattiloita K3 ja K4 ei tulla rakentamaan.   

Siirretään uuteen 

lupaan 

24 JV-laitoksen ja puhdasvesilaitok-

sen lietteet tulee ensisijaisesti 

hyödyntää lannoitteena tai 

maanparannusaineena pellolla.  

Lietteitä voidaan toimittaa käsi-

teltäväksi ympäristöluvan omaa-

vaan laitokseen. Esikäsittelylai-

toksen lietteen tulee toimittaa 

mahdollisimman tasaisin vä-

liajoin (tavoite enintään kahden 

viikon välein) siten, että lietteen 

voidaan käsitellä kunnan puhdis-

tamolla mahdollisimman hallitus-

ti.  

 

Lietteiden levitysmäärissä on 

huomioitava maaperän viljavuus,  

lietteen typpi- ja fosforipitoisuus 

sekä viljeltävän kasvin ravinne-

tarve. Lietteen toimittajalle on 

lietetoimitusten yhteydessä an-

nettava VNp 282/1994 liitteessä 

2 mainitut lietteen laatua koske-

vat tiedot sekä muut tarpeelliset 

ohjeet alkuperästä ja käsittelystä 

sekä ohjeet lietteen käytöstä. 

Analyysitulos ei saa olla viittä 

vuotta vanhempi.  Lietteen kulje-

tus tulee hoitaa niin, ettei sitä 

joudu ympäristöön, eikä se ai-

heuta kohtuutonta haittaa tai 

rasitusta naapureille. Lietteet 

tulee mullata mahdollisimman 

pian viimeistään 1 vrk kuluessa 

levityksestä. Levitysajankohta 

valitaan siten, että haitta naapu-

rustoon on mahdollisimman 

vähäinen. Lietteiden levitys on 

kielletty pohjavesialueilla, ellei 

selvityksellä todistettu, ettei 

levityksestä aiheudu pilaantu-

misvaaraa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei muutoksia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan 

25 Vahinko- ja onnettomuustilantei-

den varalta tehtaalla on oltava 

jatkuvasti riittävä valmius kemi-

kaali- ja öljyvahinkojen torjunta-

toimiin. Vuodot on rajattava 

mahdollisimman suppealle alu-

eelle ja tarvittaessa suljettava 

viemärilinjoja ja ajettava proses-

 

 

 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan 
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seja alas. Tehtaalla on oltava 

käytettävissä riittävä määrä 

kemikaalien talteenotto- ja ra-

jauskalustoa. Vuodot on kerättä-

vä välittömästi talteen tai ohjatta-

va varoaltaaseen, mikäli niitä ei 

voida ottaa talteen vuotopaikalta. 

26 Uusi kiinteän polttoaineen kattila 

saa toimia ilman savukaasujen 

puhdistinlaitteita enintään 120 

tunti 12 kk jakson aikana. Puh-

distimen rikkoutuessa tulee käyt-

tää vähäpäästöisiä polttoaineita. 

Kattila on ajettava alas, jos häiriö  

kestää yli 24 h. Ylös- ja alasajoti-

lanteita ei huomioida määräyk-

sen noudattamisen tarkastelus-

sa. Häiriöt ilmoitettava L-S ympä-

ristökeskukselle ja kunnan ympä-

ristösuojeluviranomaiselle. 

 

 

 

 

 

Ympäristöluvassa esitettyjä uusia kpa-

kattiloita K3 ja K4 ei tulla rakentamaan. 

 

 

 

 

 

Siirtynyt toisen toimi-

jan velvoitteeksi, ei 

siirry uuteen lupaan. 

27 Merkittävistä häiriötilanteista 

ilmoitettava palo- ja pelastusvi-

ranomaiselle, L-S Ympäristökes-

kukselle ja Ilmajoen kunnalle. 

Ilmoitus raportoidaan kirjallisesti 

sähköisen järjestelmän kautta 

viimeistään kuukauden kuluessa. 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan 

28 Tehtaalle nimettävä vastuuhenki-

lö, jonka tehtäviin kuuluu varmis-

taa tehtaan asianmukaiseen 

hoitoon ja käyttöön liittyvä toi-

minnan tarkkailu ja yhteydenpito 

viranomaisiin. Vastuuhenkilön 

yhtyetiedot tulee olla jatkuvasti 

saatavilla. 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan 

29 Kattiloiden päästöt mitattava 

ulkopuolisen toimesta 3 vuoden  

välein (varakattiloilla 6 vuoden 

välein, mikäli käyttöaika on pääs-

tömittausten välisenä aikana ollut 

alle 1500 h vuodessa. Savukaa-

suista on mitattava hiukkaset, 

SO2 pitoisuus ja päästö, NO2 

pitoisuus ja päästö, hiilimonoksi-

di ja tummuus. kaikki mittaukset 

on suoritettava CEN-standardin 

tai sitä vastaavan kansallisen 

standardin mukaan. Mittaukset 

on suoritettava täydellä teholla ja 

yleisesti käytössä olevalla tehol-

la, kummallakin vähintään 3 

mittausta. Tulokset ilmoitetaan 

mg/m3 ja hiukkaspitoisuutena 

redusoituna 6 %:n happipitoisuu-

teen, POR 3 % happipitoisuu-

teen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polttoaineiden varastointia koskevat 

velvoitteeton siirtyneet STEP Oy:n nou-

datettaviksi 1.3.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirtynyt toisen toimi-

jan velvoitteeksi, ei 

siirry uuteen lupaan. 

 
 

30 Mittaussuunnitelma on toimitet-

tava vähintään 2 kk ennen L-S  

Ympäristökeskukselle. Suunni-
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telmasta on ilmettävä mittausten 

ajankohta, suorittaja, mitattavat 

suureet, mittauskohdat, mittaus-

tavat ja mittausten kokonaisepä-

varmuus. Tarvittaessa viran-

omainen antaa suunnitelmaan 

tarkennuksia. Tulokset toimitet-

tava kuukauden kuluttua, rapor-

tissa tulee ilmoittaa päästömit-

tausten epävarmuus. 

Polttoaineiden varastointia koskevat 

velvoitteet on siirtyneet STEP Oy:n nou-

datettaviksi  

1.3.2013. 

Siirtynyt toisen toimi-

jan velvoitteeksi, ei 

siirry uuteen lupaan. 

31 Voimalaitoksen kattiloista on 

tarkkailtava lisäksi ainakin seu-

raavia suureita:  

kpa-kattiloista tarkkailtava jatku-

vatoimisesti  

- savukaasujen jäännöshappipi-

toisuus jatkuvatoimisesti (häly-

tysraja)  

- tulipesän lämpötila  

- savukaasujen lämpötila  

- uuden kpa-kattilan osalta myös 

hiilimonoksidi POR  

- jäännöshappi ja lämpötila jat-

kuvatoimisesta  

- savukaasujen tummuus vähin-

tään kerran viikossa käyntiaikana  

Nokeentumista tarkkailtava ja 

savukaasujen lämpötilaa on 

tarkkailtava päivittäin. Käytettä-

vät mittarit on kalibroitava vähin-

tään kerran vuodessa ulkopuoli-

sen asiantuntijan toimesta. Mit-

taustiedot tallennettava sähköi-

seen järjestelmään ja kytkettävä 

voimalaitoksen hälytysjärjestel-

mään. Mittauslaitteet huollettava 

ja kalibroitava säännöllisesti 

laitevalmistajan ohjeiden mu-

kaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polttoaineiden varastointia koskevat 

velvoitteet ovat siirtyneet STEP Oy:n 

noudatettaviksi  

1.3.2013. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirtynyt toisen toimi-

jan velvoitteeksi, ei 

siirry uuteen lupaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Tärkki- ja rehukuivureiden pääs-

töt mitattava 3 vuoden välein 

jokaisesta ulostulosta ulkopuoli-

sen mittaajan toimesta normaa-

leissa käyttöolosuhteissa, käyttö-

tilanne ilmettävä raportista. Mit-

taussuunnitelma tulee toimittaa 

L-S ympäristökeskukselle vähin-

tään 2 kk ennen mittausten suo-

rittamista. Tulokset tulee toimit-

taa kuukauden kuluttua L-S 

ympäristökeskukselle ja Ilmajoen 

kunnalle raportin valmistumises-

ta. Raportissa tulee ilmoittaa 

mittausepävarmuus. 

 

 

 

 

 

 

 

Voimassa oleva ympäristölupapäätös ei  

vastaa FDM-BAT-päätelmissä asetettua  

vaatimusta päästömittausten tarkkailuti-

heyden osalta. BAT-päätelmien mukaan 

mittaukset tulisi suorittaa kuivureista 

vuosittain.   

 

Rehutuotantoa koskevat lupamääräykset  

siirtyivät A-Rehu Oy:n noudatettaviksi 

päätöksen LSSAVI/6595/2016 mukaises-

ti. 

 
 
 

Tärkkelyskuivausta 

koskevat velvoitteet 

siirretään uuteen 

lupaan. Toiminnan-

harjoittaja ehdottaa 

mittaustaajuuden säi-

lyttämistä ennallaan 

(3 vuoden välein) 

päästöjen vähäisyy-

destä johtuen. Kos-

kenkorvan tehtaan 

päästömittauksissa 

hiukkaspitoisuudet 

ovat jääneet alle 

akkreditoidun  

mittausalueen (<5 

mg/m3n) vuosina 

2015 ja 2018 sekä 

alle <2 mg/m3n. Pitoi-

suudet jäävät selvästi 



30 

 

 

alle BAT-päätelmissä 

annetun raja-arvon, 

mittaustulokset osoit-

tavat myös, ettei 

hiukkaspitoisuus käy-

tännössä muutu kui-

vurin käydessä täy-

dellä kapasiteetillaan.  

 

Rehutuotantoa kos-

kevat lupamääräykset  

siirtyneet toisen toi-

mittajan velvoitteeksi, 

ei siirretä uuteen 

lupaan.  

33 Ilmanlaatua tarkkailtava bioindi-

kaattoriseurannalla. Bioindikaat-

toritarkkailu toteutettava enintään 

5 vuoden välein. Laitoksen tulee 

osallistua ilmanlaadun yhteis-

tarkkailuun, jos sellainen alueella 

järjestetään. 

 

 

Laitos osallistuu ilmalaadun yhteistarkkai-

luun, tarkkailuryhmä toteuttaa bioindi-

kaattoriseurannan viiden vuoden välein 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan. 

 

34 Toiminnanharjoittajan on tarkkail-

tava esikäsittelylaitokselle tule-

vien ja lähtevien jätevesien laa-

tua vähintään kaksi kertaa kuu-

kaudessa. Tulevien jätevesien 

tarkkailu voidaan järjestää oma-

valvontana ilman ulkopuolista 

näytteenottajaa. Tarkkailu on 

kuitenkin järjestettävä siten, että 

kuormituksesta ja käsittelyn 

tehokkuudesta saadaan luotetta-

vat tiedot.  

 

Laitokselta lähtevien jätevesien 

näytteenottajan tulee olla sertifi-

oitu tai muu näytteenottoon pe-

rehtynyt ja kokenut henkilö. 

Näytteet on analysoitava akkre-

ditoidulla menetelmällä.  

 

Kuormitustarkkailussa on jäteve-

sien esikäsittelylaitokselle tule-

vasta jätevedestä määritettävä: 

kiintoaine, pH, CODcr, BOD 7ATU, 

kokonaistyppi ja -fosfori. Lähte-

västä jätevedestä on määritettä-

vä lisäksi virtaama, lämpötila, 

alkaliniteetti, pH, sähkönjohta-

vuus, ammoniumtyppi, nitraatti-

typpi, rasvapitoisuus, sulfaatti, 

tiosulfaatti, sulfidi, kokonaisrikki 

ja magnesium.  

 

Tarkkailutulokset toimitettava L-S 

ympäristökeskukselle, kunnan 

tekniselle osastolle ja kunnan 

puhdistamon hoitajalle. Muutettu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutettu päätöksellä LSSAVI-172-

04.08.2010. Päätöksessä jätevesien 

tarkkailua on harvennettu sulfaatin, 

tiosulfaatin ja sulfiitin osalta. Tarkkailua 

suoritetaan päätöksen pohjalta kuusi 

kertaa vuodessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan. 
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päätöksellä LSSAVI-172-

04.08.2010 

35 Jäähdytysvesien lämpötilaa ja 

virtaamaa ennen jokeen laske-

mista on tarkkailtava jatkuvatoi-

misesti ja kirjattava päivittäin. 

Jäähdytysvesien vaikutuksia 

purkuvesistössä on tarkkailtava 

kerran kuukaudessa tarkkaile-

malla jokiveden lämpötilaa sekä 

jokeen johdettua lämpökuormaa 

kerran kuukaudessa. Jääpeiteai-

kana sula-alueen laajuus on 

kirjattava tarkkailussa kuukausit-

tain. Joen virtaaman virtaama on  

selvitettävä lähimmältä luotetta-

valta virtaamamittauspisteeltä 

tarkkailupäivän osalta ja kirjatta-

va käyttöpäiväkirjaan. Jokiveden 

lämpötilan ja kuukausittaisten 

lämpökuormien tarkkailutulokset 

raportoidaan vuosiraportin yh-

teydessä. Tarkkailussa huomioi-

daan 166/2006/EY säädökset 

päästötietojen raportoinnista E-

PRTR rekisteriin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE-keskuksen kalatalousyksikön  

raportointitarpeen poistamisesta sovittu  

tarkastuskäynnillä 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan lukuun otta-

matta raportointia TE-

kalatalousyksikölle. 

36 Pohjavesien laatua tarkkailtava 

tehdasalueen eteläosassa 2 

putkesta ja pohjoisosassa 3 

putkesta. Pohjavesinäytteet tulee  

ottaa ainakin kaksi kertaa viides-

tä havaintoputkesta. Näytteistä 

tulee analysoida pH, sähkönjoh-

tavuus, rauta, mangaani, nitraat-

ti, nitriitti, ammonium, kloridi, 

sulfaatti, kiintoaine, kokonaisfos-

fori, väri, TOC, COD Mn, BOD 

7ATU, mineraaliöljypitoisuus ja 

haju. Putkista tulee mitata näyt-

teenottotilanteessa myös pin-

nankorkeus (N60-taso). Näyt-

teenottajan tulee olla sertifioitu 

tai muu näytteenottoon perehty-

nyt henkilö, näytteet on analysoi-

tava akkreditoituja tai muita 

vastaavia hyväksyttäviä mene-

telmiä käyttäen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan. 

37 Toiminnanharjoittajan tulee olla 

riittävästi selvillä toimintansa 

BAT-tekniikan kehittymisestä ja 

varauduttava sen käyttöönot-

toon. Toiminnanharjoittajan on 

selvitettävä ja pyrittävä jatkuvasti 

parantamaan toiminnan energia-

tehokkuutta säännöllisesti järjes-

tettyjen vapaaehtoisten energia-

katselmusten ja energian käytön  

tehostamiseen liittyvien selvitys-

ten perusteella. 

