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1. Johdanto
Teollisuuspäästödirektiivi (2010/75/EU, Industrial Emissions Directive, IE-direktiivi) tuli voimaan
6.11.2011 ja Suomessa se pantiin täytäntöön 1.9.2014 voimaan tulleella ympäristönsuojelulailla (YSL,
527/2014). Direktiivissä yhdistettiin useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä
yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla EU:ssa toimivien teollisuuslaitosten toimintaedellytysten
tasapuolistamiseksi ja teollisuuden päästöjen vähentämiseksi yhdenmukaistettiin laitosten
ympäristöominaisuuksien vaatimuksia vahvistamalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevien
päätelmien sitovuutta. Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla (Best Available Technique, BAT)
tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti
toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-,
ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön
pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten
perustaksi (YSL 5 §). Teollisuuspäästödirektiivin voimaantulon myötä direktiivin soveltamisalaan
kuuluvien laitosten ympäristöluvissa määrättävien päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden
lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava
BAT-päätelmiin.
BAT-päätelmät sisältyvät BAT-vertailuasiakirjoihin (BAT Reference Document, BREF), joissa kuvataan
kunkin toimialan parhaat käytössä olevat tekniikat ja niillä saavutettavat päästötasot. Euroopan
komissio vahvistaa BAT-päätelmät täytäntöönpanopäätöksellä, minkä jälkeen niitä on sovellettava
ympäristölupapäätösten perustana. Vertailuasiakirjojen ensimmäinen uudistamiskierros on
käynnissä, ja uudet päätelmät on jo julkaistu 13 toimialalle. Lisäksi useiden muiden toimialojen BATvertailuasiakirjoista on julkaistu luonnosversiot.
Verrattuna Suomen tähänastisiin ympäristölupakäytäntöihin, monet jo julkaistut BAT-päätelmät ja
niiden luonnokset sisältävät vesiin johdettavien jätevesipäästötasojen (BAT AEL) osalta lyhyemmän
aikavälin keskiarvoja kuin mitä Suomessa tähän asti on sovellettu. Suomessa on perinteisesti
ympäristölupamääräyksissä annettu jätevesipäästöjen päästöraja-arvot esimerkiksi kuukausi-,
neljännesvuosi- ja vuosikeskiarvoina, kun taas uusissa päätelmissä on asetettu jätevesipäästöille
raja-arvoja vuorokausikeskiarvoina. Muutoksen vaikutuksia lupakäytäntöihin, valvontaan ja
toiminnanharjoittajiin ei tiedetä tarkasti, mutta on selvää, että muutoksesta voi seurata useita
merkittäviä käytännön ongelmia ja kansallisia linjauksia edellyttäviä asioita. Siksi on tarpeen
selvittää, kuinka laaja ja minkälainen vaikutus näillä uusilla vaatimuksilla tulee olemaan. Pidemmän
ajan keskiarvojen on voinut katsoa tasoittavan mittausepävarmuudesta, analyysivirheistä ja
normaalitoiminnasta poikkeavista olosuhteista (OTNOC, other than normal operating conditions)
aiheutunutta hajontaa yksittäisissä mittaustuloksissa, minkä vuoksi Suomessa ei aiemmin ole ollut
tarvetta pohtia tulosten tarkastelun matematiikkaa, tai siitä erikseen luvassa määrätä.
Tämän selvityksen tarkoituksena oli koota tilannekuva siitä, kuinka paljon ja minkä tyyppisiä sellaisia
laitoksia Suomessa on, joita muutos voisi nykytiedoin koskea ja minkälaisia käytännön ongelmia
muutokseen voisi liittyä. Lisäksi selvitettiin lyhyen ajan keskiarvon noudattamisen matemaattisia
perusteita joissakin EU:n jäsenmaissa ja pohdittiin mahdollisia lähestymistapoja BAT-päätelmien
soveltamiseen Suomessa. Työ tuotti perustietoa ympäristöministeriölle, valtion lupa- ja
valvontaviranomaisille sekä toiminnanharjoittajille siitä, miten BAT-päätelmissä olevia lyhytaikaisia
jätevesien päästöraja-arvoja voidaan soveltaa ympäristölupamenettelyssä sekä lupamääräysten
tarkkailussa ja valvonnassa Suomessa.
Selvitystyö käynnistyi marraskuussa 2017 ja päättyi helmikuussa 2018. Selvityksen teki Suomen
ympäristökeskus yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeen rahoitti ympäristöministeriö. Raportin pääkirjoittajana oli
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suunnittelija Emmi Nguyen ja häntä tukivat SYKEssä suunnittelija Mikko Attila, projektipäällikkö Kaj
Forsius, ryhmäpäällikkö Timo Jouttijärvi ja kehittämispäällikkö Kimmo Silvo. Lisäksi työtä ohjasivat ja
kommentoivat Kari Pirkanniemi (ESAVI), Anna Laiho (ESAVI), Heli Antson (UUDELY) sekä Sami Rinne
(YM).
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2. Menetelmät
Selvitykseen otettiin mukaan ne teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvat toimialat, joille
EU:n komissio on vahvistanut uudet BAT-päätelmät, tai joiden uusista BAT-vertailuasiakirjoista (BAT
Reference document, BREF) on julkaistu luonnosversio. Lisäksi selvitykseen otettiin mukaan näistä
toimialoista vain sellaiset, joiden BAT-päätelmiin tai niiden luonnoksiin sisältyy lyhyen aikavälin
keskiarvoja jätevesipäästöille.
Toimialat ovat:
 lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)
 rauta- ja terästeollisuus (Iron and steel, IS)
 värimetalliteollisuus (Non-Ferrous metals, NFM)
 suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)
 jätteidenkäsittely (Waste Treatment, WT)
 elintarvikkeiden ja maidon valmistus ja jatkojalostus (Food, drink and milk industries, FDM)
 pintakäsittely orgaanisia liuottimia käyttäen (Surface treatment with organic solvents, STS)
 jätteiden poltto (Waste incineration, WI)
Tämän selvityksen laatimishetkellä hyödynnetty ajantasaisin versio näiden toimialojen BATpäätelmistä esitetään kunkin toimialan osalta taulukossa 1.
Taulukko 1. Selvityksen toimialat sekä BAT-päätelmistä hyödynnetyt versiot
Toimiala

Selvityksen tekohetkellä ajantasaisin versio BAT-päätelmistä

Lasiteollisuus

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 8.3.2012

Rauta- ja terästeollisuus

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 8.3.2012

Värimetalliteollisuus

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 30.6.2016

Suuret polttolaitokset

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 17.8.2017

Jätteidenkäsittely

Lopullinen luonnos BAT-vertailuasiakirjasta, lokakuu 2017

Elintarvikkeiden ja maidon valmistus ja
jatkojalostus

Ensimmäinen luonnos BAT-vertailuasiakirjasta, tammikuu 2017

Jätteiden poltto

Ensimmäinen luonnos BAT-vertailuasiakirjasta, toukokuu 2017

Pintakäsittely orgaanisia liuottimia käyttäen

Ensimmäinen luonnos BAT-vertailuasiakirjasta, lokakuu 2017

Selvityksen aineisto perustuu yllä lueteltujen toimialojen BAT-päätelmien soveltamisalaan kuuluvien,
Suomessa toimivien laitosten voimassa oleviin ympäristölupapäätöksiin (myönnetty ennen
1.1.2018). Tarkoituksena oli selvittää, miten ja kuinka suureen osaan näistä laitoksista uusien
päätelmien sisältämät jätevesipäästöjen raja-arvot mahdollisesti vaikuttavat. Aineistona ovat olleet
käytössä ainoastaan ympäristölupapäätökset (osin myös tarkkailusuunnitelmat), mutta ei niiden
tausta-aineistot. Siten perusteet laitosten nykyisten raja-arvojen määrittämiselle ovat tässä
selvityksessä olleet tiedossa vain siltä osin kuin ne lupapäätöksestä selviävät. Lisäksi selvityksessä on
tarkasteltu ainoastaan laitosten päätoimintaa ja ympäristölupapäätöksestä tai ELYn valvomien
laitosten
luettelosta
ilmenevän
päätoimialan
mukaisia
BAT-päätelmiä.
Kuitenkin
teollisuuspäästödirektiivin kohdan 15 artiklan 3 mukaisesti myös laitosten sivutoimintojen mukaiset
BAT-päätelmät tulee ottaa huomioon lupamääräyksiä annettaessa.
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Kunkin laitoksen osalta selvitettiin ympäristölupapäätöksen perusteella seuraavat tiedot:
1. Aiheutuuko toiminnasta sellaisia jätevesipäästöjä vesiin, jotka kuuluvat toimialan BATpäätelmissä määritettyjen jätevesipäästötasojen soveltamisalaan?
2. Minkälaisia raja-arvoja suoraan vesiin joutuville jätevesipäästöille on nykyisessä
ympäristöluvassa annettu?
3. Minkälaisia tarkkailumääräyksiä näiden päästöjen osalta on annettu? (Tarvittaessa on
hyödynnetty myös tarkkailusuunnitelmaa.)
Tiedoilla selvitettiin, kuinka suureen osaan laitoksia uudet BAT-päästötasot mahdollisesti
vaikuttavat, sekä miltä osin nykyisten ympäristölupien raja-arvot ja tarkkailumääräykset jätevesien
osalta vastaavat tai eivät vastaa uusia vaatimuksia.
Toimialoilla, joilla laitoksia ei ole kovin paljon, on tähän selvitykseen otettu mukaan kaikki laitokset ja
niiden voimassa olevat ympäristölupapäätökset. Suurten toimialojen osalta on selvitykseen otettu
mukaan vain ne laitokset, joiden voimassa oleva ympäristölupa (jätevesipäästöjen osalta) on
myönnetty vuosina 2010 ‒ 2017. Selvityksessä kerättyyn aineistoon sisältyvien laitosten
valintaperusteet ja lukumäärät on esitetty taulukossa 2. Soveltamisalaan kuuluvia laitoksia ja niiden
lupapäätöksiä kartoitettaessa on hyödynnetty ELY-keskusten keräämää luetteloa niiden valvomista
laitoksista vuonna 2016, ympäristönsuojelun tietojärjestelmä Vahtia sekä SYKEn
ympäristölupaseurannan materiaaleja.
Taulukko 2. BAT-päätelmien soveltamisalaan kuuluvien laitosten lukumäärät Suomessa toimialoittain sekä
selvityksessä mukana olevien laitosten lukumäärät.
Toimiala

BAT-päätelmien soveltamisalaan
kuuluvien laitosten kokonaismäärä
1
Suomessa ( )

Selvityksessä mukana olevien laitosten
lukumäärä (% kaikista)

Lasiteollisuus

6

6 (100 %)

Rauta- ja terästeollisuus

2

2 (100 %)

Värimetalliteollisuus

12

12 (100 %)

Suuret polttolaitokset

122

40 (33 %) ( )

Jätteidenkäsittely

145

76 (52 %) ( )

40

40 (100 %)

22

22 (100 %)

9

9 (100 %)

Elintarvikkeiden ja maidon
valmistus ja jatkojalostus
Pintakäsittely orgaanisia
liuottimia käyttäen
Jätteiden poltto

2

2

1

( ) Tiedot ELYn valvontalistasta vuodelta 2016.
(2) Ainoastaan laitokset, joiden voimassa oleva, jätevesipäästöjä koskeva ympäristölupa on myönnetty vuosina 2010 - 2017.

