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UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 021 000 Kirjaamo
www.ely-keskus.fi PL 36, 00521 Helsinki
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

ASIA
Arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien BAT-päätelmien 
voimaantulon vuoksi sekä määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan 
hakemuksen jättämisestä

VELVOITETTAVA
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Ämmässuon biojätteen käsittelylaitos

Y-tunnus: 2274241-9

ASIAN VIREILLETULO
Euroopan komissio on antanut 10.8.2018 täytäntöönpanopäätöksen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien 
vahvistamisesta jätteenkäsittelyä varten. Päätös on julkaistu EU:n 
virallisessa lehdessä 17.8.2018.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:n mukaan laitoksen ympäristölupa 
on tarkistettava, jos se ei vastaa voimassa olevia päätelmiä ja 
ympäristönsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka jos 
luvassa on määräys päästötasoja lievemmistä raja-arvoista. 
Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys luvan 
tarkistamisen tarpeesta perusteluineen kuuden kuukauden kuluessa siitä, 
kun komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
9.10.2018 päivätyllä kirjeellään tiedottanut toiminnanharjoittajaa päätelmien 
voimaantulosta ja selvitysvelvollisuudesta sekä pyytänyt toimittamaan 
selvityksen 17.2.2019 mennessä. 

Toiminnanharjoittaja on toimittanut Uudenmaan ELY-keskukselle 15.2.2019 
päivätyn, Ramboll Finland Oy:n laatiman BAT-selvityksen koskien HSY:n 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintoja.
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TOIMINNANHARJOITTAJAN SELVITYS

Selvityksen mukaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus katsotaan 
ympäristönsuojelulain mukaiseksi, jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien 
soveltamisalaan kuuluvaksi direktiivilaitokseksi ympäristönsuojelulain 
liitteen 1 taulukon 1 kohtien 13 e), 13 f) ja 13 h) perusteella. Selvityksessä 
tarkasteltuja toimintoja ovat vaarallisen jätteen biologinen ja fysikaalis-
kemiallinen käsittely (kapasiteetti yli 10 t/vrk), tavanomaisen jätteen 
loppukäsittely (kapasiteetti yli 50 t/vrk) ja hyödyntäminen (kapasiteetti yli 75 
t/vrk) sisältäen biologisen käsittelyn ja jätteen esikäsittelyn polttoa varten 
sekä vaarallisen jätteen välivarastointi (kapasiteetti yli 50 tonnia).

BAT-selvityksessä on vertailtu jätteenkäsittelykeskuksen em. toimintoja ja 
niitä koskevia ympäristölupia BAT-päätelmiin. Vertailussa on käytetty 
seuraavia ympäristölupapäätöksiä:

 Etelä-Suomen aluehallintoviraston 14.12.2012 myöntämä 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristölupa, Vaasan 
hallinto-oikeuden päätös 17.11.2014, Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätös 9.3.2016

 Etelä-Suomen aluehallintoviraston 8.10.2014 myöntämä 
ympäristölupa biojätteen käsittelylaitokselle (biokaasulaitos, 
kompostointilaitokset), Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15.6.2017.

 Uudenmaan ympäristökeskuksen 18.12.2009 myöntämä 
ympäristölupa vaarallisen jätteen loppusijoitukselle ja käsittelylle, 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21.6.2011 sekä asiaa koskeva 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 1.4.2014.

Yleisten BAT-päätelmien (päätelmät BAT1 - BAT24) osalta selvityksessä 
todettiin toiminnan vastaavan pääosin päätelmiä ja 
ympäristölupapäätöksissä huomioidun BAT-päätelmien keskeiset kohdat. 
Biojätteen käsittelylaitoksen haju- ja ammoniakkimittausten mittaustiheys on 
biojätteen käsittelylaitoksen ympäristöluvan mukaisesti kerran vuodessa, 
mikä poikkeaa BAT8:n mukaisesta tarkkailutiheydestä. Selvityksen mukaan 
mitattujen ammoniakkipitoisuuksien voidaan kuitenkin katsoa olevan 
riittävän vakaat siihen, että kerran vuodessa tapahtuva tarkkailu voidaan 
katsoa riittäväksi.