 

 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan. 
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38 Tehtaan toiminnasta tulee pitää 

käyttöpäiväkirjaa, johon on mer-

kittävä ainakin seuraavat tiedot:  

 

-kemikaalien ja polttoaineiden 

vastaanottomäärät ja laatu  

 

-tiedot laitoksen tuotannoista, 

kattiloiden käyntiajat ja polttoai-

neiden kulutukset kattiloittain/kk  

 

-kattiloiden nuohoukset ja poltti-

mien ja kattiloiden huollot ja 

korjaukset  

 

-tiedot öljynerottimien tarkastuk-

sista 

 

- jätteiden määrät ja lajit, kuljetta-

jat, toimituskohteet ja toimitus-

päivät  

 

-tuotetun ja toimitettujen liettei-

den määrät, lietteen laatua ku-

vaavat ominaisuudet, lietteen 

käsittely, vastaanottajat ja käyt-

töpaikat  

 

-jätevesilaitoksen tarkkailua 

koskevat tiedot  

 

-poikkeukselliset jätevesipäästöt 

ja laitoksen poikkeustilanteet  

 

-jäähdytysveden tarkkailuun 

liittyvät tiedot  

 

-pohjavesien tarkkailuun liittyvät 

tiedot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laitosalueen energiantuotanto on siirty-

nyt Suomen teollisuuden energiapalvelut 

STEP Oy:lle 1.3.2013. Energiantuotantoa  

koskevat lupamääräykset siirtyivät STEP  

Oy:n noudatettaviksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiantuotantoa 

koskevat velvoitteet  

siirtyneet toiselle 

toimijalle, ei siirretä 

uuteen lupaan.  Muil-

ta osin velvoitteet 

siirretään uuteen 

lupaan.  

 

39 Vuosiyhteenveto tulee toimittaa 

vuosittain helmikuun loppuun 

mennessä L-S ympäristökeskuk-

selle ja kunnan ympäristöviran-

omaiselle: 

- E-PRTR raportointi 

 

-tiedot tuotannosta ja käyntiajas-

ta käytetty polttoaine kattiloittain 

t/a ja laatu (viskositeetti, rikkipi-

toisuus ja lämpöarvo) ja tuotetun 

energian määrä 

 

-laitoksen hiukkasten, typen 

oksidien ja rikkidioksidin koko-

naispäästöt ilmaan sekä savu-

kaasujen pitoisuudet tai ominais-

päästö 

 

-jätteiden ja vaarallisten jätteiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laitosalueen energiantuotanto on siirty-

nyt Suomen teollisuuden energiapalvelut 

STEP Oy:lle 1.3.2013. Energiantuotantoa  

koskevat lupamääräykset siirtyivät STEP  

Oy:n noudatettaviksi. Tehtaan yhteyteen  

on rakennetulle biokattilalle myönnetty  

lupa LSSAVI/64/04.08/2013. Ympäristö-

luvassa esitettyjä uusia kpa-kattiloita K3 

ja K4 ei tulla rakentamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiantuotantoa 

koskevat velvoitteet  

siirtyneet toiselle 

toimijalle, ei siirretä 

uuteen lupaan.  

 

Muilta osin velvoitteet 

siirretään uuteen 

lupaan. 
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määrä ja laatu, toimituspaikka ja  

kuljettaja 

 

-yhteenveto jäähdytysvesien 

tarkkailusta, jossa kuukausittai-

set jäähdytysveden keksilämpöti-

lat ja -virtaamat, kuukauden 

maksimiarvot sekä vesistöha-

vainnot ja laskelma jokeen joh-

detun lämpökuorman määrästä. 

40 Ilmoitus laitoksen toiminnassa 

tapahtuvista olennaisista muu-

toksista, toiminnanharjoittajan 

vaihtumisesta tai toiminnan lo-

pettamisesta tulee ilmoittaa 

Länsi-Suomen ympäristökeskuk-

selle. 

 

 

 

Ei muutoksia 

 

 

 

Siirretään uuteen 

lupaan 

 

 

Anora Group Oyj on 21.2.2022 saapuneessa täydennyksessään 

tarkentanut, että hakijan tavoitetila on seuraava: 

 

Lupahakemuksen pohjalta muodostetaan uusi lupa Anora 

Group Oyj:tä koskevien asioiden osalta.  Nykyinen olemassa 

oleva lupa jää voimaan energiantuotantoa koskevien asioiden 

osalta. Nämä ovat siirtyneet STEP Oy:n noudatettaviksi mutta 

sisältyvät edelleen Anora Group Oyj:n (ent. Altia Oyj) nykyiseen 

lupaan. Nykyisellä luvalla ajetaan ns. vanhoja kattiloita K1 ja K2 

jatkossakin.  

 

Maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys 

 

Hakemukseen on liitetty ympäristönsuojelulain 82 §:n mukainen 

maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys.  Perustilaselvitys kä-

sittää samalla tehdasalueella toimivat A-Rehu Oy:n, STEP Oy:n 

ja Linde Gas Oy:n laitokset. Kaikki tehdasalueella olevat toimijat 

noudattavat Anora Group Oyj:n Koskenkorvan tehdasalueelle 

laadittua sisäistä pelastussuunnitelmaa ja toimintaperiaatteita.  

 

Yhteenveto  

Anora Group Oyj:n Koskenkorvan tehdas sijaitsee teollisuusalu-

eeksi kaavoitetulla tontilla muiden teollisuustoimijoiden kanssa.   

 

Kohde sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, mutta pohjave-

sien tilaa seurataan tarkkailusuunnitelman mukaisesti kaksi ker-

taa vuodessa viidestä havaintoputkesta. Öljyhiilivetyjä on todet-

tu pohjaveden ympäristölaatunormin ylittävä pitoisuus viimeisen  

neljän vuoden aikana kerran kahdesta pohjavesiputkesta ote-

tussa näytteessä, mutta havainnot ovat jääneet yksittäisiksi. Syy 

kohonneille pitoisuuksille ei ole tiedossa. Lisäksi pohjavedessä 

on todettu kohonneita ammonium-, nitraatti- ja CODMn-
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pitoisuuksia sekä korkea raudan ja mangaanin pitoisuus, joka 

aiheuttaa pohjaveteen väriä.  

 

Tehtaalla on asianmukaiset suojausrakenteet varastoitaville ja 

käytettäville kemikaaleille. Alueella olevat säiliöt on suojattu säi-

liön vetoisilla suoja-altailla. Tehtaan piha-alue on asfaltoitu ja 

mahdollisissa poikkeustilanteissa viemärit saadaan suljettua. 

Tehtaalla on varauduttu purku- ja lastauspaikan sekä kemikaali-

säiliöiden vuototilanteisiin riittävällä torjunta- ja imeytyskalustol-

la. Kemikaalien vuodot piha-alueilla ja tehtaalla voidaan ottaa 

kiinni viimeistään jätevedenpuhdistamon tasausaltaassa.  

 

Tehdasalueella käytetään ja varastoidaan suuria määriä kemi-

kaaleja. Tunnistettaessa merkityksellisiä aineita keskityttiin ul-

kona varastoitaviin kemikaaleihin, sillä sisällä varastoitavat ke-

mikaalit eivät vuodon sattuessa päädy ulkotiloihin. Ulkona suu-

rina määrinä varastoitavista kemikaaleista vain raskas polttoöljy 

on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Kemikaalin varastosäili-

ön suojausrakenteet sekä piha-alueen viemäröintijärjestelmät 

kuitenkin estävät mahdollisen vuodon sattuessa kemikaalin 

pääsyn maaperään tai pohjaveteen.  

 

Tehdasalue on viemäröity ja alueella muodostuvat hulevedet 

johdetaan öljynerotuskaivojen kautta Kyrönjokeen samoin kuin 

etanoli- ja raskasöljysäiliöiden suoja-altaiden sade- ja sulamis-

vedet. Muiden säiliöiden suoja-altaiden vedet johdetaan tehtaan  

omaan jätevesien käsittelyyn.  

 

Historiatietoihin pohjautuen tiedossa ei ole alueella tapahtuneita 

kemikaalivahinkoja. MATTI-järjestelmään ilmoitetut kohteet on 

kunnostettu asianmukaisesti, eikä niistä enää aiheudu riskiä 

ympäristölle tai ihmisille.  

 

Johtopäätökset  

Tehdasalueella ei ole historiatietoihin pohjautuen aiemmin ta-

pahtunut maaperän ja pohjaveden tilaa pilaavia tapahtumia. 

MATTI-järjestelmään merkityt Anora Group Oyj:n Koskenkorvan 

tehdaskiinteistöllä sijaitsevat kohteet on kunnostettu asianmu-

kaisesti. Tehtaan lähistöllä sijaitsevat pilaantuneet kohteet on 

kunnostettu, ja ne eivät liity tehtaan toimintaan.  

 

Kohde sijaitsee pohjavesialueella, mutta pohjaveden tarkkailua 

suoritetaan ympäristölupaehtojen mukaisesti kahdesti vuodes-

sa. Pohjaveden tila on luokiteltu huonoksi, ja siinä esiintyy kor-

keita ammonium-, rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Pohjavedes-

sä ei ole todettu öljyhiilivetyjä, paitsi kerran kahdessa tarkkailu-

putkessa vuonna 2018. Pohjaveden ympäristönlaatunormin yli-

tys jäi yksittäiseksi havainnoksi, ja eikä ylityksen tarkempi syy 

ole tiedossa.  
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Tehdas sijaitsee teollisuusalueeksi kaavoitetulla kiinteistöllä, ja 

se on ollut samankaltaisessa käytössä koko toimintahistoriansa 

ajan. Tehdasalueen historiatietoihin, kiinteistöllä tehtyihin kun-

nostustoimenpiteiseen ja pohjaveden tarkkailutuloksiin pohjau-

tuen voidaan todeta, ettei Koskenkorvan tehdasalueella ole tie-

dossa maaperän tai pohjaveden tilaa pilaavia tapahtumia, jotka 

vaatisivat lisätutkimuksia. Myöskään nykytilanteessa Anora 

Group Oyj:n Koskenkorvan tehdasalueella ei ole tiedossa ympä-

ristön pilaantumista aiheuttavia tapahtumia ja käytössä olevat 

suojaus- ja varautumistoimet katsotaan riittäviksi.    

 

Tehdasalueella käytetään ja varastoidaan ympäristölle vaaral-

liseksi luokiteltuja kemikaaleja, mutta niiden varastointi, käsittely 

ja suojaustoimenpiteet on järjestetty niin, että aineiden pääsy 

maaperään ja pohjaveteen on estetty.   

 

Laitoksella käytettävien ja varastoitavien kemikaalien tarkaste-

lun perusteella toimintaan ei liity maaperän ja pohjaveden kan-

nalta merkityksellisiä vaarallisia aineita. Tuotettavien ja proses-

seissa käytettävien kemikaalien varastointimäärät ovat suureh-

koja, mutta asianmukaisten turvatoimien vuoksi päästöriskin 

katsotaan olevan pieni.  

 

Käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan katsoa, että 

tässä perustilaselvityksessä on saatu riittävä kuva kohteen 

maaperän ja pohjaveden nykytilan selvittämiseksi. Tämän vuok-

si ei nähdä tarvetta erilliselle maaperä- tai pohjavesinäytteen-

otolle.  

  

Muu kuin normaalitoimintaan kuuluvat tilanteet (OTNOC) ja niihin va-

rautuminen 

 

Hakemuksen mukaan OTNOC tilanteita laitoksella ovat mm. lai-

terikoista aiheutuvat häiriöt, jotka voivat vaikuttaa tärkkelys-

kuivauksen pölypäästöihin tai jätevesilaitoksen kuormitusarvo-

jen ylittymiseen. OTNOC päästöihin liittyvät myös huoltoseisakin 

yhteydessä prosessipesuista aiheutuva korkeampi jätevesi-

kuormitus. Arvio OTNOC-tilanteiden toistuvuudesta ja kestosta:  

 

• 1–5 vuoden aikana tapahtumia alle 1 kpl hetkellinen (kesto alle  

12 h)  

 

• kuormitusarvojen ylittyminen jäteveden osalta keskimäärin 4–6  

kertaa vuodessa, painottuu suunniteltuihin tuotannon huolto-

seisakkien ajalle. Lisäksi yhtäkkisen tuotannon alasajon saattaa 

aiheuttaa esim. sähkökatkot tms. Kesto 12–72 h.  
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HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksen täydentäminen 

 

Hakemusta on täydennetty 13.8.2021, 7.10.2021, 4.2.2022, 

8.2.2022, 21.2.2022 ja 21.4.2022. 

 

Lausunnot 

 

Hakemuksesta on 11.10.2021 pyydetty lausunnot Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö- ja luonnonvarat-vastuualueelta, Ilmajoen kunnalta, Ilma-

joen kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomai-

selta sekä Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitokselta ja Turvalli-

suus- ja kemikaalivirasto Tukesilta.  

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue toteaa lau-

sunnossaan (5.11.2021), seuraavaa:  

 

ELY-keskus katsoo, että lupa voidaan myöntää pääosin esityk-

sen mukaisesti. ELY-keskus puoltaa hiukkaspäästön mittausti-

heyden pitämistä kolmessa vuodessa. Ympäristölupaan tulee 

kirjata, että valvontaviranomainen voi päästömittausten tai toi-

minnan muutoksen perusteella tarvittaessa tihentää tarkkailua. 

 

Hakemuksen täydennyksessä hakija on ilmoittanut, että laitok-

sella on keskimäärin 4–6 kertaa vuodessa tilanteita, jolloin jä-

teveden kuormitusraja-arvot ylittyvät. Toiminnanharjoittajan 

mukaan kuormitustilanteet painottuvat suunniteltuihin tuotan-

non huoltoseisakkeihin. ELY-keskus muistuttaa, että kunnan 

jätevedenpuhdistamo toimii sitä paremmin mitä tasaisempia 

ovat sinne menevä virtaama ja kuormitus. Laitokselta lähtevä 

teollisuusjätevesi tulee esikäsitellä sellaiseksi ja johtaa siten, 

että kunnan jätevedenpuhdistamo pystyy ottamaan sen vas-

taan. 

 

Laitoksen ja Ilmajoen kunnan välinen jätevesisopimus on 

1970-luvulta. ELY-keskus on suositellut jätevesisopimuksen 

uusimista jo usean vuoden ajan ja myös kehottanut Ilmajoen 

kunnan viemärilaitosta saattamaan neuvottelut teollisuusjäte-

vesisopimuksesta Altia Oyj:n kanssa päätökseen. Teollisuusjä-

tevesisopimusta ei ole toimitettu ELY-keskukselle. Lupapää-

tökseen tulee sisällyttää määräys teollisuusjätevesisopimuksen 

uusimisesta kunnan puhdistamon kanssa.  

 

Lupaan tulee sisällyttää määräys ennaltavarautumissuunnitel-

man laatimisesta. 
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ELY-keskus katsoo, että lupamääräystä 36 tulisi muuttaa siten, 

että jatkossa pohjaveden pinnankorkeus mitataan ja ilmoite-

taan N2000-korkeusjärjestelmän mukaisesti.  