Selvityksessä pohdittiin lisäksi uusien BAT-päästötasojen soveltamiseen liittyviä tulkinnanvaraisia
kysymyksiä ja mahdollisia ongelmia. Tähän liittyen tarkasteltiin BAT-päästötasojen soveltamista
Suomessa jo myönnetyissä uusien BAT-päätelmien mukaisissa ympäristölupapäätöksissä sekä
ympäristölupakäytäntöjä eräissä muissa EU-jäsenmaissa. Lisäksi on pohdittu mahdollisia
lähestymistapoja BAT-päästötasojen soveltamiseen ympäristölupakäytännöissä.
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3. BAT-päätelmien sisältämien BAT-päästötasojen soveltaminen
Ympäristönsuojelulain mukaan BAT-päätelmiä sovelletaan ympäristöluvan lupamääräyksissä (YSL 75
§) ja valvontatyössä valvotaan vain lupamääräysten, ei päätelmien, toteutumista. Siksi on keskeistä,
miten BAT-päätelmiä lupamääräyksissä sovelletaan ja minkälaisten nykyisten lupien määräysten
voidaan katsoa riittävästi vastaavan BAT-päätelmiä siten, ettei lupaa tarvitse tarkistaa
(valvontaviranomaiselle tehtävä selvitysvaihe).
Jätevesipäästöjen tasot BAT-päätelmissä ja niiden luonnoksissa on usein asetettu pitoisuuksina ja ne
perustuvat vuorokausikeskiarvoihin eli 24 tunnin ajalta otettuihin virtaukseen suhteutettuihin
kokoomanäytteisiin (aikaan suhteutettuja kokoomanäytteitä voidaan käyttää, jos virtauksen on
osoitettu olevan riittävän vakaa). Jää kuitenkin hieman epäselväksi, miten näitä
vuorokausipäästötasoja tulisi tarkalleen ottaen tulkita ja soveltaa asetettaessa päästörajoja
ympäristölupiin ja valvonnassa. Joustamaton linja, jossa jokaisen lyhyen aikavälin
tarkkailumittauksen tuloksen tulee olla alle BAT-päästötason, muodostuu helposti oikeudellisesti
kestämättömäksi, jos pelkkä satunnaisvaihtelu tai yksittäinen mittausvirhe saattaa johtaa
ympäristöluvan noudattamattomuuteen. Osin tästä syystä ja osin päästöjen kokonaisvaltaisemman
hallinnan ja kustannustehokkuuden perusteella Suomessa on tähän asti nähty parhaimmaksi asettaa
raja-arvot pidemmän aikavälin keskiarvoina (esim. kuukausi- tai vuosikeskiarvona) sekä usein
pitoisuuden sijasta kuormitusraja-arvona (esim. kg/kk tai kg/a). Pidemmän aikavälin keskiarvot
sopivat myös paremmin pohjoismaiseen tarkkailukäytäntöön, päinvastoin kuin keskieurooppalaiseen
käytäntöön, jossa lupien valvonta perustuu viranomaisten ottamiin näytteisiin laitoskäyntien
yhteydessä.
EU ei ole määrittänyt sitä, miten uusia BAT-päästötasoja tulisi kansallisella tasolla soveltaa.
Vuorokausipäästöarvojen
noudattamisen
tulkintaan
ja
niiden
soveltamiseen
ympäristölupapäätöksissä liittyviä kysymyksiä ovat mm. seuraavat:
1. Kuinka tiukasti ympäristölupien raja-arvojen tulisi perustua BAT-päätelmissä määriteltyihin
aikaväleihin ja miten laillisuusvalvonnan tarkkailu tulisi järjestää? Tulisiko asetetun
päästöarvon alittua jokaisessa tarkkailunäyttessä vai sallitaanko satunnaisia raja-arvojen
ylityksiä ja missä määrin (esim. 95 % näytteistä tulee olla raja-arvon alapuolella)?
2. BAT-päästötasot pätevät normaaleissa toimintaolosuhteissa. Mitä ovat ne muut kuin
normaalit olosuhteet (OTNOC, other than normal operating conditions), jolloin
päästötasojen ylitykset ovat sallittuja?
3. Päästöjen mittaamiseen liittyy aina mittausepävarmuutta. Voidaanko mittausepävarmuus
ottaa huomioon verrattaessa tarkkailunäytteiden pitoisuuksia päästötasoarvoon?
Suomessa on jo annettu muutama ympäristölupapäätös, joissa on sovellettu uusia BAT-päätelmiä ja
niiden päästötasoja. Seuraavassa tarkastellaan, miten päätelmiä on näissä päätöksissä tulkittu
jätevesipäästötasoarvojen (BAT AEL) ja tarkkailun osalta. Lisäksi tarkastellaan nykyisiä
ympäristölupakäytäntöjä ja vuorokausiraja-arvojen soveltamista eräissä muissa EU-jäsenmaissa.
3.1 BAT-päästötasojen soveltaminen uusien BAT-päätelmien mukaisissa ympäristölupapäätöksissä
Suomessa
Suomessa on toistaiseksi annettu seitsemän ympäristölupapäätöstä, joissa on sovellettu uusia BATpäätelmiä jätevesipäästöjä koskevien lupamääräysten osalta. Näistä laitoksista kolme johtaa
jätevetensä yhteisen viemärin kautta ja niille on siksi annettu yhteiset raja-arvot. Lisäksi kahdessa
muussa on sovellettu päätöksentekohetkellä luonnosvaiheessa olevia päätelmiä. Tiedot päätelmien
soveltamistavoista näiden laitosten ympäristölupapäätöksissä on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Uusien BAT-päätelmien jätevesipäästöraja-arvojen soveltaminen ympäristöluvissa.
Toimiala
BAT

Laitos 1

IS

2

NFM

Laitos 3 ( )

2

NFM

Laitokset 4-6
(yhteiset rajaarvot)

NFM

Laitos 2 ( )

5

Laitos 7 ( )

LCP

Päästörajaarvoihin
verrattava arvo
Vrk-keskiarvo
(mg/l)

Raja-arvojen
soveltaminen

Mittausepävarmu
uden huomiointi

Poikkeukselliset tilanteet

Ei määritelty

Ei määritelty

Ei määritelty
Päästömääräykset vesiin
johdettaville päästöille eivät
koske puhdistusprosessin
häiriötilanteita. Puhdistinlaitteen
häiriötilanteeksi hyväksytään
laitteen äkillisestä
vikaantumisesta, mekaanisesta
rikkoutumisesta tai muusta
toiminnanharjoittajasta
riippumattomasta
ennakoimattomasta syystä
aiheutuva puhdistinlaitteen
toiminnan äkillinen
heikentyminen.
Ympäristönsuojelulain 62 §:n 2
momentin tarkoittamassa ennalta
arvaamattomassa
poikkeustilanteessa voi vähäisesti
likaantuneita vesijakeita, kuten
pitkäkestoisen rankkasateen
aiheuttamia muita kuin sateen
alkuvaiheen hulevesiä,
toimivaltaisen
valvontaviranomaisen kanssa
sopimalla johtaa käsittelyn ohi,
mikäli puhdistamon toiminnan
varmistaminen sitä edellyttää ja
ohituksen voi katsoa olevan
poikkeustilanteen hallinnan ja
kokonaiskuormituksen kannalta
perusteltua.

Vrk-keskiarvo
1
(mg/l) ( )

Päästörajaarvot alitettava
kaikissa
näytteissä

Ei oteta huomioon

Kk-keskiarvo
(mg/l ja kg/d)

Raja-arvo
katsotaan
alitetuksi, kun
kalenterikuuka
uden keskiarvo
alittaa raja3
arvon. ( )

Ei mainintaa.

Ei mainintaa.

Ei mainintaa.

Poikkeustilanteet sisältyvät rajaarvoihin.

Ei mainintaa.

Ei mainintaa.

Häiriöpäästöt sisältyvät
kuormitusraja-arvoihin.

Päästörajaarvot alitettava
kaikissa
näytteissä.

Ei mainintaa.

Ei mainintaa.

Kk-keskiarvo
(mg/l ja osin
myös kg/d)
vuosikuormitus
(kg/a) sekä
vuorokausikeski
4
arvo (mg/l) ( )
Vrk-keskiarvo
(mg/l)

(1) Myös joitakin kuormitusraja-arvoja (kg/vrk kuukausikeskiarvona sekä vuosittainen kokonaiskuormitus). Lisäksi joidenkin toimintojen
päästöille asetettu pitoisuuden raja-arvot kuukausikeskiarvoina, mutta nämä toiminnot eivät kuulu rauta- ja terästeollisuuden BATpäätelmien soveltamisalaan.
(2)Otettu huomioon luonnosvaiheessa ollut BAT-vertailuasiakirja ja sen sisältämät BAT-päätelmät.
(3) Mainittu tarkkailusuunnitelmassa.
(4) Jätevesien käsittely on suunniteltava pitäen lähtökohtana sitä, että haitta-aineiden päästöille asetetut pitoisuuden vuorokausikeskiarvot
eivät ylity 1.1.2021 alkaen.
(5) Uusi yksikkö, ei vielä toiminnassa.