Selvitystä varten laadittiin BAT-päätelmän BAT3 mukainen 
päästöinventaario. Päästöinventaarion perusteella selvityksessä on todettu, 
että jätteenkäsittelykeskuksen nykyisessä vesi- ja ilmapäästöjä koskevassa 
tarkkailussa on huomioitu merkitykselliset aineet. Myös nykyistä 
tarkkailutiheyttä pidetään selvityksessä riittävänä.
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Selvityksen mukaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta ei aiheudu 
BAT-päätelmien soveltamisalaan kuuluvien toimintojen osalta suoria 
vesipäästöjä. Näin ollen suorien vesipäästöjen BAT-päästötasoja ei 
sovelleta toimintaan. Toiminnassa muodostuu epäsuoria vesipäästöjä 
jätevedenpuhdistamolle. Epäsuorista vesipäästöistä mitatut päästötasot 
ovat BAT-päästötasojen mukaisia lukuun ottamatta kromia. Selvityksessä 
todetaan, että epäsuorien vesipäästöjen BAT-päästötasoja ei kuitenkaan 
sovelleta, mikäli ko. epäpuhtaudet puhdistetaan jätevedenpuhdistamolla. 
Näin ollen BAT-päästötasoa ei tarvitse soveltaa, koska puhdistusprosessia 
Suomenojan vedenpuhdistamolla (mekaaninen, kemiallinen ja biologinen 
puhdistus) voidaan pitää riittävänä.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa tehdään jätteen mekaanista 
käsittelyä, biologista käsittelyä ja fysikaalis-kemiallista käsittelyä, joiden 
osalta toimintaa verrattiin niitä koskeviin BAT-päätelmiin. Toiminnan 
todettiin vastaavan BAT-päätelmiä. Ilmapäästöjen päästötasovertailussa 
todettiin, että Ämmässuolla tehtävästä biologisesta käsittelystä aiheutuu 
kanavoituja ilmapäästöjä (BAT34), joihin sovelletaan joko NH3:n tai 
hajupitoisuuden BAT-päästötasoa. Ammoniakkipitoisuudet ovat olleet 
pääsääntöisesti alle BAT-päästötason. Näin ollen ilmapäästöt ovat BAT-
päästötasojen mukaiset.

Selvityksen johtopäätöksenä todetaan, että Ämmässuon 
jätteenkäsittelykeskuksen toiminta on BAT-päätelmien mukaista, joten 
toimintaa koskevien ympäristölupien tarkistamiselle ei ole tarvetta BAT-
päätelmien julkaisemisen johdosta.

UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN RATKAISU
Uudenmaan ELY-keskus antaa ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 momentin 
nojalla seuraavan määräyksen.

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän on jätettävä 
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle käsiteltäväksi hakemus 
Ämmässuon biojätteen käsittelylaitoksen ympäristöluvan (ESAVI 
8.10.2014) tarkistamiseksi viimeistään 30.4.2020.

PERUSTELUT

Toimivalta 
Ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 momentin mukaan valvontaviranomainen 
arvioi, onko ympäristölupaa tarkistettava 1 momentin perusteella. Jos lupaa 
on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä 
toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus 
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lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään 
valvontaviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan 
kuuden kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 
34 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tarkastettava 
ympäristönsuojelulain 80 §:n mukainen selvitys ja tehtävä mainitun pykälän 
3 momentin mukainen arviointi sekä annettava mahdollinen määräys luvan 
tarkistamiseksi mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua asian vireille tulosta, jollei toiminnan laajuus, selvityksen 
puutteellisuus tai arvioitavien laitosten suuri lukumäärä edellytä pidempää 
käsittelyaikaa. Arvio on päivättävä ja siinä on esitettävä arvioinnin lopputulos 
perusteluineen.

ELY-keskus on ympäristönsuojelulain 189 §:n nojalla toimivaltainen 
valvontaviranomainen arvioimaan ja määräämään luvan 
tarkistamistarpeesta.

Arvio ja määräys
Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan direktiivilaitoksen päästöraja-arvojen, 
tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmiin. Päästöille on 
ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien 
päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. 