 

Ilmajoen kunnan tekninen osasto toteaa lausunnossaan 

(11.11.2021) seuraavaa: 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Ilmajoen 

kunnan vesihuoltolaitokselta (Ilmajoen tekninen osasto) lausun-

toa seuraavaan asiaan 11.11.2021 mennessä: 

 

Altia Oyj:n ympäristöluvan muuttaminen sekä tarkistaminen elin-

tarvikkeiden ja maidon valmistusta ja jatkojalostusta koskevien 

BAT-päätelmien johdosto, Ilmajoki. 

 

Lausunnon antajaan (Ilmajoen kunnan tekninen osasto/Ilmajoen 

kunnan vesihuoltolaitos) viitataan myöhemmin "Vesihuoltolaitos" 

ja hakijaan (Anora Group Oyj, joka oli aikaisemmin Altia Oyj) vii-

tataan myöhemmin "Anora". 

 

Lausunto 

Vesihuoltolaitos lausuu seuraavien asiakirjojen sisällöstä: 

• Liite 1. Altia Oyj ehdotus lupavelvoitteiden toteuttamisesta 

 

1. Nykyisen ympäristöluvan velvoite nro 8 

Anora ehdottaa hakemuksen liitteessä 1, että velvoitteeseen 8 

ei tulisi muutoksia ja se siirrettäisiin uusittavaan ympäristölu-

paan pääosin samassa muodossa kuin missä se on nykyisessä 

ympäristöluvassa. Velvoite koskee viemäröitävien ja vesihuolto-

laitoksen jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesien esikä-

sittelyä sekä niiden laatua ja haitta-ainekuormitusta. Anoran ha-

kemuksen liitteessä 1 velvoitteen muotoilu on seuraavasti: 

 

"Tehtaan jätevedet on esikäsiteltävä. Tehtaalla on suunnitelmal-

lisesti pyrittävä vähentämään jätevesien määrää ja etenkin jäte-

veden BOD-kuormitusta tuotetonnia kohden. Jätevesien aiheut-

tamia kuormituspiikkejä tehtaan esikäsittelylaitokselle ja kunnan 

puhdistamolle on pyrittävä välttämään. Kunnan viemäriin johdet-

tavien esikäsiteltyjen prosessivesien on täytettävä ao. raja-

arvot. Selvitys ylityksistä ja korjaustoimenpiteistä tulee toimittaa 

viimeistään vuoden kuluttua L-S ympäristökeskukselle.  

 

Raja-arvot Q-keskiarvoina (ohijuoksut ja ylivuodot ml.) 

BOD 300 kg/d (max 500 kg/d), 

P 12 kg/d (max 15 kg/d), 

N 55 kg/d (max 66 kg/d), 

ss 340 kg/d (max 462 kg/d) 

 

 max. tilanteet saavat kestää enintään 24 h 
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pH yli 8, lämpötila alle 44, ammonium alle 44 mg/l, sulfaatti, 

tiosulfaatti ja sulfiitti summa alle 400 (6 krt/v), rasva alle 150 

mg/l" 

 

Vesihuoltolaitoksen lausunto velvoitteen 8 sisältöön ja raja-

arvoihin:  

Vesihuoltolaitos lausuu, että tehtaan jätevesien esikäsittelyvel-

voite on sinänsä asianmukaisesti kirjattu, mutta ehdotetut raja-

arvot eivät kaikilta osin riitä takaamaan vesihuoltolaitoksen jäte-

vedenpuhdistamon käsittelykapasiteetin riittävyyttä.  

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2020 tarkkailuai-

neiston (Kyrönjoen yhteistarkkailu, vuosiyhteenveto 2020) mu-

kaan toteutuneet Ilmajoen puhdistamon keskimääräiset tulo-

kuormat, Anoran viemäröimien jätevesien kuorma sekä niiden 

osuudet puhdistamon tulokuormista sekä ehdotusten mukaisten 

kuormien mukainen puhdistamon tulokuormituksen kasvu. Pro-

senttisuudet puhdistamon tulokuormista on esitetty sarakkeissa 

suluissa. 

 

 
 

Anoran nykyisen ympäristöluvan raja-arvot ovat BOD:ta lukuun 

ottamatta samat kuin nykyisessä teollisuusjätevesisopimukses-

sa, joka on vuodelta 1974. Tällöin kunnan puhdistamolle oli 

mahdollista ottaa käsittelykapasiteetin puitteissa vastaan suu-

rempia nykyisen Anoran tehtaan jätevesikuormia, koska viemä-

röintialueen liittyjiä oli vähemmän ja puhdistamon käsittelyvaa-

timukset erilaiset kuin nykyisin. Tästä johtuen vesihuoltolaitok-

sen näkemyksen mukaan erityisesti Anoran viemäröimien jäte-

vesien fosforin, typen ja kiintoaineen kuormitusraja-arvojen tulisi 

ympäristöluvassa olla Anoran ehdottamia arvoja selvästi pie-

nempiä. 

 

COD:lle ei ole Anoran nykyisessä ympäristöluvassa raja-arvoja. 

Tarkkailutulosten perusteella viemäröitävän veden orgaaninen 

aines on Ilmajoen puhdistamon biologisessa käsittelyprosessis-

sa kohtuullisen helposti hajoavaa, sillä sen COD/BOD-suhde ei 
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eroa juurikaan asumajätevesien tyypillisestä COD/BOD-

suhteesta. Vesihuoltolaitoksen näkemyksen mukaan olisi kui-

tenkin perusteltua kirjata ympäristölupaan raja-arvot COD:lle, 

koska Ilmajoen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on 

myös COD:ta koskevia raja-arvoja, joiden saavuttaminen on ol-

lut haastavaa, sekä koska Anoran jätevesien COD-kuorma on 

kasvanut viime vuosina selvästi aiempaan tasoon nähden. 

 

 Vesihuoltolaitos lausuu myös, että Anoran ehdottamat jäteve-

den pH-arvoa, lämpötilaa, rasvapitoisuutta sekä sulfaatin, tiosul-

faatin ja sulfiitin summa-arvoa koskevat raja-arvot, jotka vastaa-

vat nykyisen ympäristöluvan laatuvaatimuksia ovat asianmukai-

sia. Anoran ehdotuksessa ammoniumin raja-arvo (44 mg/l) ei 

ole sama kuin nykyisessä ympäristöluvassa (40 mg/l). Vesihuol-

tolaitoksen näkemyksen mukaan viemäröitävän jäteveden am-

moniumpitoisuuden laatuvaatimusta ei ole perusteltua korottaa 

etenkään koska Ilmajoen jätevedenpuhdistamolla on ollut am-

moniumtypen poistovaatimus vuodesta 2018 alkaen. 

 

Anoran ehdotuksesta koskien ympäristöluvan velvoitetta 8 puut-

tuu nykyisen ympäristöluvan kappaletta vastaava teksti: "Mikäli 

jätevesien käsittelyn raja-arvoja ei saavuteta, luvan saajan on 

välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin asiantilan kor-

jaamiseksi ja esitettävä asiaa koskeva suunnitelma toteutusai-

katauluineen ja kustannusarvioineen Länsi-Suomen ympäristö-

keskukselle viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun jäteveden kä-

sittelyn raja-arvojen muu kuin ilmeisen tilapäinen saavuttamatta 

jääminen on todettu. (YsL 4, 5, 42, 43, 47 §, VNp 365/1994)" 

 

Vesihuoltolaitos lausuu, että vastaavan sisältöinen kappale tu-

lee olla myös Anoran uudessa ympäristöluvassa, jotta voidaan 

varmistua siitä, että luvan raja-arvoilla on käytännön vaikutusta 

viemäröitävän veden haitta-ainekuormiin. Vesihuoltolaitos huo-

mauttaa myös, että nykyisten neljännesvuosikeskiarvoina tar-

kasteltavien kuormitusraja-arvojen ylityksiä on viime vuosina ta-

pahtunut, joten Anoran jätevesien esikäsittelyprosessin toimin-

tavarmuuteen ja riittävään käsittelykapasiteettiin on syytä kiinnit-

tää huomiota. 

 

Vesihuoltolaitos näkee positiivisena, että tehtaan vesikiertoja 

tehostetaan, sillä Anoran viemäröimät jätevesimäärät ovat viime 

vuosina kasvaneet. Vuonna 2020 Anoran jätevesien osuus kun-

nan puhdistamon tulovirtaamasta oli noin 20 %. Vesihuoltolai-

toksen mielestä nykyisen ympäristöluvan raja-arvojen lisäksi oli-

sikin tarkoituksenmukaista kirjata raja-arvoja myös viemäröitä-

vän jäteveden määrälle, koska kasvava virtaama lisäisi kunnan 

jätevedenpuhdistamon käsittelykapasiteettitarvetta nykyisestä. 

Ilmajoen puhdistamon tarkkailuraportoinnin (Kyrönjoen yhteis-

tarkkailu, vuosiyhteenveto 2020) perusteella jätevedenpuhdis-
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tamon hydraulinen käyttöaste tulevan jäteveden keskivirtaamal-

la oli 96 % vuonna 2020, joten puhdistamon hydraulinen kapasi-

teetti ei mahdollista kovin suurta muutosta viemäröitävien teolli-

suusjätevesien nykyiseen määrään. 

 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toteaa 

lausunnossaan (12.11.2021), seuraavaa: 

 

Ympäristölupa  

Ympäristöluvan muutoshakemuksessa haetaan muutoksia voi-

massa olevaan ympäristölupaan BAT-päätelmistä johtuen ja li-

säksi päivitetään lupaa vastaamaan paremmin nykyistä toimin-

taa mm. ehdottamalla poistettavaksi muiden toimijoiden toimin-

taa koskevia lupamääräyksiä.   

 

Toiminnan päästöt  

Hakija on yhteistyössä alueen muiden toiminnanharjoittajien 

kanssa arvioinut mm. toiminnan melu- ja hiukkas- sekä jäteve-

sipäästöjä ja niiden kehitystä. Hakemuksen perusteella toimin-

nan päästöjen arvioidaan pysyvän suuruusluokiltaan lähinnä 

nykyisen kaltaisina.  

 

Hakemuksen perusteella laitosalueen hiukkapitoisuudet jäävät 

selvästi alle BAT-päätelmissä annetun raja-arvon. Riskianalyy-

sin perusteella laitoksen päästöt maaperään tai pohjaveteen ei-

vät vaadi uusia riskinhallintatoimenpiteitä. Tehdasalueelle on 

tehty melumittauksia vuosina 2018 ja 2020. Mittausepävarmuus 

huomioiden ympäristömelumittaukset olivat ympäristöluvassa 

asetettujen raja-arvojen mukaiset alittaen näin ollen päiväarvon 

55 dB ja yöarvon 50 dB. Santavuorentien varteen asetetun mit-

tauspisteen meluarvo ylitti päiväajan raja-arvon. Mittauspiste si-

jaitsee Koskenkorvan teollisuusalueelle johtavan tien varressa, 

jossa raskas liikenne voi vääristää mittaustulosta.  

 

Laitosalueen viemärivedet johdetaan lähes kokonaisuudessaan 

laitoksen oman jäteveden esikäsittelylaitoksen kautta Ilmajoen 

kunnan jätevedenpuhdistamolle. Jätevesien johtamisesta on 

sovittu teollisuusjätevesisopimuksella. Anora aikoo vähentää 

tehtaan jätevesimäärää vuoteen 2025 mennessä 20 %:ia, jossa 

vertailukohtana käytetään vuotta 2018.  

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto  

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa 

Anora Group Oyj:n hakemuksen sisällöstä tai laitoksen toimin-

nasta. Laitosalueelle ei hakemuksen perusteella suunnitella 

merkittäviä ympäristökuormitukseen vaikuttavia muutoksia. Lai-

toksen ympäristöriskit ovat olleet hyvin hallinnassa jo nykyisen 

ympäristöluvan perusteella.   
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Laitoksen toimintojen kehittämisessä on syytä kiinnittää huomio-

ta, mikäli mahdollista, laitosalueen äänitasoihin siten, ettei lähi-

asutuksen kokema melualtistus pääse kasvamaan. On kuitenkin 

huomioitava, että melua aiheutuu myös alueella kulkevasta lii-

kenteestä.    

 

Jätevesien väheneminen saattaa johtaa muutoksiin viemäriver-

kostoon johdettavien jätevesien pitoisuuksissa, mikä voinee vai-

kuttaa jätevesien käsittelyprosessiin. Ilmajoen kunnan vesihuol-

tolaitos on antanut asiasta oman lausuntonsa.   

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

 

Hakijalle on 19.11.2021 annettu mahdollisuus antaa vastine 

annetuista lausunnoista. Anora Group Oyj (Altia Oyj) esittää 

vastineessaan (22.12.2020) lausuntoihin seuraavaa: 

 

Anora Group Oyj:n vastine Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

lausuntoon  

 

Anoralla on voimassa oleva jäteveden toimitussopimus Ilmajo-

en kunnan kanssa.   

 

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että uuden toimitussopi-

muksen laatimisesta tulisi asettaa Anoralle lupaehto osin siksi, 

että voimassa oleva sopimus on 1970-luvulta ja osin siksi, ettei 

Ilmajoen kunta ole ELY-keskuksen suosituksesta ja kehotuk-

sesta huolimatta ryhtynyt toimenpiteisiin sopimuksen uusi-

miseksi tai toimittanut sopimusta ELY-keskukselle.  

 

Siltä osin kuin sopimusta on aihetta päivittää, suhtaudumme 

siihen luonnollisesti myönteisesti ja Anora onkin pyytänyt kun-

taa edistämään asiaa ja toimittamaan uuden sopimuksen luon-

noksen, joka huomioi asianmukaisella tavalla olemassa olevan 

sopimuksen periaatteet ja ehdot ja Koskenkorvan tehtaan toi-

minnan.  

 

Anoran käsityksen mukaan Ilmajoen kunnan jätevesilaitoksen 

lupavelvoitteena on huolehtia jätevesisopimuksista jäteveden 

toimittajien kanssa Dnro LSSAVI/189/04.08/2010 mukaisesti 

eikä uuden jätevesisopimuksen laatimisesta tule asettaa Ano-

ralle jäteveden toimittajana lupaehtoa, varsinkin kun Anora ta-

voittelee sopimuksen päivittämistä.  

 

Anora hyväksyy määräyksen ennaltavarautumissuunnitelman 

laadinnasta ympäristölupaan.  Olemme myös valmiita toteut-

tamaan pinnankorkeuden mittauksen esitetyllä tavalla. Tällä 

hetkellä Lakeuden vesi suorittaa pinnankorkeuksien mittaami-

sen yhteistarkkailuohjelman mukaisista putkista myös Kosken-
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korvan vedenottamon osalta. Pinnankorkeuden mittaukset voi-

daan ilmoittaa N2000 korkeusjärjestelmän mukaisesti.  

 

Anora Group Oyj:n vastine kunnan ympäristösuojeluviranomai-

sen lausuntoon  

 

Anoralla ei ole lausuttavaa kunnan ympäristösuojeluviranomai-

nen lausunnon johdosta.   

  

Anora Group Oyj:n vastine kunnan teknisen osaston lausun-

toon   

 

Anora ei ole ympäristölupahakemuksessaan esittänyt muutok-

sia jätevesien raja-arvoihin eikä tällaista ole vaadittu lupaviran-

omaisenkaan toimesta.  