Taulukosta 3 nähdään, että laitoksen 1 ympäristöluvassa päätelmiä on sovellettu melko tiukasti:
jätevesien päästöraja-arvot on annettu pitoisuuksien vuorokausikeskiarvoina, raja-arvot tulee alittaa
kaikissa tarkkailunäytteissä ja mittausepävarmuutta ei oteta huomioon (joillekin toiminnoille
asetettu myös joitakin pitoisuusraja-arvoja kuukausikeskiarvoina, mutta ne eivät kuulu IS-BAT:n
soveltamisalaan). Päätöksessä on määritelty poikkeustilanteet, jolloin raja-arvojen ylitykset sallitaan.
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Päätöksen perusteluissa sanotaan, että päästötasot on asetettu rauta- ja teräteollisuuden BATpäätelmien mukaiseksi, lukuun ottamatta yhtä raja-arvoa, jonka osalta on poikettu BAT-päätelmistä
ympäristönsuojelulain 78 §:n nojalla. Mittausepävarmuuden huomiotta jättämisen perusteluna on
esitetty, että kansallisessa lainsäädännössä ei ole säädöksiä mittausepävarmuudesta mitattaessa
päästöjä vesiin toisin kuin ilmaan menevien päästöjen osalta.
Samoin laitoksen 7 ympäristöluvassa jätevesien päästöraja-arvot on asetettu pitoisuuden
vuorokausikeskiarvona, ja yksikään mittaustulos ei saa ylittää raja-arvoa. Päätöksessä ei ole
mainintaa mittausepävarmuuksien huomioimisesta verrattaessa tarkkailutuloksia raja-arvoon, eikä
erikseen ole määritelty poikkeustilanteita, jolloin raja-arvot eivät päde.
Laitosten 2 ja 3 ympäristöluvat on myönnetty ennen toimialan BAT-päätelmien vahvistamista, mutta
niissä on sovellettu päästöraja-arvojen osalta värimetalliteollisuuden BAT-vertailuasiakirjan
luonnosta. Päästöraja-arvot on annettu BAT-päätelmien vuorokausikeskiarvoista huolimatta
kuukausikeskiarvoina, ja lisäksi on asetettu myös kuormitusraja-arvoja. Aluehallintovirasto on
molempien osalta perustellut asettamiaan raja-arvoja sillä, että lupamääräyksenä annetut
enimmäispitoisuudet edustavat vertailuasiakirjan (NFM-BREF) mukaista tasoa, minkä lisäksi on
edelleen määrätty myös enimmäiskuormituksesta tavalla, mikä aluehallintoviraston näkemyksen
mukaan edustaa ympäristönsuojelun kannalta katsottuna pitoisuuksina annettuja arvoja tiukempaa
linjaa. Laitoksen 3 osalta asiaa on puitu myös toisessa päätöksessä, joka käsitteli oikaisuvaatimusta
ELY-keskuksen tekemään lupamääräysten tarkistamismääräykseen uusien BAT-päätelmien julkaisun
johdosta. Päätöksessä aluehallintovirasto perustelee asettamiaan raja-arvoja sillä, että jatkuvaan
tarkkailuun perustuva pitoisuuden kuukausikeskiarvo sekä annetut kuormitusarvot ovat jo varsin
tiukkoja. Tarkkailun osalta lupamääräykset ovat jopa tiukemmat kuin BAT-päätelmien edellyttämä
kuukausittain tai harvemmin suoritettava tarkkailu, sillä jatkuvatoimiseen mittaukseen perustuvaa
kuukausikeskiarvoa laskettaessa koko jätevesivirtaama on tarkkailun piirissä. Lisäksi
aluehallintoviraston mukaan muissakaan EU-maissa ei noudateta BAT-päätelmien päästöraja-arvoja
jätevesien osalta kirjaimellisesti, vaan esimerkiksi niin, että 95 % tarkkailunäytteistä täytyy
vuositasolla alittaa raja-arvo (ns. 95. persentiili (1)). Ottaen huomioon, että kyseessä olevan laitoksen
jätevesien pitoisuudet ovat aikasarjana tarkasteltuna varsin vakaita, aluehallintovirasto katsoo, että
tilastollisesti esimerkiksi 95. persentiilin vertaaminen ympäristöluvassa määrättyyn
enimmäispitoisuuteen (ja täten siis päätelmässä ilmaistuun lukuarvoon) olisi tilastollisesti
vähemmän tiukka kuin laitoksen lainvoimaisessa ympäristöluvassa määrätty keskiarvo.
Laitosten 4, 5 ja 6 jätevesipäästöille on niiden ympäristölupapäätöksissä annettu yhteiset raja-arvot,
jotka on asetettu vuosikuormituksena (kg/a). BAT-päätelmien mukaisia pitoisuuksien
vuorokausikeskiarvoja tulee lupamääräysten mukaan pitää lähtökohtana jätevesien käsittelyn
suunnittelussa. Perusteluissa on tarkennettu, että siirtymäajan jälkeen ensisijaisesti kuormitusta
vesiin rajoitetaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) edustavalla enimmäispitoisuudella.
Aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, että ennen kuin toiminnanharjoittajat toimittavat selvityksen ja
suunnitelman koskien laitosten likaantuneita vesijakeita ja niiden käsittelyä, sillä ei ole käytössään
aineistoa, jonka perusteella voisi arvioida alueen mahdollisen vesienkäsittelyn edellyttämän
laitteiston ja järjestelyn kokonaiskustannuksia eikä edes sitä, mitkä jakeet tulee edellyttää
käsiteltävän ja mitkä jakeet on kohtuullista edellyttää käsiteltävän.
3.2 Jätevesien päästöraja-arvot ja niiden soveltaminen eräissä EU-jäsenmaissa
Selvitykseen liittyen lähetettiin useisiin EU-jäsenmaihin kysely siitä, minkälaisia käytäntöjä niillä on
koskien jätevesipäästöjen raja-arvoja, ja minkälaisia linjauksia BAT-päätelmien jätevesipäästötasojen
soveltamisen osalta niissä on tehty. Vastaukset saatiin kahdesta maasta.
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Yhdessä EU-jäsenvaltiossa käytäntönä on, että jätevesipäästöjä tarkkaillaan BAT-päätelmien
mukaisesti virtaamapainotteisista vuorokauden kokoomanäytteistä (tai kertanäytteestä, mikäli
tarkkailtava muuttuja sitä edellyttää). BAT-päästötasoihin ei siis verrata esimerkiksi kuukauden
kokoomanäytteitä. Päästötasoja katsotaan kuitenkin noudatetun, jos kunkin muuttujan osalta neljä
viidestä peräkkäisestä analyysituloksesta vastaa määrättyä enimmäispitoisuutta (raja-arvo), eikä
yksikään pitoisuuden ylitys ole yli 50 % raja-arvosta. Tämä neljä viidestä –sääntö (80. persentiili)
kattaa osittain myös esim. mittaus- ja analyysivirheet sekä OTNOC-tilanteet. Jos mittaustulos on
enemmän kuin kaksinkertainen verrattuna määrättyyn enimmäispitoisuuteen (raja-arvoon), tulee
ylityksestä raportoida viranomaisille. Pienemmät ylitykset tulee raportoida ja selittää määräajoin
viranomaisille toimitettavassa tarkkailuraportissa (kuten vuosiraportissa). Pitoisuusylitysten osalta
tulee varmistaa, ettei ylitys johdu esimerkiksi analyysivirheestä tai viasta näytteenottimessa.
Mittausepävarmuus otetaan huomioon verrattaessa mittaustuloksia luvan päästöraja-arvoihin.
Normaalitoiminnasta poikkeavat olosuhteet, jolloin raja-arvot eivät ole voimassa, tulee määritellä
ympäristöluvassa.
Toisessa kyselyyn vastanneista valtioista, Suomen käytännöistä poiketen, viranomaiset suorittavat
BAT-päästötasojen noudattamisen valvontaan liittyvän päästötarkkailun. Laitoksen jätevesistä
otetaan 4 – 5 kertaa vuodessa kahden tunnin kokoomanäyte, josta mitattujen haitta-aineiden
pitoisuuksien tulee vastata ympäristöluvassa asetettuja raja-arvoja. Yksi pitoisuuden ylitys sallitaan
vuosittain (75.–80. persentiili), kunhan pitoisuuden ylitys on alle 100 % raja-arvosta. Mikäli ylityksiä
on vuodessa enemmän tai ne ovat tätä suurempia, määrätään toiminnanharjoittajan maksettavaksi
sakkomaksu (vrt. Suomen käytäntö (2)). Nykyisiin raja-arvoihin on sisällytetty mittausepävarmuudet,
joten epävarmuutta ei enää huomioida verrattaessa mittaustuloksia raja-arvoihin.
Viranomaisvalvonnan lisäksi toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla päästöjä omavalvontana ja
raportoida tulokset.
Aiempien keskustelujen pohjalta on tiedossa, että eräissä muissa EU-maissa sovelletaan 95.
persentiiliä verrattaessa tarkkailumittausten tuloksia BAT-päästöarvoihin, eli kunkin muuttujan
osalta 95 %:ssa näytteistä pitoisuuden tulee vastata BAT-päästöarvoa.

(1) Persentiili eli sadannes- tai prosenttipiste kuuluu ns. fraktiileihin eli jakauman osuuspisteisiin. Se ilmoittaa muuttujan
arvon, jonka alapuolelle jakaumassa jää tapauksista 1 % (1. persentiili), 2 % (2. persentiili), 15 % (15. persentiili) jne.
(Lähde: Tilastokeskus)
(2) Virallisesti Suomessa päästöraja-arvojen ylityksistä tulee tehdä tutkintapyyntö poliisille, minkä jälkeen tuomioistuin voi
määrätä asian käsittelyn jälkeen rangaistuksen (kuten sakot) syytetyille. Käytännössä ilmoituskynnys on melko korkea eikä
yksittäisen raja-arvon ylitys aina johda tutkintapyyntöön. Tutkituista ympäristörikoksista monissa myös syyttämiskynnys
alittuu, eikä etene tuomioistuimeen.
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4. Jätevesipäästöjen nykyiset raja-arvot ja tarkkailu toimialoittain Suomessa
4.1 Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)
Suomessa toimii yhteensä kuusi lasiteollisuuden BAT-päätelmien soveltamisalaan kuuluvaa laitosta.
Viidessä näistä laitoksista prosessivedet ovat suljetussa kierrossa, jolloin jätevesiä ei
normaalitilanteessa synny lainkaan. Yhdellä laitoksella prosessissa kierrätetään vedet osittain, ja
kierrosta poistuvat likaantuneet vedet toimitetaan käsittelyyn muualle. Lisäksi jäähdytysvedet sekä
pieniä määriä muita puhtaita prosessivesiä johdetaan vesistöön, mutta näiden haittaainepitoisuudet ovat hyvin pieniä. Näillä laitoksilla ei siis synny sellaisia vesiin johdettavia jätevesiä,
joihin tulisi soveltaa BAT-päätelmien jätevesipäästötasoja (BAT AEL).
4.2 Rauta- ja terästeollisuus (Iron and steel, IS)
BAT-päätelmien ja BAT-päästötasojen soveltamisalaan kuuluvat laitokset
Suomessa toimii kaksi rauta- ja terästeollisuuden BAT-päätelmien soveltamisalaan kuuluvaa laitosta.
Molempien toiminnasta aiheutuu päästöjä vesiin ja siten niitä koskevat uusien BAT-päätelmien
mukaiset jätevesien päästötason arvot (BAT AEL). Näistä laitoksista toisen voimassa olevassa
ympäristöluvassa on jo sovellettu uusia BAT-päätelmiä jätevesipäästöjen osalta, toisen
jätevesipäästöjä koskevien lupamääräysten osalta taas päätelmiä ei ole vielä sovellettu (asia tullut
vireille joulukuussa 2017).
Jätevesipäästöjen raja-arvot ja tarkkailu
Laitoksen 1, jolle BAT:n mukaisia päästötasoja on jo sovellettu, ympäristöluvan päästöraja-arvot
vastaavat pääosin BAT-päätelmissä määritettyjä arvoja (Taulukko 3). Poikkeuksena on koksaamon
epäorgaanisen kokonaistypen raja-arvo, jonka osalta on poikettu BAT-päätelmistä
ympäristönsuojelulain 78 §:n nojalla. Osalle laitoksen toiminnoista on pitoisuusraja-arvot asetettu
kuukausikeskiarvoina, mutta nämä toiminnot eivät kuulu IS-BAT:n soveltamisalaan. Laitoksen 2,
jonka jätevesipäästöjen osalta ei ole vielä annettu uusien BAT-päätelmien mukaista lupapäätöstä,
päästöraja-arvot on asetettu vuorokausikuormituksen (kg/d) kuukausikeskiarvoina. Siten rajaarvojen suuruutta ei voi suoraan verrata BAT-päästötasoihin. Kahta lukuun ottamatta raja-arvot on
annettu kaikille BAT:n mukaisille parametreille.
Taulukko 3. IS-BAT ja soveltamisalaan kuuluvien laitosten päästöraja-arvot jätevesille.
Sovellettu
BATia

BAT

Rajaarvojen
yksikkö

Raja-arvojen vertailuarvo

mg/l

Hyväksyttävä
satunnaisnäyte tai 24
tunnin yhdistetty näyte
1

Annettu raja-arvot
kaikille BATssa
määritetyille päästöille

Raja-arvojen suuruus
yhtenevä BATin
kanssa

kyllä ( )

Laitos 1

kyllä

mg/l

vuorokausikeskiarvo ( )

kyllä

Laitos 2

ei

kg/d

kuukausikeskiarvo

ei ( )

3

2

ei suoraan
verrannollinen

(1) Lisäksi joitakin kuormitusraja-arvoja (kg/vrk kuukausikeskiarvona sekä vuosittainen kokonaiskuormitus). Joidenkin toimintojen
päästöille asetettu pitoisuuden raja-arvot kuukausikeskiarvoina, mutta nämä toiminnot eivät kuulu rauta- ja terästeollisuuden BATpäätelmien soveltamisalaan. Ympäristölupa vielä käsittelyssä KHO:ssa.
(2) Poikettu BAT-päätelmistä epäorgaanisen typen raja-arvon osalta.
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(3) Raja-arvot puuttuvat raudan ja kokonaishiilivedyn osalta (teräksen valmistus ja valaminen valokaariuuneissa).

