
Päätös  1 (5)
  

UUDELY/8382/2015
7.9.2020  

 
 
 

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 ja määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan 
hakemuksen jättämisestä

VELVOITETTAVA Sinebrychoff Supply Company Oy
Keravan panimo ja virvoitusjuomatehdas
PL 87
04201 Kerava

Y-tunnus: 2610273–4

ASIAN VIREILLETULO
Euroopan komissio on antanut 12.11.2019 täytäntöönpanopäätöksen 
2019/2031 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 
mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien 
päätelmien vahvistamisesta elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja 
jalostustekniikoita varten. Päätös on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 
4.12.2019. 

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 
10.12.2019 päivätyllä kirjeellään tiedottanut toiminnanharjoittajaa 
päätelmien voimaantulosta ja selvitysvelvollisuudesta sekä pyytänyt 
toimittamaan selvityksen 4.6.2020 mennessä.

Toiminnanharjoittaja on toimittanut selvityksen Uudenmaan ELY-
keskukseen 3.6.2020.

TOIMINNANHARJOITTAJAN SELVITYS
Sinebrychoff Supply Company Oy:n Keravan panimo ja 
virvoitusjuomatehtaalla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 5.10.2016 
myöntämä ympäristölupa nro 246/2016/1. 

Keravan panimo ja virvoitusjuomatehtaan BAT-selvityksessä on katsottu, 
että juomatehtaan toimintaan sovelletaan yleisiä päätelmiä BAT 1-10 ja BAT 
14. Selvityksen mukaan päätelmiä BAT 11 ja 12 ei sovelleta juomatehtaan 
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toimintaan, koska tehtaan jätevedet johdetaan kunnalliseen 
jätevedenpuhdistukseen. Selvityksen mukaan päätelmää BAT 13 ei 
sovelleta juomatehtaan toimintaan, koska herkille kohteille ei odoteta 
aiheutuvan meluhaittaa. Toteutettujen meluselvitysten mukaan tehtaan 
toiminnan aiheuttama melu ei olennaisesti muuta asuinkiinteistöjen 
oleskelualueiden melutasoa. Selvityksen mukaan päätelmää BAT 15 ei 
sovelleta juomatehtaan toimintaan, koska herkille kohteille ei odoteta 
aiheutuvan hajuhaittaa eikä sellaista ole todettu viimeisen viiden vuoden 
aikana. Vierteen höngän sisältävien yhdisteiden hajuhaitta on estetty 
lauhduttamalla kuuma hönkä, jolloin hajua aiheuttavat yhdisteet siirtyvät 
jäteveteen eivätkä purkaudu ilmaan. 

Selvityksessä on katsottu, että Keravan juomatehtaan toimintaan 
sovelletaan panimoita koskevia päätelmiä BAT 18 ja 19 sekä taulukoissa 5 
ja 6 esitettyjä suuntaa antavia ympäristönsuojelun tasoja 
energiatehokkuudelle ja jätevesipäästöille. Suuntaa antavia 
ympäristönsuojelun tasoja on verrattu koko tehtaan energiankulutukseen ja 
jätevesipäästöihin, koska panimotuotteiden ja virvoitusjuomien 
energiankulutusta tai jätevesipäästöjä ei pystytä erottelemaan erikseen. 
Selvityksen mukaan tehtaan energiankulutus ja jätevesipäästöt alittavat tai 
ovat suuntaa antavien ympäristönsuojelun tasojen mukaisia. 

Selvityksessä on katsottu, että juomatehtaan toimintaan sovelletaan 
panimoita koskevaa päätelmää BAT 20 ja taulukossa 7 esitettyä BAT-
päästötasoa kanavoiduille pölypäästöille ilmaan maltaan ja 
mallastamattoman viljan käsittelystä ja jalostuksesta. Selvityksen mukaan 
ympäristöluvan mukaista päästötarkkailusuunnitelmaa on päivitetty 
päätelmän BAT 5 mukaiseksi pölypäästöjen mittaamisen osalta, mutta 
COVID-19 tilanteen vuoksi päästömittausta on jouduttu siirtämään, eikä 
Keravan juomatehtaan kanavoituja pölypäästöjä ole mahdollista verrata 
BAT-päästötasoon. 