 

Anoran käsityksen mukaan nykyiset raja-arvot ovat asianmu-

kaiset ja vastaavat kunnan kanssa sovittuja ja yhteisinvestoin-

nein mahdollistettuja jätevesien määriä ja pitoisuuksia, joita 

seurataan myös kunnan ympäristöluvan puitteissa.  

 

Anora on osaltaan noudattanut jätevesisopimuksen ehtoja ja 

osallistunut jätevesilaitoksen investointeihin oman osuutensa 

suhteessa jätevesilaitoksen operoijana toimivan kunnan suun-

nitelmien ja ehdotusten mukaisesti. Näillä investoinneilla turva-

taan kunnan operoiman jätevesilaitoksen kyky käsitellä sinne 

toimitettavat jätevedet. Anoran jätevesimäärät ja -pitoisuudet 

noudattavat pitkän ajan seurannassa jätevesisopimuksessa 

sovittuja kiintiöitä ja monelta osin alittavat ne selkeästi, esimer-

kiksi kokonaistypen, -fosforin ja kiintoaineen osalta. Kosken-

korvan tehdas käsittelee maatalousperäisiä raaka-aineita ja 

tehtaan jätevesipäästöissä on ollut hetkellisiä yksittäisiä ympä-

ristöluvan raja-arvon ylityksiä BOD:n osalta. Nämä ylitykset 

ovat olleet yksittäisten erityissyiden aiheuttamia, esimerkiksi 

tehtaan seisakin jälkeen. Näitä ylityksiä esiintyi normaalia use-

ammin vuoden 2020 aikana ja Anora on selvittänyt tapahtu-

mien juurisyyt ja toteuttanut parannustoimenpiteitä.  

 

Anora on edelleen tämän lisäksi aktiivisesti kehittämässä teh-

taansa sisäisiä vesikiertoja tavoitteenaan vähentää jätevesi-

määrää merkittävästi. Lisäksi Anora hakee jatkuvasti paran-

nusmahdollisuuksia oman esipuhdistamon toiminnan tehosta-

miseksi.  

 

On havaittavissa, että kunnan jätevesilaitoksen kapasiteetti-

haaste johtuu yksiselitteisesti kunnan tekemistä uusista jäteve-

sisopimuksista, ml. uusien kuormittavien teollisten toimijoiden 

kanssa sekä kunnan laajentumisesta uusilla asuinalueilla.   
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Vastoin kunnan ehdottamia tiukennuksia, Anoran jäteveden ra-

ja-arvojen tai lupaehtojen lähtökohdaksi tai tavoitteeksi ei tule 

asettaa Ilmajoen jätevesilaitoksen käsittelykapasiteettihaasteita 

tai operatiivisen toiminnan haasteita taikka niiden ratkaisemis-

ta. Tällaisia oman ympäristölupansa puitteissa toimivan jäteve-

silaitoksen toiminnanharjoittajan haasteita ei tule ratkaista 

asettamalla jätevesien toimittajille lupaehtoja varsinkaan, jos 

ne ovat tarvittaessa osin helpotettavissa jätevesilaitoksen ja jä-

tevedentoimittajan välisenä sopimusasiana.  

 

Anoralla ja kunnan jätevesilaitoksella on voimassa oleva sopi-

mus. Siltä osin kuin sopimusta on aihetta päivittää, suhtau-

dumme siihen myönteisesti. Tämä ei kuitenkaan ole eikä saa 

olla ympäristölupa-asia.  

 

Nykyinen lupa mahdollista tehtaan ja sen alueella toimivien ta-

hojen toiminnan kehittämisen sekä ympäristönäkökohtien 

huomioimisen ja niihin investoimisen. Mahdolliset jätevesilupa-

ehtojen tiukentamiset kunnan operoiman jätevesilaitoksen 

haasteiden ratkaisemiseksi rajoittaisivat tätä merkittävästi.   

 

   ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 

 

Käsittelyratkaisu 

 

Aluehallintovirasto käsittelee asian siltä osin kuin se koskee 

Anora Group Oyj:n toimintaa.  

 

Ratkaisu ei koske energiantuotantoa koskevia asioita (energi-

antuotantotoiminta on siirtynyt toiselle toiminnanharjoittajalle) ja 

tältä osin voimassa oleva ympäristölupa (LSU-2004-Y-1201) ja 

sen muutospäätös (LSSAVI/172/04.08/2010) lupamääräyksi-

neen jäävät voimaan. 

 

Ratkaisu 
 

1) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkistaa Anora 

Group Oyj:n Koskenkorvan tehtaan ympäristöluvan diaari-

numero LSU-2004-Y-1201 ja sen muutospäätöksen diaari-

numero LSSAVI/172/04.08/2010 lupamääräykset laitoksen 

pääasiallista toimintaa koskevien EU:n komission julkaise-

mien BAT-päätelmien ”Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käyttökelpoisia 

tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta 

elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikoita 

varten” johdosta. 

 

2) Aluehallintovirasto yhdistää Anora Group Oyj:n Koskenkor-

van tehtaan voimassa olevan ympäristöluvan (diaarinume-
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ro LSU-2004-Y-1201) ja sen muutospäätöksen (diaarinu-

mero LSSAVI/172/04.08/2010) yhdeksi päätökseksi Anora 

Group Oyj:n toiminnan osalta sekä muuttaa ja lisää tarpeel-

lisin osin lupamääräyksiä.   

 
Tarkistetut, muutetut ja lisätyt lupamääräykset 

 

 Päästöt ilmaan ja hajuhaittojen vähentäminen 

 

1.  Tärkkelyskuivauksen hiukkaspäästöt on käsiteltävä hake-

muksen mukaisesti märkäpesureissa ja pisaraerottimissa en-

nen poistoilman johtamista ulkoilmaan.  Kuivauksesta ulos tu-

leva poistoilma on johdettava ulkoilmaan vähintään 30 m kor-

keudelta.  

 
Tärkkelyskuivauksen hiukkaspäästöjen tavoitearvo on 

3.12.2023 asti enintään 100 mg/Nm3 kussakin kuivurinulostu-

loaukossa ulkoilmaan johdettaessa. Tärkkelyskuivauksen 

hiukkaspäästötasot saavat olla 4.12.2023 lähtien enintään 10 

mg/Nm3 kussakin kuivurinulostuloaukossa ulkoilmaan johdet-

taessa.  

 

BAT-päästötasot tulee saavuttaa laitoksen normaalin toimin-

nan aikana. BAT-päätelmien mukaiset päästöraja-arvot eivät 

koske OTNOC-tilanteita. Raja-arvoja katsotaan ulkopuolisen 

asiantuntijan toimesta tehdyissä kertamittauksissa noudate-

tuiksi, jos näytteenottojakson mittaustulosten keskiarvo alittaa 

raja-arvon.  

 

Mittaustulosta tulee verrata asetettuun raja-arvoon vähentä-

mättä siitä mittausepävarmuutta. 

 
2.  Etanolin tuotantoprosessissa vapautuvat hiilidioksidipäästöt 

tulee ottaa talteen, mikäli se on teknisesti ja taloudellisesti 

mahdollista. 

 

Tislauksen VOC-päästöt tulee käsitellä hakemuksen mukai-

sesti vesipesurilla. 

 

VOC-hajapäästöt (pumppausten, säiliöiden ja lastausten 

päästöt) on pidettävä mahdollisimman pienenä.  

 

3.  Puhdistamon anaerobiprosessissa muodostuvat metaanikaa-

sut on käsiteltävä soihtupolttimessa. 

 

Melu 

 

4.  Tehtaan toiminnasta aiheutuva melu saa lähimmissä häiriinty-

vissä kohteissa tai asumiseen käytettävillä alueilla olla päi-
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väsaikaan (klo 7–22) enintään 55 dB (LAeq) ja yöaikaan enin-

tään 50 dB (LAeq). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai ka-

peakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB en-

nen sen vertaamista sallittuun melutasoon. 

 

 Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on esitettävä Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle me-

lunhallintasuunnitelma, jossa esitetään tarvittavat toimenpiteet 

melutason vähentämiseksi. 

  

Päästöt vesiin ja viemäriin 

 

5.  Tehtaan jätevedet on esikäsiteltävä. Tehtaalla on suunnitel-

mallisesti pyrittävä vähentämään jätevesien määrää ja eten-

kin jäteveden BOD-kuormitusta tuotetonnia kohden. Jäteve-

sien aiheuttamia kuormituspiikkejä tehtaan esikäsittelylaitok-

selle ja kunnan puhdistamolle on pyrittävä välttämään. Kun-

nan viemäriin johdettavien esikäsiteltyjen prosessijätevesien 

on täytettävä seuraavat raja-arvot mahdolliset ohijuoksutuk-

set ja ylivuodot huomioon ottaen neljännesvuosikeskiarvoina: 

 

- BOD7ATU < 300 kg/d, maksimi enintään 500 kg/d 

- kokonaisfosfori < 12 kg/d, maksimi enintään 15 kg/d 

- kokonaistyppi < 55 kg/d, maksimi enintään 66 kg/d 

- kiintoaine < 340 kg/d, maksimi enintään 462 kg/d 

 

Maksimiarvotilanteet saavat kestää kerrallaan enintään yh-

den vuorokauden (24 h). 

 

Tehtaan esikäsittelylaitokselta kunnan viemäriin johdettavien 

jätevesien on täytettävä seuraavat laatuvaatimukset: 

- pH yli 8,0 

- lämpötila alle +44 oC 

- ammoniakki, ammonium alle 40 mg/l 

- sulfaatin, tiosulfaatin ja sulfiitin summa-arvo alle 400 mg/l 

- rasvapitoisuus alle 150 mg/l 

 

Toiminnanharjoittajan tulee ottaa huomioon myös kunnan jä-

tevedenpuhdistamon kulloinkin voimassa olevassa jäteve-

sisopimuksessa asettamat raja-arvot sekä laatu- ja määrä-

vaatimukset. Kulloinkin voimassa oleva jätevesisopimus on 

toimitettava tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle. 

 

Mikäli jätevesien käsittelyn raja-arvoja ei saavuteta, luvan 

saajan on välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 

asiantilan korjaamiseksi ja esitettävä asiaa koskeva suunni-

telma toteutusaikatauluineen ja kustannusarvioineen Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
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viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun jäteveden käsittelyn ra-

ja-arvojen muu kuin ilmeisen tilapäinen saavuttamatta jäämi-

nen on todettu.  

 

6.  Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä jätevesissä mahdolli-

sesti esiintyvistä kemikaaleista, joita voi joutua jätevesien 

mukana esipuhdistuslaitokseen ja edelleen kunnan jäteve-

denpuhdistamolle. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että 

tuotannossa jatkuvasti pyritään käyttämään vesistön kannalta 

mahdollisimman haitattomia kemikaaleja ja että esipuhdistus-

laitokseen johdettavien vesien haitallisten aineiden määrät 

ovat mahdollisimman pieniä. Jätevedenpuhdistamolle johdet-

tava vesi ei saa sisältää valtioneuvoston vesiympäristölle 

vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen 

(1022/2006, sekä sen muutokset) liitteen 1 kohdassa A) mai-

nittuja aineita. 

 

Viemäriin ei saa johtaa jätevesiä, joista voi aiheutua haittaa 

viemäriverkon rakenteelle, tehtaan jätevesien esikäsittelylai-

tokselle, kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnalle, puhdis-

tamolietteen käsittelylle tai lietteen hyötykäytölle.  

 

Tehtaan jätevesien esikäsittelylaitosta on käytettävä ja jäte-

vedet on käsiteltävä siten, että ne eivät aiheuta viemärilinjas-

ton tai pumppaamoiden korroosiota tai hajuhaittaa jäteve-

sipumppaamoilla. Mikäli jätevesistä voi aiheutua korroosio- 

tai hajuhaittaa, on toiminnanharjoittajan mahdollisimman pian 

ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhteistyössä Ilmajoen 

kunnan kanssa. Poikkeuksellisesta jätevesipäästöstä tai häi-

riötilanteesta tulee ilmoittaa välittömästi kunnan jäteveden-

puhdistamolle. 

 

7.  Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava jätevesien esikäsittely-

laitokselle johdettavien jätevesien laatua jatkuvatoimisesti si-

ten, että poikkeuksellisen väkevät jätevedet voidaan ohjata 

tasausaltaisiin ja johtaa hallitusti tehtaan esikäsittelylaitoksel-

le. Esikäsittelylaitoksen tasausaltaissa on pidettävä vähintään 

500 m3 vapaata tilavuutta kemikaalivuotojen tai prosessin 

poikkeuksellisten jätevesipäästöjen varalta. Tasausallastila-

vuutta on oltava vähintään 1 500 m3. Tasausaltaiden materi-

aalien on kestettävä tehtaalla käytössä olevia kemikaaleja ja 

jätevesiä niissä pitoisuuksissa, joissa kemikaaleja voidaan 

arvioida joutuvan tasausaltaisiin. Tasausaltaat tulee olla va-

rustettu pohjan ympäri kiertävällä salaojalla ja siihen liitettä-

vällä vesinäytteen ottamiseen soveltuvalla tarkkailukaivolla. 

 

8.  Tehtaan alueella olevien jätevesiviemäreiden kunnossapidon 

on oltava suunnitelmallista ja niiden kunnossapidosta sekä 

tarkkailusta tulee olla jatkuvasti ajan tasalla oleva ohjelma. 
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Kokoojaviemäreiden tiiviyttä tulee tarkkailla enintään viiden 

vuoden välein suoritettavilla kuvauksilla tai vastaavilla tarkas-

tuksilla. Tarvittaessa tarkkailua tulee tehostaa perustuen 

muuhun tarkkailuun, viemäristön kuntoon sekä edellisten ku-

vausten tai tarkastusten tuloksiin. Tarvittaessa viemäreitä tu-

lee tarpeellisilta osin saneerata siten, että ne ovat tiiviitä. 

 
Viemärit ja viemärikaivot tulee olla suljettavissa kemikaalivuo-

tojen rajaamiseksi ja pintavesiviemäreistä tulee ylläpitää kart-

taa, jossa on merkittynä viemäreiden sulut ja tarkastuskaivot. 

Ajan tasalla oleva kartta sekä kemikaalisäiliöiden säiliökortit 

tulee olla toimitettu Ilmajoen kunnan palo- ja pelastustoimelle. 

Tehdashallien viemäreiden ja kaivojen materiaalien tulee 

kestää laitoksessa käsiteltäviä kemikaaleja. 

 

Mikäli tehdasalueelle asennetaan uusia maanalaisia viemä-

reitä tai putkistoja, tulee ne tehtaan pohjavesialueella asen-

taa suojaputkeen ja niihin tulee asentaa vuodonilmaisujärjes- 

telmä.  

 

9.   Kyrönjokeen johdettavan puhtaan jäähdytysveden lämpötila 

saa olla enintään 44 °C viikkokeskiarvona laskettuna. Jääh-

dytysveden lämpötila saa olla tilapäisesti enintään vuorokau-

den ajan 48 °C. Jäähdytysvesien määrää ja sen aiheuttamaa 

lämpökuormaa jokeen tulee pyrkiä suunnitelmallisesti vähen-

tämään. Jäähdytysvesien purkupaikka on merkittävä selkeäs-

ti etenkin talvella siten, että ulkopuolisille ei aiheudu vaaraa 

jään heikentymisestä tai muusta jäähdytysvesien laskemises-

ta johtuvasta seikasta.   