Tarkkailun osalta rauta- ja terästeollisuuden BAT-päätelmissä ei ole tarkennettu sitä, miten tarkkailu
tulee järjestää. Todetaan vain, että päästöjä tulee tarkkailla sekä määräaikaisin että ajoittaisin
mittauksin.
Taulukko 4. IS-BAT ja soveltamisalaan kuuluvien laitosten jätevesipäästöjen tarkkailu ja sen laadunvalvonta.
Sovellettu
BATia

Jätevesipäästöjen
tarkkailutiheys

Tarkkailtavat
muuttujat

BAT

Sekä määräaikaiset että
ajoittaiset mittaukset

Ei ole määritelty.

Laitos 1

kyllä

Muuttujasta ja
päästölähteestä riippuen
24 h kokoomanäyte 2
krt/vk – 1 krt/kk niiden
muuttujien osalta, joille on
lupapäätöksessä annettu
raja-arvot. Lisäksi
päätöksessä määriteltyjä
laajempia analyyseja
harvemmin.

Riippuu
päästölähteestä.

ei

? (Tarkkailu toteutettava
tarkkailusuunnitelman
mukaisesti, mutta
suunnitelmaa ei ole
löytynyt.)

Laitos 2

Mittausten ja analyysien
laadunvarmistus
Seurannassa on noudatettava
sovellettavia EN- tai ISOstandardeja. Jos EN- tai ISOstandardeja ei ole saatavilla, on
käytettävä sellaisia kansallisia tai
muita kansainvälisiä standardeja,
joilla voidaan taata vastaavat
tieteelliset laatukriteerit
täyttävien tietojen toimittaminen.
Mittaukset, näytteidenotto ja
analysointi on suoritettava
standardien (CEN, ISO, SFS tai
vastaavan tasoinen kansallinen tai
kansainvälinen yleisesti käytössä
oleva standardi) mukaisesti. Jos
käytettävissä ei ole standardeja,
on käytettävä ELY-keskuksen
hyväksymiä menetelmiä.
Näytteiden ottajalla on oltava
riippumattoman sertifiointielimen
varmistama pätevyys.

4.3 Värimetalliteollisuus (Non-Ferrous metals, NFM)
BAT-päätelmien ja BAT-päästötasojen soveltamisalaan kuuluvat laitokset
Suomessa toimii 12 värimetalliteollisuuden BAT-päätelmien soveltamisalaan kuuluvaa laitosta. BATpäätelmissä on määritetty jätevesien päästötasot vain lyijyn, tinan, sinkin, kadmiumin, jalometallien,
nikkelin, koboltin ja ferroseosten tuotannolle. Suomessa toimii kahdeksan näitä tuottavaa laitosta,
joista seitsemällä on näiden värimetallien tuottamiseen liittyviä suoria päästöjä vesiin ja siten BATpäätelmien päästötasot mahdollisesti vaikuttavat niiden toimintaan. Yhteen näistä laitoksista on jo
sovellettu uusia BAT-päätelmiä, ja kahden muun lupapäätöksessä on otettu huomioon
luonnosvaiheessa ollut BREF. Kahdeksannen laitoksen osalta päästöjä vesistöön aiheutuu ainoastaan
pintakäsittelytoiminnoista, jotka kuuluvat metallien ja muovien pintakäsittelyn BAT-päätelmien
soveltamisalaan (ei vielä julkaistu).
Jätevesipäästöjen raja-arvot ja tarkkailu
Laitokset 1-3 laskevat jätevetensä vesistöön yhteisten viemärien kautta, joten niille on annettu
ympäristölupapäätöksissä
yhteiset
raja-arvot.
Näissä
päätöksissä
on
sovellettu
värimetalliteollisuuden uusia BAT-päätelmiä, ja jätevesipäästöjen raja-arvot on annettu niiden
mukaisesti pitoisuuden vuorokausikeskiarvoina kaikille BAT:n mukaisille parametreille (Taulukko 5).
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Myös laitosten 4 ja 5 päätöksissä on jo sovellettu uusia päätelmiä, jotka päätöksentekohetkellä olivat
luonnosvaiheessa. Näissä päätöksissä raja-arvot on asetettu sekä BAT:n mukaisesti pitoisuuksina että
vuorokausikuormana. Pitoisuusraja-arvot on annettu kaikille BAT:n mukaisille päästöille ja niiden
suuruus vastaa BAT:ia, mutta raja-arvoon verrattava arvo on asetettu vuorokausikeskiarvon sijasta
kuukausikeskiarvoksi. Aluehallintoviraston perustelut kuukausikeskiarvon asettamiselle löytyvät
kappaleesta 3.1.
Laitosten 6 ja 7 vesistöön johdettavien jätevesien päästöraja-arvot on asetettu kuukausi- ja
vuosikuormituksena (kg/kk ja kg/v). Raja-arvojen suuruutta ei siten voi suoraan verrata BATpäätelmien mukaisiin pitoisuuspäästötasoihin, mutta lyijyä lukuun ottamatta kaikille BAT:n
mukaisille parametreille on annettu raja-arvot.
Taulukko 5. NFM-BAT ja päätelmien sisältämien jätevesipäästötasojen soveltamisalaan kuuluvien, jätevesiä
vesistöön johtavien laitosten päästöraja-arvot jätevesille.
Rajaarvojen
yksikkö

Raja-arvojen
vertailuarvo

mg/l

vuorokausikeskiarvo

mg/l
2

2

Sovellettu
BATia
BAT
Laitokset 11
3( )

kyllä

Laitos 4

kyllä ( )

Laitos 5

kyllä ( )

Laitos 6

ei

Laitos 7

ei

Annettu raja-arvot
kaikille BATssa
määritetyille päästöille

Raja-arvojen suuruus
yhtenevä BATin
kanssa

vuorokausikeskiarvo

kyllä

kyllä

mg/l ja kg/d

kuukausikeskiarvo

kyllä

kyllä

mg/l ja kg/d

kuukausikeskiarvo

kyllä

kyllä

kokonaiskuorma

ei ( )

kokonaiskuorma

ei ( )

kg/v ja
kg/kk
kg/v ja
kg/kk

3

3

ei suoraan
verrannollinen
ei suoraan
verrannollinen

(1) Laitokset laskevat jätevesipäästönsä vesistöön yhteisten viemärien kautta, joten niille on asetettu yhteiset raja-arvot.
(2) Sovellettu luonnosvaiheessa olleita päätelmiä.
(3) Raja-arvo lyijylle (Pb) puuttuu.

Kaikkien seitsemän tässä tarkasteltavan laitoksen ympäristölupamääräyksiin kuuluu vesistöön
johdettavien jätevesien jatkuvatoiminen tarkkailu (Taulukko 6). Jatkuvasti otettavista aika- tai
virtaamaperusteisista osanäytteistä tulee koostaa laitoksesta riippuen vuorokauden, vähintään
vuorokauden, muutaman päivän tai kuukauden kokoomanäytteet, joista analysoidaan tarkkailtavat
muuttujat. Jatkuvatoiminen näytteenotto on jopa tiukempi kuin BAT:n vaatimus, jonka mukaan
jätevesistä tulee ottaa näyte kuukausittain. BAT-päätelmien mukaan kuitenkin tarkkailu tulisi
suorittaa vuorokauden virtaamapainotteisista kokoomanäytteistä (aikaperusteinen käy, jos virtaama
on riittävän vakaa).
Ainoastaan laitoksen 5 tarkkailumääräyksissä on määrätty tarkkailtavaksi kaikki BAT:n mukaiset
muuttujat. Muiden laitosten tarkkailumääräyksistä puuttuu BAT:iin nähden joitakin haitta-aineita:
laitosten 1-4 osalta puuttuvat raudan, tinan ja antimonin tarkkailumääräykset ja laitosten 6 ja 7
osalta lyijyn ja sulfaatin tarkkailumääräykset. Mittausten ja analyysien laadunvarmistukseen liittyvät
lupamääräykset vastaavat BAT-päätelmiä.
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Taulukko 6. NFM-BAT ja päätelmien sisältämien jätevesipäästöraja-arvojen soveltamisalaan kuuluvien,
jätevesiä vesistöön johtavien laitosten jätevesipäästöjen tarkkailu ja sen laadunvalvonta.
Sovellettu
BATia

BAT

Laitokse
t 1-3

Laitos 4

kyllä

1

kyllä ( )

Jätevesipäästöjen
tarkkailutiheys

Tarkkailunäyte

Tarkkailtavat
muuttujat

Kuukausittain

24 tunnin
kokoomanäyte, joka
on otettu
virtaukseen
suhteutettuna (tai
aikaan
suhteutettuna
kokoomanäytteenä,
jos osoitetaan, että
virtauksen vakaus on
riittävä)

Määritetty
toimialakohtaisesti

Jatkuva

Otettava
jatkuvatoimisesti
osanäytteitä, joista
tulee koostaa
jatkuvasti vähintään
vuorokauden
mittaiset
vesimääräpainotteis
et kokoomanäytteet
vähintään kahdesti
viikossa.

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
rauta, tina ja
antimoni.

Jatkuva

Otettava
jatkuvatoimisesti
osanäytteitä, joista
tulee koostaa
vesimääräpainottein
en kuukauden
kokoomanäyte.

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
rauta, tina ja
antimoni.
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Mittausten ja analyysien
laadunvarmistus
Parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa on käyttää
standardia ISO 5667
vesinäytteiden ottoon ja
tarkkailla veteen joutuvia
päästöjä EN-standardien
mukaisesti. Jos ENstandardeja ei ole
käytettävissä, parasta
käytettävissä olevaa
tekniikkaa on käyttää ISOstandardeja, kansallisia tai
muita kansainvälisiä
standardeja, joilla
varmistetaan vastaava
tieteellinen laatu.
Jokeen johdettavan jäte- ja
jäähdytysveden
päästötarkkailun tulee
perustua akkreditoidussa
laboratoriossa tehtyihin
määrityksiin. Mittaukset,
kalibroinnit, näytteenotot ja
analyysit tulee suorittaa
standardimenetelmien (CEN,
ISO, SFS tai vastaavan
tasoinen yleisesti käytössä
oleva menetelmä)
mukaisesti.
Jokeen johdettavan jäte- ja
jäähdytysveden tarkkailun
tulee perustua
riippumattomassa
akkreditoidussa
laboratoriossa tehtyihin
määrityksiin. Mittaukset,
kalibroinnit, näytteenotot ja
analyysit tulee suorittaa
standardimenetelmien (CEN,
ISO, SFS tai vastaavan
tasoinen yleisesti käytössä
oleva menetelmä)
mukaisesti.
Standardimenetelmistä
poikkeavien menetelmien
käyttö tulee olla
tarkkailuohjelmassa
hyväksytty.