Ämmässuon biojätteen käsittelylaitos on ympäristönsuojelulain liitteen 1 
taulukon 1 kohdan 13 f mukainen direktiivilaitos ja kuuluu BAT-päätelmien 
soveltamisalaan. 

Biojätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan 
lupamääräyksen A.14. mukaan kompostointilaitoksen poistoilmat on 
käsiteltävä puhdistuslaitteistolla, jolla on saavutettava vuosikeskiarvona 
mitaten poistokaasun ammoniakkipitoisuuden ja hajuyksiköiden (ouE) 90 
%:n reduktio tai poistoilman hajupitoisuuden on oltava alle 2 500 ouE/m3 ja 
ammoniakkipitoisuuden on oltava alle 5 ppm. Puhdistustulos on saavutettu, 
kun kerran vuodessa suoritettavalla tarkkailukerralla otettujen kolmen 
näytteen keskiarvo täyttää edellä asetetut vaatimukset.

Ympäristöluvan lupamääräyksen D.7. mukaan kompostointilaitoksen ja 
vanhan kompostointilaitoksen bio- ja happopesurien ja biosuodattimien 
toimintaa ja puhdistustehoa on seurattava ulkopuolisen asiantuntijan 
toimesta vähintään kerran vuodessa tehtävin mittauksin. Mittauksissa on 
selvitettävä poistokaasun ammoniakki- ja hajuyksikköpitoisuudet ennen ja 
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jälkeen puhdistuksen. Mittaustulosten perusteella on laskettava niiden 
reduktio ja vuodessa ilmaan pääsevän ammoniakin määrä.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Ämmässuon biojätteen 
käsittelylaitoksen ympäristölupa ei täytä jätteen käsittelyn BAT-päästötasoja 
biologisen jätteen käsittelyn kanavoitujen ilmapäästöjen päästötasoja 
koskevien määräysten osalta. Ympäristölupamääräyksessä A.14. asetettu 
ammoniakkipitoisuuden päästöraja-arvo täyttää BAT-
päästötasovaatimuksen (BAT34). Lupamääräyksen mukaan 
puhdistustavoite voi kuitenkin päästöraja-arvojen sijaan olla vaihtoehtoisesti 
myös reduktioprosentti. Reduktioprosentti ei ole BAT-päätelmien mukainen 
päästöraja-arvo eikä reduktioprosentin täyttyminen takaa sitä, että BAT-
päästötaso saavutetaan. Ympäristölupa on näiltä osin tarkistettava BAT-
päätelmien mukaiseksi.

Biologisen jätteen käsittelyn kanavoitujen ilmapäästöjen ammoniakki- ja 
hajupitoisuutta pitää BAT-päätelmien (BAT7) mukaan tarkkailla 
lähtökohtaisesti kerran 6 kuukaudessa. Tarkkailtutiheyttä voidaan vähentää, 
jos päästötasojen on osoitettu olevan riittävän vakaat. Ämmässuon 
biojätteen käsittelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksessä D.7. 
edellytetään tarkkailua tehtäväksi vähintään kerran vuodessa. BAT-
selvityksen mukaan biojätteen käsittelylaitoksen mitatut 
ammoniakkipitoisuudet ovat olleet riittävän vakaat, koska ne alittavat 
pääsääntöisesti BAT-päätelmien mukaisen päästötason ja näin ollen 
nykyinen, kerran vuodessa tapahtuva tarkkailu on selvityksen mukaan 
riittävää. ELY-keskus toteaa, että hajupitoisuuden mittauksissa pitoisuudet 
ovat kuitenkin vuosittain vaihdelleet huomattavasti, eikä päästötasojen 
niiden perusteella voi arvioida olevan erityisen vakaat. Päästötarkkailua 
koskeva määräys D.7. tulee tarkistaa BAT-päätelmien mukaiseksi. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 75, 80 ja 194 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 34 §
Hallintolaki (434/2003) 49 c §

MAKSU
Maksutta
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MUUTOKSENHAKU
ELY-keskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Etelä-
Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen 
liitteenä.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Päätös 
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Jäljennös päätöksestä
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

LIITTEET
Oikaisuvaatimusosoitus
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeistus BAT-tarkistamishakemukseen 
liitettävistä asiakirjoista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja 
Vesa Suominen ja ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Kantokari. 
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