 
Raaka-aineiden ja kemikaalien käsittely, varastointi ja kuljettami-
nen 

 
10. Toiminnassa käytettävien raaka- ja apuaineiden, kemikaalien 

ja polttoaineiden käsittely, kuljetukset ja varastointi tulee ta-

pahtua laitosalueella huolellisesti siten, ettei toiminnasta ai-

heudu pölyämistä, epäsiisteyttä, roskaantumista, maaperän tai 

pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympä-

ristölle.  

 

11. Kemikaalit ja polttoaineet on varastoitava kullekin kemikaali-

tyypille tarkoitetussa, asianmukaisesti merkityssä, tiiviissä säi-

liössä. Säiliöt tulee olla varustettuna ylitäytönestolaitteilla ja 

pinnankorkeusmittauksella. 

 

Tehtaalla sisätiloissa käytettävät tai varastoitavat ympäristölle 

haitalliset aineet ja niiden kuljettamiseen käytettävät astiat tu-

lee säilyttää tiloissa, joiden lattia on tiivis ja vuodot helposti 
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havaittavissa. Säiliö- ja lattiapinnoitteiden tulee olla tiiviitä ja 

kemikaaleja kestäviä. 

 

12. Etanolisäiliöiden tulee olla sijoitettuja tiiviisiin ja riittävän suu-

riin suoja-altaisiin (vanhempien säiliöiden suoja-altaat vähin-

tään 100 % ja uudempien säiliöiden suoja-altaat vähintään 

110 % säiliöiden yhteenlasketusta tilavuudesta.) Uudempien 

säiliöiden tulee olla varustettuja tarkkailukaivoilla ja säiliön tai 

rakenteen perustuksen ympäri kiertävällä salaojalla ja siihen 

liitettävällä vesinäytteen ottamiseen soveltuvalla tarkkailukai-

volla.  

 

Happosäiliöt tulee säilyttää tiiviissä ja riittävän suurissa (vähin-

tään 110 % säiliön tilavuudesta) suoja-altaissa. Suoja-altaiden 

sade- ja sulamisvedet tulee johtaa jätevesien esikäsittelylai-

tokselle.  

 

Etanolisäiliöiden suoja-altaiden sade- ja sulamisvedet voi-

daan johtaa Kyrönjokeen sen jälkeen, kun ne on tarkkailussa 

ensin todettu puhtaiksi, jolloin CODCr-arvon on alitettava 125 

mg/l. Mikäli raja-arvo ylittyy, vedet tulee toimittaa käsiteltä-

väksi jäteveden esikäsittelylaitokselle tai muulle laitokselle, 

jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseessä olevat vedet.  

 

Vedet, jotka voivat sisältää öljyä, on johdettava öljynerottimen 

kautta. Jos öljynerottimesta poistuvat vedet johdetaan jäteve-

siviemäriin, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mu-

kaisessa 2-luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hii-

livetypitoisuus tulee olla alle 100 mg/l. Jos öljynerottimesta 

poistuvat vedet johdetaan hulevesiviemäriin, ne on käsiteltävä 

standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa 1-luokan öljynerotti-

messa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus tulee olla alle 5 

mg/l. Öljynerotuskaivot tulee olla varustettuna öljytilan täytty-

misestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä. Viemärissä erotti-

men jälkeen on oltava mahdollisuus ottaa erottimesta poistu-

vasta vedestä näytteitä sekä mahdollisuus sulkea viemäri. Öl-

jynerottimet on pidettävä toimintakuntoisina ja ne on tarkistet-

tava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. 

 

13. Varastosäiliöiden lastaus- ja purkupaikat tulee olla päällystet-

tynä kyseisiä kemikaaleja kestävillä pinnoitteella ja ne tulee 

olla varustettuna riittävillä kaadoilla mahdollisten vuotojen oh-

jaamiseksi jätevesien esikäsittelylaitokselle johtavaan viemä-

riin. Kaadoilla tulee myös estää, ettei alueelle kerry muualta 

sadevesiä kuin täyttöpaikalta ja sen läheisyydestä. 

Piha- ja pysäköintialueet tulee pitää päällystettynä ja niiden 

alueiden sadevedet tulee johtaa 1-luokan öljynerotuskaivojen 

kautta pohjavesialueen ulkopuolelle.  
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Säiliöiden ja niiden suoja-altaiden, pinnoitteiden sekä putkis-

tojen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja tarvittaessa toi-

minnanharjoittajan tulee välittömästi ryhtyä korjaamaan ha-

vaittuja puutteita. 

 

Toiminnassa syntyvien jätteiden varastointi, käsittely ja hyö-

dyntäminen 

 

14. Tehtaan toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä muodos-

tuu mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvät jätteet on 

lajiteltava ja kerättävä erilleen. Jätteet on varastoitava ja käsi-

teltävä siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumis-

ta, pölyämistä, hajuhaittoja, maaperän, pinta- tai pohjavesien 

pilaantumista. 

 

Jätteet on toimitettava hyötykäyttöön ensisijaisesti aineena ja 

toissijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitet-

tavaa jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Vain mikäli 

hyödyntäminen ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista, 

jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli se on jätteen 

kaatopaikkakelpoisuuden perusteella mahdollista. 

 

15. Mikäli kaatopaikalle aiotaan toimittaa muuta kuin yhdyskunta-

jätteeksi luokiteltavaa jätettä, kaatopaikkakelpoisuus on aina 

ensin selvitettävä kaatopaikoista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (331/2013) mukaisesti ja asiasta on etukäteen so-

vittava kaatopaikan hoidosta vastaavan kanssa. Säännölli-

sesti syntyvän saman laatuisen jätteen kaatopaikkakelpoi-

suus on varmistettava laadunvalvontatestein kaatopaikan pi-

täjän edellyttämin väliajoin. 

 

Jätteen saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn tai 

kuljetukseen, joka on hyväksytty jätelain edellyttämällä taval-

la.  

 

16. Vaaralliset jätteet kuten kemikaalijätteet, jäteöljyt, öljyiset jät-

teet, sähkö- ja elektroniikkaromu, akut, paristot ja loisteputket 

on varastoitava suljetuissa, tiiviissä ja asianmukaisesti merki-

tyissä astioissa. Vaarallisia nestemäisiä jätteitä on säilytettä-

vä asianmukaisissa, vaarallisen nestemäisen jätteen varas-

tointiin tarkoitetuissa säiliöissä. Varastointipaikat tulee järjes-

tää niin, että vaaralliset jätteet eivät pakkausten ja säiliöiden 

mahdollisesti rikkoutuessakaan pääse leviämään ympäris-

töön. Vaarallisten jätteiden varaston tulee olla myös lukittava. 

Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään. 

 

 Nestemäisiä vaarallisia jätteitä sisältävät astiat on varastoitava 

viemäröimättömässä tilassa tai sijoitettava suoja-altaisiin, joi-

den koko on vähintään suurimman varastoastian tilavuus. 
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Vaarallisten jätteiden pääsy maaperään, pohja- tai pintavesiin 

ja sadevesiviemäriin sekä kiinteistössä viemäriin on estettävä.  

 

17. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, 

jolla on ympäristölupa vastaanottaa niitä. Vaaralliset jätteet 

on toimitettava säännöllisesti käsittelyyn eikä niitä saa varas-

toida 12 kk pidempään. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on 

jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee val-

tioneuvoston asetuksen (179/2012) 24 §:ssä velvoitetut tiedot 

(1.9.2022 jälkeen valtioneuvoston asetuksen 978/2021 40 

§:ssä velvoitetut tiedot). Jätelipeää ja suolahappojätettä voi-

daan käyttää jätevesilaitoksella pH:n säätöön. Siirtoasiakirja 

tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden 

ajan. 

 

18. Jätevesien esikäsittelylaitoksen lietteet ja puhdasvesilaitoksen 

lietteet on säännöllisesti toimitettava jatkokäsiteltäväksi kun-

nan jätevedenpuhdistamolle tai muulle laitokselle, jolla on ym-

päristölupa kyseisten jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. 

Kunnan jätevedenpuhdistamolle toimitettavat lietteet tulee kul-

jettaa mahdollisimman tasaisin väliajoin (tavoite enintään kah-

den viikon välein) siten, että lietteet voidaan kunnan jäteve-

denpuhdistamolla käsitellä hallitusti. 

 

Jätevesien esikäsittelylaitoksen ja puhdasvesilaitoksen liettei-

tä voidaan myös hyödyntää lannoitteena tai maanparannusai-

neena pellolla, mikäli Maa- ja metsätalousministeriön asetuk-

sen nro 24/11 vaatimukset täyttyvät. Luvan haltijan tulee hy-

vissä ajoin ennen jätevesien esikäsittelylaitoksen lietteen kä-

sittelyä ja levittämistä pellolle lähettää suunnitelma esikäsitte-

lylaitoksen lietteen käsittelystä ja levittämisestä Etelä-

Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle. Ete-

lä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus voi tar-

vittaessa antaa lisäohjeistusta lietteen käsittelystä ja levittämi-

sestä. 

 

Jätevesien esikäsittelylaitoksen ja puhdasvesilaitoksen liet-

teen vastaanottajalle on annettava lietteen laatua koskevat 

tiedot sekä muutkin tarpeelliset tiedot lietteen alkuperästä ja 

käsittelystä. Luvan haltijan tulee myös varmistaa, että lietteen 

vastaanottajat ovat tietoisia siitä, mitä lannan levityksestä on 

määrätty eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien 

päästöjen rajoittamisesta koskevassa valtioneuvoston asetuk-

sessa (1250/2014). Lisäksi luvan haltijan tulee varmistaa, että 

lietteen vastaanottajat ovat tietoisia siitä, että lietteiden levit-

täminen on kielletty pohjavesialueilla, ellei toiminnanharjoittaja 

maaperätutkimusten tai vastaavien luotettavien selvitysten pe-

rusteella osoite, että siitä ei aiheudu pohjavesien pilaantumis-

vaaraa. 
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19. Lietteiden kuormaus ja kuljetus tulee hoitaa niin, ettei sitä 

joudu ympäristöön eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa tai 

rasitusta naapureille Esikäsittelylaitokselta pois toimitettavat 

lietteet on kuljetettava umpinaisessa, tiiviissä kuljetusväli-

neessä. Kuljetukset on hoidettava siten, ettei kuljetuksesta 

aiheudu ympäristön likaantumista tai hajuhaittaa. 

 

Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen 

 

20. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta tehtaalla on olta-

va jatkuvasti riittävä valmius kemikaalivahinkojen ja öljyva-

hinkojen torjuntatoimiin. Kemikaali-, polttoneste tms. ympäris-

tölle haitallisen vuodon tapahduttua on vuotopaikka rajattava 

mahdollisimman suppealle alueelle ja tarvittaessa suljettava 

viemärilinjoja ja ajettava prosesseja alas. Tehtaalla on oltava 

käytettävissä riittävä määrä imeytysmateriaalia öljy- ja kemi-

kaalivuotojen imeyttämiseen ja rajaamiseen. Vuotoina ympä-

ristöön päässeet polttoaineet ja muut kemikaalit on kerättävä 

välittömästi talteen. Mahdolliset kemikaalipäästöt tai muut 

poikkeukselliset päästöt on pyrittävä ohjaamaan tasausaltaa-

seen, mikäli niitä ei voida ottaa talteen vuotopaikalta tai vie-

märilinjasta. 

 

21. Laitoksella on oltava ympäristöriskeihin varautumiseksi ym-

päristönsuojelulain 15 §:ssä tarkoitettu riskianalyysiin perus-

tuva ennaltavarautumissuunnitelma, jossa toiminnan ympä-

ristöriskit ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset tunnistetaan 

ja esitetään toimenpiteet niiden estämiseksi. Varautumis-

suunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Suunnitelmaa on tar-

kistettava ympäristöriskeihin vaikuttavien olennaisten muu-

tosten jälkeen.  

 

Ympäristönsuojelulain 15 §:n mukaista varautumissuunnitel-

maa ei kuitenkaan ole tarpeen laatia siltä osin kuin vastaava 

suunnitelma on laadittu vaarallisten kemikaalien ja räjähtei-

den käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005), pe-

lastuslain (379/2011) tai muun lain nojalla ja mikäli valvonta-

viranomainen katsoo, että erillistä ympäristönsuojelulain mu-

kaista ennaltavarautumissuunnitelmaa ei ole tarpeen tehdä. 

 

Ennaltavarautumissuunnitelma tai vastaava suunnitelma on 

toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskukselle 31.12.2022 mennessä. 

 

22. Häiriötilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua 

määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia melu-

päästöjä, päästöjä ilmaan, viemäriin, vesistöön tai maape-

rään, on viivytyksettä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin täl-
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laisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahin-

kojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. 

Kyseisistä tilanteista on viivytyksettä ilmoitettava Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Häiriöti-

lanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään 

tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä viemäriin, 

on viivytyksettä ilmoitettava myös Ilmajoen kunnan jäteve-

denpuhdistamolle. Merkittäviä päästöjä aiheuttavista häiriöti-

lanteista tulee välittömästi ilmoittaa myös palo- ja pelastusvi-

ranomaisille. 

 

  Poikkeuksellisesta tilanteesta ja häiriötilanteesta on jälkikäteen 

kirjallisesti raportoitava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukselle. 

 

 Toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 

 

23. Tehtaalle tulee olla nimettynä yhteyshenkilö, jonka tehtäviin 

kuuluu varmistaa tehtaan asianmukaiseen hoitoon ja käyt-

töön liittyvä toiminnan tarkkailu ja yhteydenpito viranomaisiin. 

Vastuuhenkilön yhteystiedot tulee olla jatkuvasti Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa.  

 

24. Laitoksen tärkkelyskuivauksen hiukkaspäästöt on mitattava 

kustakin poistoilman ulkoilmaan johdettavasta ulostuloaukosta 

kerran kolmessa vuodessa. Lisäksi laitoksen mahdolliset muut 

merkittävät hiukkaspäästökohteet on mitattava kerran kolmes-

sa vuodessa. Ensimmäiset mittaukset on suoritettava viimeis-

tään v. 2024 aikana. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus voi päästömittausten tai toiminnan muutok-

sen perusteella tarvittaessa tihentää tarkkailua. 

 
25. Tärkkelyskuivauksen hiukkaspäästömittaukset tulee suorittaa 

ulkopuolisen asiantuntijan toimesta normaaleissa käyttöolo-

suhteissa ja siten, että mittausten avulla voidaan arvioida lai-

toksen kuivureiden vuosittainen hiukkaspäästö. Mittausrapor-

teissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mit-

tausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta.  Mit-

taajalla tulee olla käyttämiensä mittausmenetelmien akkredi-

tointi. Tulosten yhteydessä on ilmoitettava käytetty standardi ja 

arvioitava menetelmän kokonaisepävarmuus. Päästömittaus-

ten tulokset tulee esittää mg/Nm3, g/h ja kg/a. 