Laitos 5

Laitos 6

Laitos 7

1

kyllä ( )

ei

ei

Jatkuva

Jätevesistä tulee
ottaa
jatkuvatoimisesti
osanäytteitä, joista
tulee koostaa
vähintään
vuorokauden
mittaiset
vesimääräpainotteis
et
kokoomanäytteet.

Kaikki BATin
mukaiset
muuttujat.

Jokeen johdettavan jäte- ja
jäähdytysveden tarkkailun
tulee perustua
riippumattomassa
akkreditoidussa
laboratoriossa tehtyihin
määrityksiin. Mittaukset,
kalibroinnit, näytteenotot ja
analyysit tulee suorittaa
standardimenetelmien (CEN,
ISO, SFS tai vastaavan
tasoinen yleisesti käytössä
oleva menetelmä)
mukaisesti.
Standardimenetelmistä
poikkeavien menetelmien
käyttö tulee olla
tarkkailuohjelmassa
hyväksytty.

Jatkuva

Näytteenotto
tapahtuu
automaattisilla
näytteenottimilla,
jotka on ohjelmoitu
ottamaan 200 ml
näytettä joka 15
minuutin välein.
Vuorokauden ajalta
kerätyt näytteet
kootaan yhteen ja
analysoidaan
vuorokauden
kokoomanäytteenä.

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
lyijy ja sulfaatti.

Laitoksen päästöjen
tarkkailu, näytteenotto ja
analysointi, on tehtävä CEN
tai ISO -standardien tai
niiden puuttuessa vastaavan
kansainvälisen tai kansallisen
standardin mukaisesti.

Jatkuva

Otettava
jatkuvatoimisella
mittalaitteella
vuorokauden
kokoomanäytteet.

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
lyijy ja sulfaatti.

Laitoksen päästöjen
tarkkailu, näytteenotto ja
analysointi, on tehtävä CENtai ISO-standardien tai niiden
puuttuessa vastaavan
kansainvälisen tai kansallisen
standardin mukaisesti.

(1) Sovellettu luonnosvaiheessa olleita päätelmiä.

4.4 Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)
BAT-päätelmien ja BAT-päästötasojen soveltamisalaan kuuluvat laitokset
Suomessa toimii 122 suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltamisalaan kuuluvaa laitosta.
Laitosten suuren määrän vuoksi on tähän selvitykseen sisällytetty vain sellaiset laitokset, joiden
ympäristölupa jätevesiin liittyvien lupamääräysten osalta on myönnetty vuosina 2010 ‒ 2017 (40
kpl). Näistä yhdeksällä on sellaisia vesistöön johdettavia, savukaasujen puhdistuksesta syntyviä
jätevesiä, jotka kuuluvat BAT-päätelmien jätevesipäästötasojen soveltamisalaan. Lopuista laitoksista
27 ei käytä sellaisia savukaasujen puhdistusmenetelmiä, joista syntyy jätevesiä, ja neljän laitoksen
savukaasujen
käsittelyvedet
menevät
puhdistettavaksi
kunnalliselle
tai
muulle
jätevedenpuhdistamolle.
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Jätevesipäästöjen raja-arvot ja tarkkailu
Savukaasujen käsittelystä syntyviä, vesiin johdettavia jätevesiä koskevissa lupamääräyksissä ja rajaarvoissa on melko paljon vaihtelua eri laitosten välillä, mikä osin johtuu jätevesien lähteestä
(taulukko
7).
Polttolaitosten
savukaasujen
käsittelystä
syntyviä
jätevesiä
ovat
savukaasulauhduttimien ja –pesurien lauhdevedet sekä rikinpoistolaitosten jätevedet.
Savukaasulauhduttimia hyödynnetään usein lähinnä polttolaitosten energiatehokkuuden
lisäämisessä, mutta lauhdevesiin sitoutuu myös epäpuhtauksia savukaasuista ja niitä voidaan siten
käyttää myös savukaasujen puhdistamisessa (LCP-BAT, kohta 8.2). Siksi myös
savukaasulauhduttimien lauhdevesiä on tässä selvityksessä tarkasteltu BAT:n mukaisina
savukaasujen käsittelystä syntyvinä jätevesinä.
Savukaasupesurien vesistöön johdettaville lauhdevesille on tarkasteltavien laitosten lupapäätöksissä
aina annettu raja-arvoja, ja yleensä BAT-päästötasojen tavoin pitoisuuksien vuorokausikeskiarvoina
(laitokset 1 ‒ 4). Laitoksella 1, jonka lupapäätöksessä on jo sovellettu uusia BAT-päätelmiä,
päästöraja-arvot on annettu kaikille BAT:n mukaisille parametreille ja niiden tasot vastaavat BATpäästötasoja (BAT AEL), mutta laitoksilta 2 – 4 puuttuvat metallien päästöraja-arvot joko kokonaan
tai osittain. Lisäksi annetut raja-arvot ovat osin BAT-päästötasoja korkeammat.
Tarkasteltavista laitoksista kahdella savukaasujen käsittelystä syntyvät jätevedet ovat
savukaasulauhduttimen lauhdevesiä (laitokset 5 ja 6). Näistä toiselle ei ole annettu lainkaan rajaarvoja lauhdevesien osalta, ja toisella raja-arvot koskevat ainoastaan tilanteita, jolloin yksikkö toimii
jätteen rinnakkaispolttolaitoksena. Näitä raja-arvoja on annettu kaikille BAT:in mukaisille
parametreille, mutta niiden taso on metallien osalta moninkertainen verrattuna BAT-päästötasoihin.
Rikinpoistolaitosten suorille päästöille vesistöön ei nykyisissä ympäristöluvissa ole tarkasteltavien
laitosten osalta annettu lainkaan raja-arvoja (laitokset 7 – 9).
Taulukko 7. LCP-BAT ja soveltamisalaan kuuluvien laitosten päästöraja-arvot savukaasujen käsittelystä
syntyville jätevesille.
Sovellettu
BATia

BAT

Jätevesien lähde

Rajaarvojen
yksikkö

Raja-arvojen
vertailuarvo

Savukaasujen
käsittelyssä
syntyvät jätevedet

µg/l, mg/l

vuorokausikeskiarvo

Annettu rajaarvot kaikille
BATssa
määritetyille
päästöille

Raja-arvojen
suuruus
yhtenevä
BATin kanssa

kyllä

Laitos 1

kyllä ( )

Savukaasulauhdutin
tai -pesuri

µg/l, mg/l

vuorokausikeskiarvo

kyllä

Laitos 2

ei

Savukaasupesuri

µg/l, mg/l

Vähintään
vuorokauden
kokoomanäyte

ei ( )

Laitos 3

ei

Savukaasupesuri

mg/l

vuorokausikeskiarvo

ei ( )

Laitos 4

ei

Savukaasupesuri

µg/l, mg/l

ei mainintaa

Laitos 5

ei

Savukaasulauhdutin

µg/l, mg/l

Laitos 6

ei

Savukaasulauhdutin

-

1
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3

ei ( )

4

5

kyllä ( )

ei ( )

3

ei ( )

vuorokausikeskiarvo
2
()

kyllä

ei ( )

-

-

-

5

4

6

Laitos 7

ei

Rikinpoistolaitos

-

-

-

-

Laitos 8

ei

Rikinpoistolaitos

-

-

-

-

Laitos 9

ei

Rikinpoistolaitos

-

-

-

-

(1) Uusi yksikkö, joka ei ole vielä toiminnassa.
(2) Raja-arvot koskevat ainoastaan tilanteita, jolloin kattila toimii rinnakkaispolttolaitoksena.
(3) Annettu raja-arvot ainoastaan kiintoaineelle, kadmiumille ja elohopealle; puuttuu raja-arvot seuraaville: As, Cr, Cu, Ni, Pb ja Zn.
(4) Kadmiumin (Cd) ja elohopean (Hg) raja-arvot BAT-tasoja korkeammat (Cd 10 µg/l vs. 2-5 µg/l (BAT); Hg 5 µg/l vs. 0,2-3 µg/l (BAT).
(5) Annettu raja-arvo ainoastaan kiintoaineelle; puuttuu raja-arvot seuraaville: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb ja Zn.
(6) Metallien raja-arvot BAT-päästötasoja suurempia.

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmien mukaan savukaasujen käsittelystä suoraan vesistöön
johdettavia jätevesipäästöjä tulee tarkkailla ottamalla jätevesistä kuukausittain vuorokauden
virtaamapainotteinen (tai aikaperusteinen, jos virtaus vakaa) kokoomanäyte. Tässä tarkasteltavista
yhdeksästä laitoksesta viidellä edellytetään jo nyt jätevesien tarkkailua vuorokauden (tai ”vähintään
vuorokauden”) kokoomanäytteestä, mutta useimmilla tarkkailutiheys on BAT-tasoa harvempi
(taulukko 8). Tarkkailunäytteiden virtaama- tai aikaperusteisuuteen ei tosin aina ole otettu kantaa.
Laitosten 4 ja 8 osalta ei selviä, minkälainen tarkkailunäytteen tulee olla. Laitoksen 6
savukaasulauhduttimen lauhdevesille ei ole asetettu lainkaan tarkkailumääräyksiä. Pääsääntöisesti
suurin osa BAT-päätelmissä tarkkailtavaksi edellytetyistä parametreista sisältyy laitosten
tarkkailumääräyksiin, mutta kaikilla laitoksilla joitakin parametreja myös puuttuu. Laitosten
jätevesipäästötarkkailun laadunvarmistusvaatimukset vastaavat BAT-päätelmiä.
Taulukko 8. LCP-BAT ja soveltamisalaan kuuluvien laitosten jätevesipäästöjen tarkkailu ja sen
laadunvalvonta.
Sovellettu
BATia

BAT

Laitos 1

kyllä

Jätevesipäästöjen
tarkkailutiheys

Tarkkailunäyte

Tarkkailtavat
muuttujat

Kuukausittain

24 tunnin
kokoomanäyte, joka
on otettu
virtaukseen
suhteutettuna (tai
aikaan
suhteutettuna
kokoomanäytteenä,
jos osoitetaan, että
virtauksen vakaus
on riittävä)

Ne muuttujat,
joille on annettu
BAT-päästötasot.
Lisäksi kloridi ja
kokonaistyppi.

12 kertaa vuodessa,
tasaisesti ympäri vuoden

24 tunnin
kokoomanäyte, joka
on otettu
virtaukseen
suhteutettuna (tai
aikaan
suhteutettuna
kokoomanäytteenä,
jos virtaus on vakaa)

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
kloridi.
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Mittausten ja analyysien
laadunvarmistus
Savukaasujen käsittelystä
veteen johdettavien
päästöjen seuraamiseksi
parasta käytettävää
tekniikkaa on käyttää
tarkkailumenetelmiä ENstandardien mukaisesti.
Jos EN- standardeja ei ole
käytettävissä, parasta
käytettävissä olevaa
tekniikkaa on käyttää
ISO-standardeja,
kansallisia tai muita
kansainvälisiä
standardeja, joilla
varmistetaan vastaava
tieteellinen laatu.
Mittaukset,
näytteidenotto ja
analysointi on
suoritettava standardien
(CEN, ISO, SFS tai
vastaavan tasoinen
kansallinen tai
kansainvälinen yleisesti
käytössä oleva standardi)
mukaisesti.