BAT-selvityksen mukaan hedelmä- ja vihannesjalosteista valmistettujen 
virvoitusjuomien toimintaa koskeva päätelmä BAT 33 ei ole sovellettavissa 
Keravan juomatehtaan toimintaan, koska juomien valmistuksessa 
käytettäviä mehuraaka-aineita ei pastöroida eikä homogenisoida ja 
virvoitusjuomien valmistuksessa käytetään nestesokeria. Selvityksen 
mukaan Keravan juomatehtaan toimintaan sovelletaan taulukoissa 23 ja 24 
esitettyjä virvoitusjuomien valmistukselle annettuja suuntaa antavia 
ympäristönsuojelun tasoja energiankulutukselle ja jätevesipäästöille. 
Selvityksen mukaan Keravan juomatehtaan energiankulutus ja 
jätevesipäästöt koko tehtaan toiminnan osalta alittavat tai ovat taulukoissa 
23 ja 24 esitettyjen ympäristönsuojelun tasojen mukaisia. 
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Sinebrychoff Supply Company Oy:n BAT-selvityksen mukaan Keravan 
juomatehtaalla käytössä olevaa teknologiaa ja 
ympäristönhallintajärjestelmää voidaan pitää kokonaisuuden kannalta 
parhaana käyttökelpoisena tekniikkana panimoalalla. Selvityksen mukaan 
ympäristöluvan tarkistamiselle uusien päätelmien julkaisun vuoksi ei ole 
tarvetta. 

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

Sinebrychoff Supply Company Oy:n on jätettävä Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle käsiteltäväksi hakemus Keravan panimon ja 
virvoitusjuomatehtaan ympäristöluvan tarkistamiseksi viimeistään 
1.4.2021. 

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 
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
Sinebrychoff Supply Company Oy:n panimo ja virvoitusjuomatehdas kuuluu 
ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisiin direktiivilaitoksiin (lain liitteen 
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taulukko 1, kohta 10 c), koska tehtaan pelkästään kasviperäisten raaka-
aineiden valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti ylittää 300 t/vrk. 

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. 

Elintarviketeollisuutta koskevissa BAT-päätelmissä on esitetty oluenpanon 
osalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa olevan muun muassa ilmaan 
vapautuvien kanavoitujen pölypäästöjen vähentämiseksi käyttää 
pussisuodatinta tai sekä syklonia että pussisuodatinta (BAT 20). 
Päätelmissä on annettu BAT-päästötasot maltaan ja mallastamattoman 
viljan käsittelystä ja jalostuksesta ilmaan kanavoiduille pölypäästöille 
(taulukko 7). Päätelmien mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa on 
myös tarkkailla kanavoituja pölypäästöjä ilmaan päätelmissä esitetyn 
menetelmän ja vähimmäistiheyden mukaisesti (BAT 5). 

Keravan panimon ja virvoitusjuomatehtaan ympäristöluvassa (246/2016/1, 
5.10.2016) ei ole annettu lupamääräystä maltaan ja mallastamattoman 
viljan käsittelystä aiheutuvien kanavoitujen ilmapäästöjen käsittelemiseksi, 
tarkkailemiseksi ja rajoittamiseksi enintään päätelmien mukaiselle 
päästötasolle. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Keravan panimon ja 
virvoitusjuomatehtaan ympäristölupaa on näin ollen tarpeen tarkistaa uusien 
päätelmien voimaan tulon vuoksi. 

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

MAKSU
Maksutta 

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

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Päätös 
Sinebrychoff Supply Company Oy
Keravan panimo ja virvoitusjuomatehdas
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PL 87
04201 Kerava

Jäljennös päätöksestä 
Keravan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

LIITE Oikaisuvaatimusosoitus 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Annastiina 
Juvankoski ja ratkaissut ylitarkastaja John Molander. 
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