 

  Ennen päästömittausten suorittamista tulee mittauksista toi-

mittaa suunnitelma Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle vähintään kaksi kuukautta ennen mit-

tausten aloittamista. Mittaussuunnitelmassa tulee esittää mit-
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tausten ajankohdat (kesto), mittausten suorittaja, mitattavat 

suureet, mittauskohdat ja mittaustavat. Mittausraportti tulee 

toimittaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskukselle ja Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselle kuukauden kuluessa sen valmistumisesta. 

 
26. Laitoksen päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun tehtaan lähi-

alueella on tarkkailtava bioindikaattoriseurannalla. Tarkkailu 

voidaan suorittaa osallistumalla Seinäjoen seudun yhteiseen 

ilmanlaadun tarkkailun bioindikaattoriselvitykseen. Ilmanlaa-

dun bioindikaattoritarkkailu on toistettava enintään viiden 

vuoden välein. 

 

27. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava jätevesien esikäsittely-

laitokselle tulevien ja sieltä kunnan viemäriin lähtevien jäte-

vesien laatua. Esikäsittelylaitokselle tulevien jätevesien tark-

kailu voidaan järjestää omavalvontana ilman ulkopuolista 

näytteenottajaa tai analysointia, mikäli se on mahdollista. 

Tarkkailu on järjestettävä siten, että laitokselle tulevasta ja 

sieltä lähtevästä jätevesikuormituksesta ja jätevesien käsitte-

lyn tehokkuudesta saadaan luotettavat tiedot.  

 

Laitokselta lähtevien jätevesien näytteenottajan tulee olla ser-

tifioitu tai muu näytteenottoon perehtynyt ja kokenut henkilö 

ja näytteet on analysoitava akkreditoituja tai muita vastaavia 

hyväksyttäviä menetelmiä käyttäen.  

 

Kuormitustarkkailussa on jätevesien esikäsittelylaitokselle tu-

levasta vedestä määritettävä kiintoaine, pH, CODCr, BOD7ATU, 

kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Lähtevästä vedestä on mää-

ritettävä vähintään kaksi kertaa kuukaudessa seuraavat pa-

rametrit: virtaama, kiintoaine, lämpötila, alkaliniteetti, pH, 

sähkönjohtavuus, CODCr, BOD7ATU, kokonaistyppi, ammo-

niumtyppi, nitraattityppi, kokonaisfosfori, rasvapitoisuus (pet-

rolieetteriuute) ja kokonaisrikki. Vähintään kuusi (6) kertaa 

vuodessa on lisäksi määritettävä sulfaatti, tiosulfaatti, sulfiitti 

(summa-arvo) sekä magnesium.  

 

Tarkkailutulokset on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, kunnan tekniselle osastolle 

ja kunnan jätevedenpuhdistamon hoitajalle.  

 

28. Jäähdytysvesien lämpötilaa ja virtaamaa ennen jokeen las-

kemista on tarkkailtava jatkuvatoimisesti ja ne on kirjattava 

päivittäin. Jäähdytysjätevesien vaikutuksia purkuvesistössä 

on tarkkailtava jäähdytysvesien purkupaikan alapuolelta tark-

kailemalla jokiveden lämpötilaa vähintään kerran kuukaudes-

sa ja kirjaamalla käyttöpäiväkirjaan kunkin kuukauden aikana 

jokeen johdettu lämpökuorma. Jääpeiteaikana on kirjattava 
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myös sula-alueen laajuus kuukausittain. Joen virtaama on 

selvitettävä lähimmältä luotettavalta virtaamamittauspisteeltä 

tarkkailupäivän osalta ja kirjattava käyttöpäiväkirjaan. Jokive-

den lämpötilan ja kuukausittaisten lämpökuormien tarkkailu-

tulokset on esitettävä Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- 

ja ympäristökeskukselle vuosiraportin yhteydessä. Vesistö-

päästöjen tarkkailussa on lisäksi otettava huomioon mitä 

säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

166/2006/EY päästötietojen raportoinnista EPRTR-rekisteriin 

(Euroopan päästö- ja siirtorekisteri).  

 

29. Pohjavesien laatua tulee tarkkailla kahdesta tarkkailuputkesta 

tehdasalueen eteläosassa ja kolmesta tarkkailuputkesta teh-

dasalueen pohjoisosassa. Pohjavesinäytteet tulee ottaa ai-

nakin kaksi kertaa vuodessa viidestä havaintoputkesta. Näyt-

teistä tulee analysoida pH, sähkönjohtavuus, rauta, mangaa-

ni, nitraatti, nitriitti, ammonium, kloridi, sulfaatti, kiintoaine, 

kokonaisfosfori, väri, TOC, CODMn, BOD7ATU, mineraaliöljypi-

toisuus ja haju. Putkista tulee mitata näytteenottotilanteessa 

myös pinnankorkeus (N2000 korkeusjärjestelmän mukaises-

ti).  

 
Näytteenottajan tulee olla sertifioitu tai muu näytteenottoon 

perehtynyt henkilö, näytteet on analysoitava akkreditoituja tai 

muita vastaavia hyväksyttäviä menetelmiä käyttäen.  

 

30. Tämän päätöksen kertoelmaosassa kuvatut BAT-päätelmien 

mukaiset normaalista toiminnasta poikkeavat laiterikoista ai-

heutuvat pölypäästöjen OTNOC-tilanteet tulee esittää yksi-

tyiskohtaisesti laitoksen tarkkailusuunnitelmassa. OTNOC-

tilanteiden muuttumisesta tulee ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka voi pyytää 

luvanhaltijaa täydentämään tarkkailusuunnitelmaa tai kehot-

taa hakemaan muutosta ympäristölupaan. 

  

 OTNOC-tilanteiden kesto tulee pitää mahdollisimman lyhy-

enä. 

 

31. Laitoksen päästöjen tarkkailu, näytteenotto ja analysointi, on 

tehtävä Euroopan standardointikomitean (CEN) standardien 

tai niiden puuttuessa ISO-standardin, SFS-standardin tai vas-

taavan tasoisen kansallisen tai kansainvälisen yleisesti käy-

tössä olevan standardin mukaisesti. Päästömittauksissa on 

määritettävä mittausmenetelmän kokonaisepävarmuus. 

 

32. Tämän päätöksen mukaisesti laadittu yksityiskohtainen käyt-

tö- ja päästötarkkailusuunnitelma on toimitettava Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
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kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoi-

maiseksi tulosta. 

 

Valvontaviranomainen voi muuttaa käyttö- ja päästötarkkailua 

edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotetta-

vuutta, tarkkailun kattavuutta tai lupamääräysten valvotta-

vuutta. 

 

33. Laitoksen toiminnasta, sen huollosta ja valvonnasta on pidet-

tävä käyttöpäiväkirjaa tai muuta vastaavaa kirjallista tai tie-

dostoihin tallennettavaa seurantaa. Käyttöpäiväkirjaan tulee 

merkitä tavanomaisten tietojen lisäksi tiedot laitoksella tapah-

tuneista häiriö- tai vuototilanteista, niiden kestosta ja korjaus-

toimenpiteistä sekä vaikutuksista ympäristöön. Myös tiedot 

näytteiden otosta, mittauksista, analyysituloksista, mittalait-

teiden laadunvarmennuksesta ja kalibroinneista on lisättävä 

kirjanpitoon. Kirjanpito- ja käyttöpäiväkirja on esitettävä pyy-

dettäessä valvoville viranomaisille. Kirjanpito ja siihen liittyvät 

tallenteet ja muut asiakirjat on säilytettävä vähintään kuusi 

vuotta. 

34. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuosittain helmi-

kuun loppuun mennessä edellistä vuotta koskeva vuosiyh-

teenveto laitoksen toiminnasta, ellei valvontaviranomainen 

toisin määrää. Vuosiraporttitiedot on toimitettava ensisijaises-

ti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään soveltuvassa muo-

dossa. Yhteenveto vuosiraporttitiedoista on toimitettava tie-

doksi myös Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-

le. Raportista tulee käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot: 

- laitoksen tuotanto ja käyntiajat 

- käytetyt raaka-aineet ja niiden määrät 

- käytetyt kemikaalit ja niiden määrät 

- veden ja sähköenergian kulutus sekä vuodesta 2024 

 alkaen laitoksen energiatehokkuus 

- hiukkaspäästömittaustulokset päästökohteittain ja niiden ver-

tailu raja-arvoihin (koskee mittausvuosia). 

- laitoksen kokonaishiukkaspäästöt (mitattu/laskennallinen) 

- arvio VOC-päästöistä 

- jäteveden esikäsittelylaitoksen tarkkailutulokset ja niiden ver-

tailu raja-arvoihin 

- pohjaveden tarkkailutulokset  

- yhteenveto jäähdytysvesien tarkkailusta, jossa kuukausittaiset 

jäähdytysveden keskilämpötilat ja -virtaamat, kuukauden mak-

simiarvot sekä vesistöhavainnot ja laskelma jokeen johdetun 

lämpökuorman määrästä 

- laskennalliset vuosipäästöt ja laskentaperusteet sisältäen Eu-

 roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
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 166/2006 (EPRTR) raportointia edellyttämät aineet ja yhdis-

 teet sekä jätteet 

- arvio tehtaan melu- ja hajupäästöistä sekä niiden vaikutuksista 

ympäristöön 

- laitoksessa syntyneet jätteet ja vaaralliset jätteet, niiden laatu, 

 määrä ja toimituspaikka. Jätteet tulee luokitella Valtio-

 neuvoston asetuksen jätteistä 978/2021, liitteen 3 mukaan. 

- yhteenveto poikkeus- ja häiriötilanteista sekä OTNOC-

 tilanteista, niiden ajankohdista, kestoista, niiden aiheuttamista 

 päästöistä ja toimenpiteistä, joihin niiden johdosta on ryhdytty 

- mahdolliset toteutetut ja suunnitteilla olevat ympäristönsuojelu- 

toimenpiteet  

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka, energiatehokkuus sekä toimin-

nan muuttaminen ja lopettaminen 

 

35. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä, erityisesti pölypäästö-

jen vähentämiseen liittyvän parhaan käyttökelpoisen teknii-

kan kehittymistä, ja toimialansa BAT-päätelmiä. Toiminnan-

harjoittajan on seurattava myös energiatehokkuutta. Parasta 

taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä 

tehtaan kaikissa toiminnoissa niin, että päästöt ja toiminnan 

ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä sekä 

energian käyttö mahdollisimman tehokasta.  

 

36. Laitoksen toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, 

toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan lopettami-

sesta tulee ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle. 

 
 Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopet-

tamista esitettävä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle yksityiskohtainen suunnitelma toimin-

nan lopettamiseen liittyvistä toimista. Laitosalueen maaperän 

ja pohjaveden tila on selvitettävä toiminnan lopettamisen yh-

teydessä. Toiminnan päättyessä on toiminnanharjoittajan esi-

tettävä myös arvio maaperän ja pohjaveden tilasta suhteesta 

laitoksen perustilaselvitykseen. Tarvittaessa alueen maaperä 

on puhdistettava toiminnan loputtua.  

 
RATKAISUN PERUSTELUT 

 
Käsittelyratkaisu 

 
Aluehallintovirasto käsittelee asian siltä osin kuin se koskee 

Anora Group Oyj:n toimintaa.  
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Ratkaisu ei koske energiantuotantoa koskevia asioita (energi-

antuotantotoiminta on siirtynyt toiselle toiminnanharjoittajalle) ja 

tältä osin voimassa oleva ympäristölupa (LSU-2004-Y-1201) ja 

sen muutospäätös (LSSAVI/172/04.08/2010) lupamääräyksi-

neen jäävät voimaan. 

 

Anora Group Oyj on hakemuksessa esittänyt, että lupahake-

muksen pohjalta muodostetaan uusi lupa Anora Group Oyj:tä 

koskevien asioiden osalta.  Nykyinen olemassa oleva lupa jää 

voimaan energiantuotantoa koskevien asioiden osalta. Nämä 

ovat siirtyneet STEP Oy:n noudatettaviksi mutta sisältyvät edel-

leen Anora Group Oyj:n (ent. Altia Oyj) nykyiseen lupaan.  

 

 Luvan tarkistamisen ja muuttamisen perusteet 

 

Hakemus koskee ympäristöluvan muuttamista sekä tarkista-

mista 4.12.2019 julkaistujen elintarvikkeiden ja maidon valmis-

tus- ja jalostustekniikoita koskevien BAT-päätelmien johdosta. 

Anora Group Oyj:n Koskenkorvan tehtaan toiminta vastaa 

BAT-päätelmien mukaista toimintaa, mutta voimassa oleva 

ympäristölupapäätös (LSU-2004-Y-1201) ja sen muutospäätös 

(LSSAVI/172/04.08/2010) eivät kaikilta osin vastaa BAT-

päätelmissä asetettuja vaatimuksia.  

 

Aluehallintovirasto on ratkaissut asian siltä osin kuin se koskee 

Anora Group Oyj:n toimintaa. Siltä osin kuin voimassa olevat 

ympäristölupapäätökset (LSU-2004-Y-1201 ja sen muutospää-

tös LSSAVI/172/04.08/2010) koskevat energiantuotantoa ja sii-

hen liittyvää toimintaa, kuten varastointia, päästöjä, tarkkailua ja 

raportointia, jätteiden käsittelyä, raskaan öljyn sekä polttoainei-

den varastointia, lupamääräykset jäävät voimaan. 

 

Lupamääräykset koskien rehutuotannon rehunkuivausta on siir-

retty muun toiminnanharjoittajan ympäristölupaan, koska se ei 

enää kuulu Anora Group Oyj:n toimintaan.  

 

Aluehallintovirasto on yhdistänyt Anora Group Oyj:n Koskenkor-

van tehtaan voimassa olevan ympäristöluvan (diaarinumero 

LSU-2004-Y-1201) ja sen muutospäätöksen (diaarinumero 

LSSAVI/172/04.08/2010) yhdeksi päätökseksi Anora Group 

Oyj:n toiminnan osalta sekä muuttanut ja lisännyt tarpeellisin 

osin lupamääräyksiä. 

 

Anora Oyj:n BAT-tarkistaminen on käsitelty ympäristönsuojelu-

lain 96 §:n mukaisesti.  

 

Ympäristölupahakemuksen johdosta on pyydetty lausunnot 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Ilmajoen kunnalta, 
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Ilmajoen kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviran-

omaisilta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta. Muu-

toin hakemuksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosai-

sia ole kuultu, koska kyseessä ei ole toiminnan laajennus ei-

vätkä laitoksen päästöt/vaikutukset lisäänny nykyisestä. Alue-

hallintovirasto on katsonut, etteivät hakemuksen mukaiset asiat 

laajemmin vaikuta yleisiin tai yksityisiin etuihin.  

 

Yleiset perustelut 

 
Hakemus koskee Anora Group Oyj:n laitoksen voimassa ole-

van ympäristölupapäätöksen (LSU-2004-Y-1201) ja sen muu-

tospäätöksen (LSSAVI/172/04.08/2010) lupamääräysten tar-

kistamista sekä muuttamista. Elintarvikkeiden ja maidon val-

mistus- ja jalostustekniikoita koskevien BAT-päätelmien vuoksi 

on ollut tarpeen lisätä tai muuttaa lupamääräyksiä. Lisäksi 

muuttuneen lainsäädännön vuoksi on ollut tarpeen päivittää 

myös muita kuin haettuja lupamääräyksiä.  