Laitos 2

Laitos 3

Laitos 4

Laitos 5

Laitos 6

ei

neljä kertaa vuodessa

Vähintään
vuorokauden
kokoomanäyte

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
kupari ja kloridi.

Vuorokauden
kokoomanäyte

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
kupari ja kloridi.

ei mainintaa

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
kupari ja kloridi.

ei

kaksi kertaa vuodessa

ei

Kaksi kertaa vuodessa,
raskasmetallit kerran
vuodessa
(1. vuotena 2 kk:n
välein)

ei

Kattilan toimiessa
rinnakkaispolttolaitokse
na kiintoaine
vuorokausittain ja
raskasmetallit
kuukausittain. (Lisäksi
dioksiinit ja furaanit sekä
sulfaatti kaksi kertaa
vuodessa). Muutoin
kiintoaineen (ja
sulfaatin) seuranta kaksi
kertaa vuodessa.

Virtaamaan
suhteutettu
vuorokauden
kokoomanäyte

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
kloridi ja
kokonaistyppi.

ei

Savukaasulauhduttimest
a syntyvien päästöjen
osalta ei
1
tarkkailumääräyksiä ( )

-

-
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Näytteenotossa ja
näytteiden analysoinnissa
tulee käyttää
vahvistettuja standardeja
ja näytteet on
analysoitava julkisen
valvonnan alaisessa
vesitutkimuslaboratorios
sa
Kaikki päästöjen ja
vaikutusten tarkkailuun
liittyvät mittaukset sekä
jatkuvatoimisten
mittausten
laadunvarmennus on
tehtävä CEN-standardien
mukaisesti tai niiden
puuttuessa ISO-, SFS- tai
vastaavan tasoisen
kansallisen tai
kansainvälisen yleisesti
käytössä olevan
standardin mukaisesti.
Näytteenottajalla tulee
olla riippumattoman
sertifiointielimen
varmistama tai ELYkeskuksen hyväksymä
pätevyys näytteenottoon.
Näytteenotossa ja
näytteiden analysoinnissa
tulee käyttää
vahvistettuja standardeja
ja näytteet on
analysoitava julkisen
valvonnan alaisessa
vesitutkimuslaboratorios
sa.
Kaikki päästöjen ja
vaikutusten tarkkailuun
liittyvät mittaukset,
näytteenotot,
tutkimukset sekä
jatkuvatoimisten
mittalaitteiden
laadunvarmennus on
tehtävä CEN-standardien
mukaisesti tai niiden
puuttuessa ISO-, SFS- tai
vastaavan tasoisen
kansallisen tai
kansainvälisen yleisesti
käytössä olevan
standardin mukaisesti.
-

Laitos 7

Laitos 8

Laitos 9

ei

ei

ei

Jatkuvatoiminen

Kolme kertaa vuodessa

Neljä kertaa vuodessa

Virtaamapainiottein
en kuukauden
kokoomanäyte

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
fluoridi, sulfidi,
sulfaatti.

Ei mainintaa

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
kloridi ja
kokonaistyppi.

Vähintään kolmesta
näytteestä koostuva
vuorokauden
kokoomanäyte

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat paitsi
kloridi,
kokonaistyppi,
sulfaatti, sulfiitti,
sulfidi, fluoridi ja
TOC/COD.

Laitoksen päästöjen
tarkkailu, prosesseihin
liittyvien muuttujien
mittaukset, näytteenotto
ja analysointi sekä
automaattisten
mittausjärjestelmien
kalibrointiin käytettävät
vertailumittaukset on
tehtävä CEN- tai ISOstandardien tai niiden
puuttuessa vastaavan
kansainvälisen tai
kansallisen standardin
mukaisesti.
Kaikki päästöjen ja
vaikutusten tarkkailuun
liittyvät mittaukset sekä
jatkuva-toimisten
mittausten
laadunvarmennus on
tehtävä CEN-standardien
mukaisesti tai niiden
puuttuessa ISO-, SFS- tai
vastaavan tasoisen
kansallisen tai
kansainvälisen yleisesti
käytössä olevan
standardin mukaisesti.
Kaikki päästöjen ja
vaikutusten tarkkailuun
liittyvät mittaukset ja
jatkuvien mittausten
laadunvarmennus on
tehtävä CEN-standardien
mukaisesti tai niiden
puuttuessa ISO-, SFS- tai
vastaavan tasoisen
kansallisen tai
kansainvälisen yleisesti
käytössä olevan
standardin mukaisesti.

(1) Savukaasulauhduttimen jätevedet johdetaan mereen jäähdytysvesien mukana. Ainoastaan johdettavien vesien kokonaismäärää ja
lämpötilaa tulee tarkkailla.

4.5 Jätteidenkäsittely (Waste Treatment, WT)
BAT-päätelmien ja BAT-päästötasojen soveltamisalaan kuuluvat laitokset
Suomessa toimii 145 päätoimialan mukaan jätteidenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamisalaan
kuuluvaa laitosta. Tähän selvitykseen on laitosten suuren määrän vuoksi otettu mukaan ainoastaan
sellaiset laitokset, joiden voimassa oleva ympäristölupa jätevesiin liittyvien lupamääräysten osalta on
annettu vuosina 2010 – 2017 (78 kpl). Näistä laitoksista ainoastaan kolme on sellaisia, jotka
päästävät jätevesiä suoraan vesiin ja siten niihin tulee soveltaa BAT-päätelmien mukaisia
päästötasoja. Jätevesiksi on tässä selvityksessä katsottu ainoastaan jätteidenkäsittelylaitosten
prosesseissa syntyvät vesijakeet, eli esimerkiksi hulevesiä ei ole otettu huomioon. 24 laitosta
toimittaa jätevetensä kunnalliselle tai muulle puhdistamolle tai kierrättää vesiä omissa
prosesseissaan, ja lopuilla 51 laitoksella ei synny lainkaan prosessijätevesiä.
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Jätevesipäästöjen raja-arvot ja tarkkailu
Jätteidenkäsittelyn BAT-päätelmien luonnoksessa eri muuttujien päästötasot vesistöön johdettavissa
jätevesissä on määritetty toimialakohtaisesti. Niistä kolmesta laitoksesta, jotka johtavat prosesseissa
syntyviä jätevesiä vesistöön, kahden jätevedet ovat peräisin jätteiden biologisesta käsittelystä ja
yhden kiinteän jätteen fysikaalis-kemiallisesta käsittelystä (taulukko 9). Kaikkien näiden laitosten
ympäristöluvissa jätevesipäästöraja-arvot on asetettu pitoisuuksina BAT-päätelmien tavoin, ja lisäksi
on annettu raja-arvo vuosikuormitukselle. Pitoisuusraja-arvojen vertailujakso on kuitenkin kaikilla
laitoksilla BAT:in mukaista vuorokausikeskiarvoa pidempi (kuukausi-, neljännesvuosi- ja
vuosikeskiarvot). Laitokselle 2 on vuosikeskiarvon lisäksi asetettu näytekohtainen raja-arvo, joka on
tarkkailumääräysten mukaisesti vuorokauden kokoomanäyte ja vastaa siten BAT-vaatimuksia.
Pääsääntöisesti näiden laitosten ympäristöluvissa on asetettu raja-arvot kaikille BAT:in mukaisille
muuttujille ja raja-arvojen taso vastaa BAT-päästötasoja. Ainoa poikkeus on laitos 3, jolle ei ole
annettu raja-arvoa COD:n tai TOC:n osalta.
Taulukko 9. WT-BAT ja soveltamisalaan kuuluvien laitosten päästöraja-arvot jätevesille.
Sovellet
tu BATia

Toimiala

BAT
Laitos 1

ei

Laitos 2

ei

Laitos 3
1
()

ei

Jätteen
biologinen
käsittely
Jätteen
biologinen
käsittely
Kiinteän
jätteen
fysikaaliskemiallinen
käsittely

Annettu rajaarvot kaikille
BATssa
määritetyille
päästöille

Raja-arvojen
suuruus
yhtenevä BATin
kanssa

neljännesvuosikeskiarvo

kyllä

kyllä

mg/l ja kg/a

vuosikeskiarvo ja
näytekohtainen raja-arvo

kyllä

kyllä

mg/l ja kg/a

pitoisuudet
vesimääräpainotteisena
kuukausikeskiarvona ja
toiminnasta aiheutuva
kokonaiskuormitus
vuosikeskiarvona

ei ( )

Rajaarvojen
yksikkö

Raja-arvojen vertailuarvo

mg/l

vuorokausikeskiarvo

mg/l ja kg/a

2

kyllä

(1) Uusi laitos, ei vielä toiminnassa. Lupapäätös on VaHOn käsittelyssä, eikä siis vielä voimassa.
(2) Raja-arvo COD:lle tai TOC :lle puuttuu (vaihtoehtoiset).

Tarkasteltavien laitosten tarkkailumääräyksiin sisältyvät kaikki BAT-päätelmien mukaiset muuttujat,
mutta näytteenotossa ja tarkkailutiheydessä on vaihtelua (taulukko 10). Laitoksella 1
tarkkailumääräykset vastaavat BAT-vaatimuksia (kuukausittain vuorokauden kokoomanäyte).
Laitoksen tarkkailusuunnitelmassa on mainittu, että näytteet otetaan aikaperusteisesti, mutta
virtaaman vakaudesta ei ole mainintaa. Myös laitoksella 2 jätevesipäästöjä tarkkaillaan vuorokauden
kokoomanäytteillä, mutta näytteenottotiheys on BAT-vaatimuksia harvempi (neljä kertaa vuodessa).
Laitoksella 3 taas jätevesistä tulee ottaa näytteitä jatkuvatoimisesti, mutta vuorokausinäytteiden
sijaan analysoidaan viikon kokoomanäytteet.
Laitosten jätevesipäästötarkkailun laadunvarmistusvaatimukset vastaavat BAT-päätelmiä.
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Taulukko 10. WT-BAT ja soveltamisalaan kuuluvien laitosten jätevesipäästöjen tarkkailu ja sen
laadunvalvonta.
Sovellettu
BATia

Jätevesipäästöjen
tarkkailutiheys

Tarkkailunäyte

Tarkkailtavat
muuttujat

Kuukausittain
(jätteen biologisen
käsittelyn ja
kiinteän jätteen
fys.-kem. käsittelyn
osalta)

virtaamapainottein
en vuorokauden
1
kokoomanäyte ( )

Riippuu
toimialasta

ei

kuukausittain

vuorokauden
kokoomanäyte
(aikaohjattu)

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
BATin mukaiset
muuttujat.

ei

neljä kertaa
vuodessa

vuorokauden
kokoomanäyte

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
BATin mukaiset
muuttujat.

BAT

Laitos 1

Laitos 2
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Mittausten ja analyysien
laadunvarmistus
Parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa on tarkkailla
veteen joutuvia päästöjä ENstandardien mukaisesti. Jos
EN-standardeja ei ole
käytettävissä, parasta
käytettävissä olevaa
tekniikkaa on käyttää ISOstandardeja, kansallisia tai
muita kansainvälisiä
standardeja, joilla
varmistetaan vastaava
tieteellinen laatu.
Mittaukset, näytteenotto ja
analysointi on suoritettava
standardien (CEN, ISO, SFS tai
muu vastaavan tasoinen
kansallinen tai kansainvälinen
yleisesti käytössä oleva
standardi) mukaisesti tai
muilla tarkoitukseen sopivilla
yleisesti käytössä olevilla
viranomaisten hyväksymillä
menetelmillä noudattaen
sitä, mitä
ympäristönsuojelulain 209
§:n 1 ja 2 momentissa on
sanottu. Päästö- ja
vaikutustarkkailu on
annettava puolueettomien,
akkreditoitujen
tutkimuslaitosten tehtäväksi.
Mittaukset, näytteenotto ja
analysointi on suoritettava
standardien (CEN, ISO, SFS tai
muu vastaavan tasoinen
kansallinen tai kansainvälinen
yleisesti käytössä oleva
standardi) mukaisesti tai
muilla tarkoitukseen sopivilla
yleisesti käytössä olevilla
viranomaisten hyväksymillä
menetelmillä noudattaen
sitä, mitä
ympäristönsuojelulain 209
§:n 1 ja 2 momentissa on
sanottu. Päästö- ja
vaikutustarkkailu on
annettava puolueettomien,
akkreditoitujen
tutkimuslaitosten tehtäväksi.

Laitos 3

ei

Jatkuva

virtaamapainottein
en viikon
kokoomanäyte

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
BATin mukaiset
muuttujat.

Käyttö-, päästö- ja
vaikutustarkkailun
mittaukset, kalibroinnit,
näytteenotot, näytteiden
säilytys ja analyysit tulee
suorittaa
standardimenetelmien (CEN,
ISO, SFS tai muu
tarkkailusuunnitelmassa
hyväksytty menetelmä)
mukaisesti.
Tarkkailusuunnitelmassa
esitetyistä ja muista
mahdollisista,
standardimenetelmistä
poikkeavista modifioiduista
tai yhtiön kehittämistä
menetelmistä on esitettävä
valvontaviranomaiselle
erillinen selvitys ennen
toiminnan aloittamista tai
näiden menetelmien
käyttöönottoa. Jäteveden
päästötarkkailun luotettavuus
on varmistettava
rinnakkaistutkimuksella, joka
tehdään ulkopuolisen
asiantuntijan laboratoriossa
kerran kuukaudessa.

(1) Aikaperusteinen näytteenotto sallitaan, jos voidaan osoittaa, että virtaama on riittävän vakaa.

4.6 Elintarvikkeiden ja maidon valmistus ja jatkojalostus (Food, drink and milk industries, FDM)
BAT-päätelmien ja BAT-päästötasojen soveltamisalaan kuuluvat laitokset
Suomessa toimii 40 elintarvikkeiden ja maidon valmistuksen ja jatkojalostuksen BAT-päätelmien
soveltamisalaan kuuluvaa laitosta. Näistä laitoksista viisi johtaa jätevesiä vesistöön ja siten toimialan
uusien BAT-päätelmien jätevesipäästötasot voivat vaikuttaa niiden toimintaan. 31 laitosta johtaa
jätevetensä kunnalliselle tai muulle jätevedenpuhdistamolle, ja neljällä ei synny lainkaan
prosessijätevesiä.
Jätevesipäästöjen raja-arvot ja tarkkailu
Elintarvikkeiden ja maidon valmistuksen ja jatkojalostuksen BAT-päätelmien luonnoksessa toimialan
jätevesipäästöjen päästötasot on asetettu pitoisuuden vuorokausikeskiarvona. Tässä tarkasteltavista
viidestä laitoksesta kolmella päästöraja-arvot on asetettu BAT-päätelmien tavoin pitoisuuksina
(laitokset 1 – 3), ja kahdella muulla kuormituksena päivää kohti (kg/d, laitokset 4 ja 5) (taulukko 11).
Lisäksi kaikille laitoksille on määrätty muuttujittain jätevesien puhdistuksen vähimmäisteho (%).
Kaikilla laitoksilla raja-arvot on asetettu huomattavasti pidemmän aikavälin kuin vuorokauden
keskiarvoina (vuosi- ja neljännesvuosikeskiarvot). Laitosten 1 ja 2 ympäristöluvissa on annettu rajaarvot kaikille BAT-päätelmien luonnoksen mukaisille parametreille, laitosten 3 – 5 lupamääräyksistä
puuttuu joitakin raja-arvoja.
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Taulukko 11. FDM-BAT ja soveltamisalaan kuuluvien laitosten päästöraja-arvot jätevesille.
Sovellettu
BATia
BAT

Laitos 1

ei

Laitos 2

ei

Laitos 3

ei

Laitos 4

ei

Laitos 5

ei

Annettu raja-arvot
kaikille BATssa
määritetyille päästöille

Raja-arvojen suuruus
yhtenevä BATin kanssa

vuosikeskiarvo

kyllä

kyllä

vuosikeskiarvo

kyllä ( )

neljännesvuosikeskiarvo

ei ( )

vuosikeskiarvo

ei ( )( )

vuosikeskiarvo

ei ( )

Raja-arvojen
yksikkö

Raja-arvojen
vertailuarvo

mg/l

vuorokausikeskiarvo

mg/l ja
vähimmäisteho
(%)
mg/l ja
vähimmäisteho
(%)
mg/l ja
vähimmäisteho
(%)
kg/d ja
vähimmäisteho
(%)
kg/d ja
vähimmäisteho
(%)

1

2

1

kyllä ( )

kyllä

2 3

ei suoraan
verrannollinen
ei suoraan
verrannollinen

4

(1) Kokonaistypelle on annettu ainoastaan vähimmäispuhdistustehoa koskeva määräys.
(2) Puuttuu raja-arvot TOC:lle tai COD:lle sekä kiintoaineelle.
(3) Kokonaistypen osalta on annettu ainoastaan tavoitearvo.
(4) Puuttuu raja-arvot TOC:lle tai COD:lle, kiintoaineelle sekä kokonaistypelle.

BAT-päätelmien luonnoksessa edellytetään tällä toimialalla varsin tiheää tarkkailua: tarkkailtavista
parametreistä suurimman osan pitoisuuksia tulee seurata päivittäin, biologisen hapenkulutuksen
viikoittain. Tarkkailu suoritetaan vuorokauden virtaamapainotteisista kokoomanäytteistä (tai
aikaperusteisista, jos virtaama vakaa). Tässä tarkasteltavien laitosten nykyisissä ympäristöluvissa on
edellytetty BAT-vaatimuksia harvempaa tarkkailua (laitoksesta riippuen viikoittain – neljä kertaa
vuodessa) (taulukko 12). Laitoksilla 1 ja 3 on määrätty tarkkailunäytteeksi vuorokauden
kokoomanäytteet, muilla ei ole mainintaa. Pääsääntöisesti kaikki BAT-vaatimusten mukaiset
tarkkailtavat muuttujat on jo nykyisin sisällytetty laitosten tarkkailumääräyksiin.
Laitoksilla 1 – 3 lupamääräykset päästötarkkailun laadunvalvonnasta vastaavat BAT-vaatimuksia.
Laitosten 4 ja 5 lupapäätöksissä ei ole asiasta mainintaa.
Taulukko 12. FDM-BAT ja soveltamisalaan kuuluvien laitosten jätevesipäästöjen tarkkailu ja sen
laadunvalvonta.
Sovellettu
BATia

BAT

Jätevesipäästöjen
tarkkailutiheys

Tarkkailunäyte

Tarkkailtavat
muuttujat

Päivittäin TOC tai
COD, TSS, TN ja TP;
viikoittain BOD;
(kuukausittain Cl
1
( ))

Virtaamapainotteinen
vuorokauden
2
kokoomanäyte ( )

TOC tai COD,
TSS, TN, TP,
- 1
BOD, (Cl ( ))
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Mittausten ja analyysien
laadunvarmistus
Parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa on tarkkailla
veteen joutuvia päästöjä
EN-standardien mukaisesti.
Jos EN-standardeja ei ole
käytettävissä, parasta
käytettävissä olevaa
tekniikkaa on käyttää ISOstandardeja, kansallisia tai
muita kansainvälisiä
standardeja, joilla
varmistetaan vastaava
tieteellinen laatu.

Virtaamapainotteinen
vuorokauden
kokoomanäyte

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
BATin mukaiset
muuttujat.

Kahden viikon
välein

Ei mainintaa

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
muut BATin
mukaiset
muuttujat
paitsi BOD.

ei

Kuukausittain

Vuorokauden
kokoomanäyte

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
BATin mukaiset
muuttujat.

Laitos 4

ei

Kuusi kertaa
vuodessa

Ei mainintaa

Laitos 5

ei

Neljä kertaa
vuodessa

Ei mainintaa

Laitos 1

Laitos 2

Laitos 3

ei

ei

Viikoittain

Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
BATin mukaiset
muuttujat.
Tarkkailuun
sisältyvät kaikki
BATin mukaiset
muuttujat.

Päästötarkkailun
mittaukset, kalibroinnit,
analysointi ja näytteenotot
on suoritettava standardien
(CEN, ISO, SFS tai muu
vastaavan tasoinen
kansallinen tai
kansainvälinen yleisesti
käytössä oleva standardi)
mukaisesti tai muilla
tarkoitukseen sopivilla
yleisesti käytössä olevilla
viranomaisten hyväksymillä
menetelmillä.
Päästö- ja
kuormitustarkkailun
mittaukset, näytteenotto ja
analysointi on suoritettava
standardien (CEN, ISO, SFS
tai muu vastaavan tasoinen
kansallinen tai
kansainvälinen yleisesti
käytössä oleva standardi)
mukaisesti tai muilla
tarkoitukseen sopivilla
yleisesti käytössä olevilla
viranomaisten hyväksymillä
menetelmillä. Päästö- ja
vaikutustarkkailu on
annettava puolueettomien
tutkimuslaitosten
tehtäväksi.
Mittaukset, näytteidenotto
ja analysointi on
suoritettava standardien
(CEN, ISO, SFS tai vastaavan
tasoinen kansallinen tai
kansainvälinen
yleisesti käytössä oleva
standardi) mukaisesti.
Jätevesien laatua on
seurattava ulkopuolisen
asiantuntijan toimesta.
Ei mainintaa

Ei mainintaa

(1) Kloridin tarkkailuvaatimus koskee ainoastaan meijereitä sekä kala- ja äyriäisteollisuutta.
(2) Aikaperusteinen näytteenotto sallitaan, jos voidaan osoittaa, että virtaama on riittävän vakaa.