 

Laitoksen pääasiallista toimintaa koskee Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU elintarvikkeiden ja maidon 

valmistuksen ja jalostuksen parhaita käytettävissä olevia tek-

niikoita (BAT) koskevat päätelmät. 

 

Euroopan komission antama täytäntöönpanopäätös (EU) 

2019/2031 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2010/75/EU mukaisten parhaita käyttökelpoisia tekniikoita 

(BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta elintarvikkeiden 

ja maidon valmistus- ja jalostustekniikoita varten on julkaistu 

4.12.2019. 

 

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan hakemuksessa esi-

tetty paras käyttökelpoinen tekniikka täyttää elintarvikkeiden ja 

maidon valmistus- ja jalostustekniikoiden BAT-päätelmien par-

haan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Käsittelyssä on 

otettu huomioon, mitä ympäristönsuojelulaissa on määrätty 

mm. parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirjojen 

(BREF) sitovuudesta ja erityisesti, mitä toimialan parhaan käyt-

tökelpoisen tekniikan päästörajoista on päätelmissä määrätty 

(BAT-AEL).  

 

Viljan jauhamista koskevassa BAT-päätelmässä on annettu 

suuntaa-antava vaihteluväli BAT-tekniikoiden mukaiselle omi-

naisenergiankulutukselle (vuosikeskiarvo) 0,05–0,13 MWh/ tuo-

tetonni. Toiminnan energiatehokkuuden oletetaan sijoittuvan täl-

le vaihteluvälille, mutta siitä ei ole kuitenkaan annettu ehdotonta 

lupamääräystä. Viljan jauhamisesta laitoksella ei synny ilmaan 

johdettavia pölypäästöjä, joten määräystä BAT-päästötasoista 

ilmaan johdettaville pölypäästöille ei ole tarpeen antaa viljan 
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jauhamisen osalta. Sen sijaan tärkkelyksen kuivauksen osalta 

on määrätty BAT-päästötasoista ilmaan johdettaville pölypääs-

töille, pölypäästöjen seurannasta ja raportoinnista. 

 

Veteen joutuvien päästöjen BAT-päästötasoista ei ole määrät-

ty, koska laitoksen toiminnasta ei synny suoria päästöjä vas-

taanottavaan vesistöön. BAT-päätelmän 24 mukaan loppu-

käsittelyyn lähetettävän jätteen määrän vähentämiseksi paras-

ta käytettävissä olevaa tekniikkaa on ottaa hiiva talteen ja (uu-

delleen) käyttää se fermentoinnin jälkeen. 

 

Ympäristönsuojelulain 82 §:n mukaan direktiivilaitoksen toi-

minnanharjoittajan tulee laatia maaperän ja pohjaveden perus-

tilaselvitys ja liittää se lupahakemukseen, mikäli toiminnassa 

käytetään, varastoidaan, tuotetaan tai muutoin syntyy merki-

tyksellisiä vaarallisia aineita. Hakemukseen on liitetty perusti-

laselvitys, aluehallintovirasto on katsonut, että perustilaselvitys 

on laajuudeltaan riittävä. 

 

Aikaisemmin myönnetyistä, voimassa olevista ympäristölupa-

päätöksistä (LSU-2004-Y-1201 ja sen muutospäätös LSSA-

VI/172/04.08/2010) tähän lupapäätökseen kokonaan tai osit-

tain siirretyt ja muutetut määräykset käyvät ilmi tarkistettujen, 

muutettujen ja lisättyjen lupamääräysten perusteluista. 

  

Tarkistettujen, muutettujen ja lisättyjen lupamääräysten perustelut 

 
Päästöjä ilmaan ja hajuhaittojen vähentämistä koskevat lupa-

määräykset 1–3  

 

Ilmaan johdettavia hiukkaspäästöjä koskeva raja-arvo tärkkelyk-

sen kuivaukselle on annettu, että saavutetaan BAT-päätelmissä 

(EU) 2019/2031 ilmaan johdettaville pölypäästöille esitetyt par-

haan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset päästötasot. Päästöra-

ja-arvoa määrättäessä on sovellettu BAT-päätelmien taulukkoa 

27 (BAT 34). Raja-arvo on annettu BAT-päätelmien päästöta-

sojen ylärajan mukaisesti. Lupaviranomainen on pitänyt rajaa 

riittävänä ottaen huomioon laitoksen sijainnin ja päästöjen le-

viämisen. Pölypitoisuudelle asetettu raja-arvo on hakijan esityk-

sen mukainen. Päästöraja-arvot koskevat normaalia toiminta-

olosuhdetta.  

 

Hakemuksen mukaan hiukkaspäästöt ilmaan ovat mittaustulos-

ten perusteella alittaneet BAT-päätelmissä asetetun päästöta-

son (10 mg/Nm3).  

 

Tärkkelyksen kuivausta koskevien hiukkaspäästöjen raja-

arvojen on määrätty tulemaan voimaan 4.12.2023 alkaen eli nel-

jän vuoden kuluttua komission päätelmien antamisen ajankoh-
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dasta, kuten ympäristönsuojelulain (527/2014) 81 §:n 2 momen-

tissa on säädetty. Siihen asti tärkkelyksen kuivausta koskeva 

hiukkaspäästöjen tavoitearvo (100 mg/Nm3) on voimassa. 

 

Mittaustuloksista ei tule vähentää mittausepävarmuutta. Alue-

hallintovirasto katsoo, että mittaustuloksista laskettu keskiarvo 

huomioi jo mittausepävarmuuden. 

 

Lupamääräyksen kohta ”Kuivauksesta ulos tuleva poistoilma on 

johdettava ulkoilmaan vähintään 30 m korkeudelta” on siirretty 

sellaisenaan voimassa olevasta päätöksestä.  

  
Määräys rehukuivurien hiukkaspäästöjen tavoitearvosta on 

poistettu, koska rehutuotanto ei kuulu enää Anora Group Oyj:n 

toimintaan. 

 

Etanoliprosessin VOC-päästöjen vähentämisvelvoite on saavu-

tettu. Selvitys toimenpiteistä VOC-hajapäästöjen vähentä-

miseksi on tehty ja hajapäästöjen vähentämistavoite saavutet-

tu. VOC-päästöt ovat vuosina 2018–2020 olleet yksi tonni. 

Muilta osin lupamääräys on siirretty voimassa olevasta ympä-

ristöluvasta. 

 

Puhdistamon anaerobiprosessissa muodostuvat metaanikaa-

sut on käsiteltävä hajuhaittojen estämiseksi. Ne käsitellään ha-

kemuksen mukaisesti soihtupolttimessa. Velvoitetta käsitellä 

ulkona olevien jätevesialtaiden hajukaasut kattilalaitoksen uu-

dessa KPA-kattilassa ei ole siirretty määräykseen, koska jäte-

vesialtaita ei ole katettu eikä uusia kattiloita ole rakennettu. Lu-

paa (LSU-2004-Y-1201 (111)) on muutettu ja lupaan kirjattu 

velvoite altaiden kattamisesta on poistettu (LSSAVI/172/ 

04.08/2010. 

   

Melua koskeva lupamääräys 4 

 

Lupamääräys on siirretty voimassa olevasta ympäristöluvasta. 

Määräykseen on lisätty seuraavat lauseet: Jos melu on luonteel-

taan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulok-

seen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun meluta-

soon. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on esitettävä Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle me-

lunhallintasuunnitelma, jossa esitetään tarvittavat toimenpiteet 

melutason vähentämiseksi. 

 

Melulle asetetut raja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksen 

(993/1992) melutason ohjearvoja.  

 

Määräyksessä on otettu huomioon BAT-päätelmä 13, jonka 

perusteella voidaan edellyttää, että toiminnanharjoittaja laatii 
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melunhallintasuunnitelman, jos toiminnasta voi aiheutua melu-

haittaa herkille kohteille. Valtion valvontaviranomainen voi tar-

vittaessa määrätä luvanhaltijan laatimaan melunhallintasuunni-

telman, jossa on esitettävä mahdolliset käyttöönotettavissa 

olevat lisätoimenpiteet meluhaitan vähentämiseksi ja meluhait-

toja aiheuttavien tilanteiden korjaamiseksi/vähentämiseksi 

mahdollisine toteutusaikatauluineen. Määräys on tarpeen, kun 

otetaan huomioon asutuksen läheisyys Anora Group Oyj:n teh-

taasta.  

 

Päästöjä vesiin ja viemäriin koskevat lupamääräykset 5–9 

 

Lupamääräys 5 on hakemuksen mukaisesti siirretty voimassa 

olevasta ympäristöluvasta. Veteen joutuvien päästöjen BAT-

päästötasoista ei ole määrätty, koska laitoksen toiminnasta ei 

synny suoria päästöjä vastaanottavaan vesistöön.  

 

Ottaen huomioon nyt vireillä olevan ympäristöluvan muutosha-

kemuksen ja ympäristöluvan määräysten tarkistamistarpeen 

BAT-päätelmien vuoksi, aluehallintovirasto on katsonut, ettei ole 

perusteita muuttaa tehtaan jätevesien esikäsittelylaitokselta 

kunnan viemäriin johdettavien jätevesien vaatimuksia nyt vireillä 

olevan ympäristölupahakemuksen yhteydessä.  

 

Koska sekä Ilmajoen kunnan teknisen osaston että Anora 

Group Oyj:n tavoitteena on jätevesisopimuksen päivittäminen, 

tullaan nyt voimassa oleva jätevesisopimus todennäköisesti uu-

simaan. Tämän vuoksi aluehallintovirasto on lisännyt velvoitteen 

ottaa huomioon myös kunnan jätevedenpuhdistamon kulloinkin 

voimassa olevassa jätevesisopimuksessa asetetut raja-arvot 

sekä laatu- ja määrävaatimukset. 

 

Määräys 6 on annettu valtioneuvoston vesiympäristölle vaaral-

lisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen (1022/2006 ja 

sen muutoksien) mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tulee olla 

selvillä toimintansa päästöistä. Määräys on annettu myös BAT-

päätelmän 8 mukaisesti. Muilta osin lupamääräys 6 vastaa 

voimassa olevaa ympäristölupaa.  

 

Uudet tasausaltaat on rakennettu ja käyttöönotettu ja vanha 

200 m3:n tasausallas on poistettu käytöstä. Lupaa (LSU-2004-

Y-1201 (111)) on muutettu ja lupaan kirjattu velvoite altaiden 

kattamisesta on jo aikaisemmin poistettu (LSSA-

VI/172/04.08/2010. Ilmastusaltaasta syntyvän hajun leviäminen 

ympäristöön on selvitetty. Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liiken-

ne- ja ympäristökeskus on katsonut, ettei selvitystä ole tarpeen 

käsitellä aluehallintovirastossa.  Muilta osin lupamääräys 7 on 

siirretty voimassa olevasta ympäristöluvasta. 
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Lupamääräykset 8 ja 9 koskien jätevesiviemäreitä, niiden kun-

nossapitoa ja tarkkailua sekä jäähdytysveden laatua ja purku-

paikkaa on siirretty voimassa olevasta ympäristöluvasta, ilman 

vuosiraportin tiedoksiantovelvoitetta TE-keskuksen kalatalous-

yksikölle. 

 

Raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelyä, varastointia ja kuljet-

tamista koskevat määräykset 10–13 

 

Kemikaalien käsittelyä, varastointia ja kuljettamista koskevat 

määräykset on annettu maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaan-

tumisriskin ehkäisemiseksi.  

 

Energiantuotantotoimintaan liittyvien polttoaineiden varastointi ei 

kuulu Anora Group Oyj:n toimintaan, joten niiden varastointia ja 

raskasöljysäiliöiden suoja-allastusta koskevia lupamääräyksiä ei 

siirretä tähän lupaan. Muilta osin lupamääräys 10 on siirretty 

voimassa olevasta ympäristöluvasta. 

 

Määräyksissä 11, 12 ja 13 on otettu huomioon tehdasalueella 

tehdyt toimenpiteet. Muilta osin määräysten sisältö vastaa voi-

massa olevan luvan määräyksiä. Tarkastusten kirjanpito- ja ra-

portointivelvollisuudesta on määrätty tarkkailu- ja raportointi-

määräyksissä. 

 

Toiminnassa syntyvien jätteiden varastointia, käsittelyä ja hyö-

dyntämistä koskevat määräykset 14–19 

 

Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu, koska toiminnan-

harjoittaja on velvollinen huolehtimaan vaarallisten jätteiden ja 

muiden jätteiden asianmukaisesta varastoinnista sekä maape-

rän ja pinta- tai pohjavesien pilaantumisen estämisestä. Toimin-

nanharjoittajan on myös huolehdittava jätehuollon asianmukai-

sesta järjestämisestä, kuten vaarallisten jätteiden toimittamises-

ta asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyötyjätteiden ja hyötykäyt-

töön kelpaamattomien jätteiden pitämisestä erillään muista jät-

teistä ja niiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn.  

 

Jätteitä koskevia määräyksiä 14–17 on päivitetty vastaamaan 

nykyistä lainsäädäntöä. Lupaan on lisätty kohta koskien vaaral-

listen jätteiden siirtoasiakirjaa ja kaatopaikkakelpoisuuden selvit-

tämistä. Käsite ongelmajäte on lupamääräyksessä muutettu 

vaaralliseksi jätteeksi. 

 

Määräys jätevesien esikäsittelylaitoksen ja puhdasvesilaitoksen 

lietteiden käsittelystä ja mahdollisesta levittämisestä pellolle on 

annettu maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin eh-

käisemiseksi. Määräys lietteen kuormauksesta ja kuljetuksesta 

on annettu ympäristön likaantumisen ja hajuhaitan estämiseksi. 
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Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumista koskevat määräykset 

20–22 

 

Lupamääräys 20 on siirretty sellaisenaan voimassa olevasta 

ympäristöluvasta. 

 
Lupaan on lisätty määräys koskien ennaltavarautumissuunni-

telmaa. Määräys on päivitetty vastaamaan nykyistä ympäristö-

lainsäädäntöä. Hakija on vastineessaan esittänyt toimittavansa 

ennaltavarautumissuunnitelman Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ennaltavarautumisvelvolli-

suus perustuu ympäristönsuojelulain 20 §:n varovaisuus- ja 

huolellisuusperiaatteeseen ja siihen liittyvän suunnitelman laa-

timisen ympäristönsuojelulain 15 §:n mukaisesti. Varautumis-

suunnitelman avulla voidaan varmistaa mm., että toimenpiteet 

ovat oikeita ja riittäviä tilanteissa, joissa laitoksen toiminta häi-

riintyy. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla. 

 

Päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä onnettomuuksista 

annettu määräys on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Ilmoit-

taminen häiriötilanteista viranomaisille on tarpeen valvonnan 

järjestämiseksi. Lupamääräys 22 on siirretty pienin muutoksin 

voimassa olevasta ympäristöluvasta. Valvontaviranomainen on 

päivitetty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukseksi. 

 

Toiminnan tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat mää-
räykset 23–34 
  

Toiminnan tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat mää-

räykset on annettu toiminnan ympäristövaikutusten ja -riskien 

vähentämiseksi sekä BAT-päätelmissä edellytettyjen seuranto-

jen ja asetettujen päästövaatimusten noudattamisen valvo-

miseksi.  

 

Lupamääräys 23 on siirretty sellaisenaan voimassa olevasta 

ympäristöluvasta. 

 

BAT-päätelmän 5 mukaan parasta käytettävissä olevaa tek-

niikkaa on tarkkailla kanavoituja ilmaan johdettavia pölypäästö-

jä EN-standardien mukaisesti kerran vuodessa. 

 

Aluehallintovirasto on kuitenkin katsonut, että laitoksen tärkke-

lyskuivauksen hiukkaspäästöjen mittausten suorittaminen ha-

kemuksen mukaisesti kerran kolmessa vuodessa on riittävä. 

Mittausten suorittaminen kerran kolmessa vuodessa on nyky-

käytännön ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskuksen lausunnon mukaisia. Aluehallintoviraston käsi-
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tyksen mukaan tärkkelyksen kuivauksen hiukkaspäästöjen mit-

taustiheydestä voidaan poiketa hakemuksessa esitetyllä taval-

la, koska hakemuksen mukaan hiukkaspäästöt ovat pieniä ja 

hiukkaspäästöjen taso on mittausten perusteella vakaa. Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi pääs-

tömittausten tai toiminnan muutoksen perusteella tarvittaessa 

tihentää tarkkailua. 

 

Myös mahdollisien muiden merkittävien hiukkaspäästökökoh-

teiden mittauksia tulee tehdä kolmen vuoden välein riittävien 

tietojen saamiseksi. Luvan haltijan tulee olla tietoinen päästöis-

tä ja niiden vaikutuksista. 

 

Määräys rehukuivurien hiukkaspäästöjen mittauksesta on pois-

tettu, koska rehutuotanto ei enää kuulu Anora Group Oyj:n 

toimintaan. 

 

Määräys 25 on siirretty voimassa olevasta ympäristöluvasta ja 

päivitetty vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Valvontaviran-

omainen on päivitetty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukseksi. 

 

Mittaussuunnitelman toimittamisella voidaan ennakolta varmis-

tua mittausten pätevästä suorittamisesta. 

 

Hakemuksen mukaan laitos osallistuu ilmanlaadun yhteistark-

kailuun, tarkkailuryhmä toteuttaa bioindikaattoriseurannan viiden 

vuoden välein. Muutos määräykseen 26 on tehty hakijan esityk-

sen mukaisena.  

 

Lupamääräykset 27–29, koskien jätevesien esikäsittelylaitok-

selle tulevien ja sieltä kunnan viemäriin lähtevien jätevesien 

laaduntarkkailua, jäähdytysvesien tarkkailua ja pohjavesitark-

kailua on siirretty voimassa olevasta ympäristöluvasta. Valvon-

taviranomainen on päivitetty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukseksi. 

 

Tämän päätöksen kertoelmaosassa kuvatut BAT-päätelmien 

mukaiset normaalista toiminnasta poikkeavat laiterikoista ai-

heutuvat pölypäästöjen OTNOC-tilanteet ovat hyväksytty haki-

jan esityksen mukaisesti. Lupamääräys OTNOC-tilanteista on 

voimassa 4.12.2023 alkaen. Määräyksessä on määritelty lai-

toksen normaalista toiminnasta poikkeavat OTNOC-tilanteet. 

Kyseiset tilanteet tulee kuvata tarkkailusuunnitelmassa ja val-

vova viranomainen voi tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunni-

telmaa. Mikäli OTNOC-tilanteista johtuvat vaikutukset lisäänty-

vät olennaisesti, voi valvova viranomainen määrätä hakemaan 

lupaan muutosta.  
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OTNOC-tilanteena voidaan pitää esimerkiksi laitoksen toimin-

taan liittyvään laitteeseen tulevaa vikatilannetta tai epätyypillistä 

ajotilannetta, joka aiheuttaa normaalitoiminnan tilannetta suu-

remman päästön yhden tai useamman päästökomponentin 

osalta. BAT-päästötasot eivät koske OTNOC-tilanteita. 

 

Hiukkaspäästöjen OTNOC-tilanteet ovat hyväksytty hakijan esi-

tyksen mukaisesti. Sen sijaan aluehallintovirasto ei ole katsonut 

kertoelmaosassa kuvattuja jätevesilaitoksen kuormitusarvojen 

ylittymisiä OTNOC-tilanteiksi, koska ne eivät koske suoraan ve-

sistöön lähteviä päästöjä. BAT-päätelmät koskevat suoria pääs-

töjä vesistöön. Jätevesilaitoksen kuormitusarvojen ylittymisiä 

voidaan katsoa muina häiriötilanteina, mistä on myös ilmoitetta-

va valvontaviranomaisille. Hakemuksen mukaan kuormitusarvo-

jen ylittyminen jäteveden osalta keskimäärin 4–6 kertaa vuo-

dessa, painottuu suunniteltuihin tuotannon huoltoseisakkien 

ajalle.  

 

Mittausten laadunvarmistusta koskeva määräys on annettu ym-

päristösuojelulain 209 §:n nojalla. 

 

Valvontaa varten on yksityiskohtaisessa tarkkailusuunnitel-

massa kuvattava näytteenottopaikkojen, tarkkailtavien para-

metrien ja tarkkailutiheyden lisäksi myös tarkkailussa käytettä-

vät menetelmät, määritysrajat, laitteistot, noudatettavat stan-

dardit, tulosten kokonaisepävarmuudet, päästöjen laskenta ja 

laskentaperusteet, tulosten luotettavuuden kannalta olennaiset 

seikat ja niiden kalibrointi sekä kuvaus tarkkailuun liittyvästä 

raportoinnista.  

  

Valvontaviranomainen voi muuttaa käyttö- ja päästötarkkailua 

edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotetta-

vuutta, tarkkailun kattavuutta tai lupamääräysten valvottavuut-

ta. Määräys on siirretty pienin muutoksin voimassa olevasta 

ympäristöluvasta. 

 

Toiminnasta on edellytetty pidettävän kirjanpitoa valvonnallisis-

ta syistä. Kirjanpidon ja vuosiraportoinnin tulee 2024 lähtien si-

sältää myös ominaisenergiankulutuksen tarkkailua koskevat 

tiedot.  

 

Määräyksissä on huomioitu BAT-päätelmiä koskevien hiukkas-

päästöjen tarkkailun ja raportoinnin voimaan astumisen ajan-

kohta 4.12.2023. 
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 Parasta käyttökelpoista tekniikkaa, energiatehokkuutta sekä 

toiminnan muuttamista ja lopettamista koskevat lupamääräykset 

35 ja 36 

 

Määräys 35 on siirretty voimassa olevasta ympäristöluvasta ja 

täydennetty BAT-päätelmien julkaisemisen johdosta. Toimin-

nanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökel-

poisen tekniikan kehittymistä, erityisesti hiukkaspäästöjen vä-

hentämiseen liittyvän parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehit-

tymistä, ja toimialansa BAT-päätelmiä. Parasta taloudellisesti 

käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä tehtaan kaikissa 

toiminnoissa niin, että päästöt ja toiminnan ympäristövaikutuk-

set ovat mahdollisimman vähäisiä sekä energian käyttö mah-

dollisimman tehokasta. 

 

Määräys 36 on siirretty voimassa olevasta ympäristöluvasta ja 

täydennetty velvoitteella esittää valvontavirnaomaiselle yksi-

tyiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä 

toimista. Mikäli laitoksen toiminta päättyy, toiminnanharjoittajaa 

koskevat myös toiminnan lopettamisen jälkeiset ympäristön-

suojeluvelvoitteet, joihin on varauduttava etukäteissuunnittelul-

la.  

 

VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen 

lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamää-

räyksistä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. Aluehallin-

tovirasto ei ole antanut määräystä teollisuusjätevesisopimuk-

sen uusimisesta kunnan jätevedenpuhdistamon kanssa. Otta-

en huomioon nyt vireillä olevan ympäristöluvan muutoshake-

muksen ja voimassa olevien ympäristölupien määräysten tar-

kistamistarpeen BAT-päätelmien vuoksi, aluehallintovirasto on 

katsonut, ettei ole perusteita määrätä Anora Group Oyj:tä uu-

simaan teollisuusjätevesisopimustaan kunnan jätevedenpuh-

distamon kanssa vireillä olevan ympäristölupahakemuksen yh-

teydessä. BAT-päätelmät koskevat vain suoria päästöjä ve-

teen, eikä Anora Group Oyj:llä ole suoria päästöjä vesistöön. 

Hakija ei ole esittänyt muutoksia ympäristölupien kunnan jäte-

vesipuhdistamolle johdettavien vesipäästöjen raja-arvoihin. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen 

10.9.2020 tekemästä ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 mom. 

mukaisesta arvioinnista ei käy ilmi, että Anora Group Oyj:n jä-

tevesien esikäsittelylaitoksen päästörajoja olisi muutetta-

va/tarkistettava. 

 

Ilmajoen kunnan teknisen osaston vaatimukseen teollisuusjä-

tevesisopimuksen uusimisesta aluehallintovirasto toteaa seu-

raavaa: Ottaen huomioon nyt vireillä olevan ympäristöluvan 
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muutoshakemuksen ja voimassa olevien ympäristölupien mää-

räysten tarkistamistarpeen BAT-päätelmien vuoksi, aluehallin-

tovirasto on katsonut, ettei ole perusteita muuttaa tehtaan esi-

käsittelylaitokselta kunnan viemäriin johdettavien jätevesien 

vaatimuksia nyt vireillä olevan ympäristölupahakemuksen yh-

teydessä. BAT-päätelmät ja niiden perusteella tehtävien lupa-

määräysten tarkistaminen koskevat vain suoria päästöjä ve-

teen, eikä Anora Group Oyj:llä ole suoria päästöjä vesistöön. 

Hakija ei ole esittänyt muutoksia ympäristölupien kunnan jäte-

vesipuhdistamolle johdettavien vesipäästöjen raja-arvoihin.  

 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnossa 

esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja 

niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. 

 

 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUVAN TARKISTAMINEN 

 

 Päätöksen voimassaolo 

 

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa 

tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympä-

ristön kannalta olennainen muutos, on toiminnalle haettava 

uutta ympäristölupaa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uu-

desta lupahakemuksesta tehty päätös on lainvoimainen.  

 

Ympäristönsuojelulain mukaan direktiivilaitoksen luvan tarkis-

tamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain 80 ja 81 §:iä. 

 

 Korvattavat päätökset  

 

Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tultuaan Länsi-Suomen 

ympäristökeskuksen 31.1.2007, Altia Oyj:lle myöntämän ympä-

ristöluvan (diaarinumero LSU-2004-Y-1201) ja Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallintoviraston Altia Oyj:lle, 14.4.2011 myöntämän 

päätöksen (LSSAVI/172/04.08/2010, nro 35/2011/1), siltä osin 

kuin ne koskevat Anora Group Oyj:n toimintaa. Muilta osin 

(energiantuotantotoimintaa koskevien asioiden osalta) voimas-

sa oleva ympäristölupa (LSU-2004-Y-1201) ja sen muutospää-

tös (LSSAVI/172/04.08/2010) lupamääräyksineen jäävät voi-

maan. 

 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 
 

Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo 

myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvas-

ta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistami-

sesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 
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PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätök-

seen ei haeta muutosta. 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 
Ympäristönsuojelulaki 6–7, 15–17, 19, 20, 52, 53, 58, 62, 64, 

65, 67, 72, 74, 75, 77, 80–82, 89, 94, 95, 96 ja 209 §  

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 1 §  

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2031 Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten 

parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien pää-

telmien vahvistamisesta elintarvikkeiden ja maidon valmistus- 

ja jalostustekniikoita varten. Euroopan unionin virallinen lehti 

4.12.2019. 

Jätelaki (646/2011) 12, 13, 29 ja 118–120 § 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 4 § ja liite 3 

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitalli-

sista aineista (1022/2006) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 12 992 euroa. Lasku lähetetään erikseen 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. 

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ympäristöluvan käsitte-

lystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudate-

taan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992). Maksu mää-

räytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvos-

ton asetuksen (1121/2020) mukaisesti. Asetuksen liitetaulukon 

mukaan tärkkelystehtaan käsittelystä peritään maksu, jonka 

suuruus on 16 240 euroa. Asetuksen liitteen kohdan 1. mu-

kaan direktiivilaitoksen luvan tarkistamista (ympäristönsuojelu-

laki 81 §) koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, 

jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta 

(8 120 euroa). Asetuksen liitteen kohdan 1. mukaan lupamää-

räysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 89 §) koskevan 

hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 

prosenttia taulukon mukaisesta maksusta (4 872 euroa). Alue-

hallintovirasto on yhdistänyt Anora Group Oyj:n Koskenkorvan 

tehtaan voimassa olevan ympäristöluvan ja sen muutospää-

töksen yhdeksi päätökseksi Anora Group Oyj:n toiminnan osal-

ta sekä muuttanut ja lisännyt tarpeellisin osin lupamääräyksiä. 

 

Tämän päätöksen käsittelystä perittävä maksu on siten 12 992 

euroa (8 120 euroa + 4 872 euroa). 
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaise-

malla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkko-

sivuilla (https://ylupa.avi.fi). Tieto kuulutuksesta julkaistaan 

myös Ilmajoen kunnan verkkosivuilla.  

 

JAKELU   

 

Päätös 

 

Hakija 

Ilmajoen kunta 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen  

Ilmajoen kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos (Ilmajoen kunnan tekninen 

osasto) 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ym-

päristö- ja luonnonvarat 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.  

Suomen ympäristökeskus 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 

hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta va-

litetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 

 

LIITTEET  

Sijaintikartta 

Valitusosoitus 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Christel Engman-

Andtbacka (PJ), ympäristöylitarkastaja Maarit Vuorela ja ympä-

ristöneuvos Mikaela Rudnäs. Asian on esitellyt Mikaela Rud-

näs. 

 

 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hy-

väksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 

 

 

 

https://ylupa.avi.fi/
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SIJAINTIKARTTA         LIITE 2 
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VALITUSOSOITUS                                                                                               LIITE 2 

      
Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella 
valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Päätöksestä voivat 
valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinym-
päristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja 
vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 
 
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuin-
maksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädetty-
jen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuin-
maksulaissa on erikseen 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 
ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 23.6.2022. 
 
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, ju-
hannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähkö-
postiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, 
puhelinnumero 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 yh-
teystietoa 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 
aikana. 
 

Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehal-
lintovirastoon) 

− valtakirja 
o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asi-

anajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritel-
lään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).  

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellai-
nen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei 
 myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti 
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tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa kä-
sittelyvaiheessa. 

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, sähköpos-
titse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjel-
män valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoita-
maan tai laitoksen johtajalle.  
Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivä-
nä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.  
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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