4.7 Jätteiden poltto (Waste incineration, WI)
Suomessa toimii yhdeksän jätteiden polton BAT-päätelmien soveltamisalaan kuuluvaa
jätteenpolttolaitosta. Toimialan BAT-päätelmien luonnoksessa BAT-päästötasot on asetettu
ainoastaan savukaasujen ja pohjatuhkan käsittelystä syntyville jätevesille. Suomessa toimivista
laitoksista yksikään ei päästä savukaasujen tai pohjatuhkan käsittelyn jätevesiä vesiin, joten tältä
osin toimialan uudet BAT-päätelmät ja niiden päästötasot näille jätevesille (BAT AEL) eivät vaikuta
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niiden toimintaan. Laitoksista neljä toimittaa savukaasujen käsittelystä syntyvät jätevedet
kunnalliselle puhdistamolle tai muulle toimijalle, ja viidellä savukaasujen käsittelyssä ei käytetä
sellaisia menetelmiä, joista syntyy jätevesiä. Yhdelläkään laitoksella ei käsitellä pohjatuhkia siten,
että syntyisi jätevesiä.
4.8 Pintakäsittely orgaanisia liuottimia käyttäen (Surface treatment with organic solvents, STS)
Suomessa toimii 22 orgaanisia liuottimia käyttävän pintakäsittelyn BAT-päätelmien soveltamisalaan
kuuluvaa laitosta. Toimialan BAT-päätelmien luonnoksessa vuorokausikeskiarvoina tarkasteltavia
pitoisuuspäästötasoja jätevesille on annettu ainoastaan nauhapinnoitukselle, ajoneuvojen
pinnoitukselle sekä lentokoneiden pinnoitukselle. Päätoimialan mukaan näihin toimialoihin
laskettavia laitoksia on Suomessa ainoastaan kolme, ja niistä yksikään ei päästä jätevesiä vesiin.
Kahdella laitoksella prosesseissa syntyvät jätevedet esikäsitellään ja johdetaan sitten kunnalliselle
jätevedenpuhdistamolle, ja yhdellä laitoksella prosessissa hyödynnettävät vedet ovat suljetussa
kierrossa eikä päästöjä vesiin tai viemäriin siten synny lainkaan.
4.9 Jätevesien päästöraja-arvot ja tarkkailumääräykset vs. BAT-päätelmät – yhteenveto
nykytilanteesta Suomessa
Niistä 207 laitoksesta, joita tässä selvityksessä tarkasteltiin, 26 (13 %) on sellaisia, joiden toiminnasta
aiheutuu suoria päästöjä vesiin ja joita siten koskevat uusien BAT-päätelmien jätevesipäästötasot.
Tässä on kuitenkin vaihtelua eri toimialojen välillä: osalla toimialoista ei ole yhtään laitosta, joiden
toiminnasta aiheutuisi BAT-päästötasojen soveltamisalaan kuuluvia päästöjä vesiin (esim.
lasiteollisuus, jätteiden poltto), osalla taas BAT-päästötasot koskevat kaikkia tai suurinta osaa
toimialan laitoksista (esim. rauta- ja terästeollisuus, värimetalliteollisuus) (taulukko 14).
Huomattakoon, että selvityksessä eivät ole mukana kaikkien toimialojen kaikki laitokset, ja tässä
laitoksia on tarkasteltu ainoastaan päätoimialan mukaan eikä sivutoimintoja ole otettu huomioon.
Näistä 26 laitoksesta seitsemän ympäristöluvassa on jo sovellettu uusia BAT-päätelmiä tai otettu
niiden luonnokset huomioon lupamääräyksiä annettaessa. Näiden laitosten lupamääräykset siksi
pääsääntöisesti vastaavat BAT-päästötasoja ja -tarkkailuvaatimuksia. Muiden laitosten osalta on
paljon vaihtelua siinä, miten paljon ja miltä osin niiden nykyiset päästöraja-arvot ja
tarkkailumääräykset vastaavat uusia BAT-päätelmiä. Vaihtelua on niin toimialojen välillä kuin saman
toimialan eri laitosten välillä. Yleisesti ottaen noin puolella näistä 26 laitoksesta (12 kpl) on
ympäristöluvassa asetettu raja-arvot kaikille sellaisille parametreille, joille on BAT-päätelmissä
määritetty päästötasot. Samoin noin puolella laitoksista (14 kpl) niiden raja-arvojen, jotka on
annettu, taso vastaa suuruudeltaan BAT-päästötasoja. Viidellä laitoksella raja-arvot on asetettu
kuormitusarvoina, jolloin niiden tasoa ei pysty suoraan vertaamaan BAT-päästötasoihin.
Laitosten välillä on vaihtelua myös siinä, mille aikavälille raja-arvot on annettu (vuorokausi-,
kuukausi-, neljäsosavuosi- vai vuosikeskiarvo) (taulukko 14). Niiden laitosten lisäksi, joille BATpäätelmiä on jo sovellettu, vuorokausikeskiarvoina mitattavia raja-arvoja on jo nykyisin annettu
suurille polttolaitoksille, lähinnä savukaasupesurien lauhdevesille (tosin rikinpoistolaitosten ja
savukaasulauhduttimien jätevesille ei ole pääsääntöisesti annettu raja-arvoja lainkaan). Muilla
toimialoilla on suosittu pidemmän aikavälin keskiarvoja sekä annettu myös kuormitusraja-arvoja.
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Taulukko 14. Lupamääräyksissä määrättyjen päästöraja-arvojen vertailuarvot toimialoittain laitoksille, joilla
on päästöjä vesiin.
Nykyisen voimassa olevan luvan mukaiset päästöraja-arvot jätevesille

GLS

Sellaisten
laitosten
määrä, joille
tulisi
soveltaa
BAT-rajaarvoja (%
kaikista)
0

IS

2 (100 %)

1

Toimiala

Vrkkeskiarvo
(mg/l)

Kkkeskiarvo
(mg/l)

¼vuosikeskiarvo
(mg/l)

Vuosikeskiarvo
(mg/l)

Kuormitusrajaarvo (kg/kk tai
kg/v)

Ei rajaarvoja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

2

NFM

7 (58 %)

3( )

LCP

9 (23 %)

1, 4 ( )

4

3

2( )

-

-

2( )

-

-

-

-

-

4

5

6

WT

3 (5 %)

-

1( )

1

1( )

-

-

FDM

5 (13 %)

-

-

1

2

2

-

WI

0

-

-

-

-

-

-

STS

0

-

-

-

-

-

-

KAIKKI

26 (13 %)

5, 4

2, 2

2

3

4

4

Punaiset uusien BAT-päätelmien mukaisesti annettuja lupia.
(1) ”Pitoisuusarvoa on pidettävä lähtökohtana jätevesien käsittelyn suunnittelulle”. Sitovat raja-arvot annettu vuosikuormalle. Näille
kolmelle laitokselle on annettu yhteiset raja-arvot.
(2) Otettu huomioon luonnosvaiheessa ollut NFM-BREF.
(3) Toisella myös joitain pitoisuusraja-arvoja, ilmeisesti näytekohtainen.
(4) Yhdessä ei mainintaa, oletettavasti kertanäyte. Lisäksi yhden raja-arvot koskevat ainoastaan tilanteita, jolloin kattila toimii
rinnakkaispolttolaitoksena.
(5) Raja-arvot myös vuosikuormalle.
(6) Lisäksi annettu raja-arvot vuosikuormalle sekä näytekohtainen raja-arvo.

Päästöjen tarkkailuun liittyvissä lupamääräyksissä on jonkin verran säännönmukaisuutta
toimialoittain siinä, kuinka usein jätevesipäästöistä tulee ottaa tarkkailunäytteitä. Joillakin
toimialoilla ja laitoksilla nykyiset tarkkailumääräykset ovat BAT-vaatimuksia tiukemmat: esimerkiksi
värimetallien tuotannossa edellytetään kaikilla tässä selvityksessä tarkastelluilla laitoksilla jätevesien
jatkuvaa tarkkailua, kun BAT-vaatimus olisi ottaa tarkkailunäyte kerran kuukaudessa. Toisaalta
esimerkiksi elintarvikkeiden ja maidon valmistuksen ja jatkojalostuksen toimialalla toimivien
laitosten ympäristöluvissa määrätty jätevesipäästöjen tarkkailutiheys on säännönmukaisesti
harvempi kuin BAT-päätelmien luonnoksessa oleva vaatimus, jonka mukaan tarkkailunäytteet tulee
ottaa muuttujasta riippuen päivittäin tai viikoittain. Muilla toimialoilla jätevesipäästöjen
tarkkailutiheydessä on enemmän vaihtelua laitosten välillä, osan ollessa BAT-vaatimusten mukaisia,
osan taas tiheämpiä tai harvempia. Tarkkailtavat muuttujat vastaavat pääsääntöisesti melko hyvin
BAT-vaatimuksia.
5. Mahdollisia lähestymistapoja BAT-päätelmien soveltamiseen
Selvityksen perusteella nykykäytännöt raja-arvojen ja tarkkailun osalta ovat Suomessa varsin kirjavia
paitsi toimialojen välillä, myös saman toimialan eri laitosten välillä. Koska teollisuuspäästödirektiivin
mukaan lupamääräysten tulee perustua BAT-päätelmiin, päästömääräysten tulisi asteittain
yhdenmukaistua koko EU:ssa. Sitovia vaatimuksia päätelmissä ovat päästötasot (BAT AEL), joista ei
voida poiketa silloin kun ympäristöluvassa määrätään päästöraja-arvot (muuten kuin
poikkeusmenettelyllä (YSL 78 §, 79 §)).
Ympäristöluvan
määräyksissä
tulee
ottaa
huomioon
BAT-päätelmien
vaatimukset
kokonaisuudessaan ja miten laitos yleisesti täyttää vaatimukset (YSL 75 §). Jäsenmaiden
harkittavaksi jää, miten BAT-päätelmien mukaisia päästötasoja ja niihin liittyvää tarkkailua

26

kansallisella tasolla sovelletaan käytännössä ja miten niiden noudattamista valvotaan. Päätelmien
soveltamiseen liittyviä kysymyksiä ovat mm. miten päästötasojen satunnaisiin ylityksiin
suhtaudutaan, miten määritellään normaalitoiminnasta poikkeavat olosuhteet (OTNOC), jolloin
päästötasot eivät päde, ja otetaanko mittausepävarmuudet huomioon päästöraja-arvojen
noudattamisen valvonnassa.
Kansallisesti lähtökohdaksi voidaan ottaa, että hyviksi todetut määräykset säilytetään, kunhan
päätelmien yleinen vaatimustaso säilyy. Siirtyminen BAT-päätelmien mukaisen vuorokausikeskiarvon
soveltamiseen ympäristöluvassa jäljempänä esitetyllä tavalla voisi kuitenkin selkeyttää
ympäristöluvan valvontaa monissa tapauksissa.
Muissa EU-jäsenmaissa ei selvityksen perusteella ainakaan pääsääntöisesti sovelleta BATpäätelmissä esitettyjä vuorokausikeskiarvoja raja-arvoina yksittäisten näytteiden mittaustulosten
enimmäispitoisuuden (ELV) ylitysten osalta, vaan 5 – 20 % mittaustuloksista saa ylittää raja-arvon
(80. – 95. persentiili). Tarkkailun osalta BAT-päätelmissä esitettyyn tarkkailutiheyteen laskettaneen
jäsenmaissa mukaan toimialasta riippuen Suomessa käyttötarkkailuun kuuluvaa tarkkailua.
On ilmeistä, että Suomessa joudutaan ympäristöluvissa useilla toimialoilla muuttamaan
lähestymistapaa vesiin johdettavasta kuormituksesta määrättäessä. Useimmissa tapauksissa kyse ei
ole niinkään kokonaispäästötason muuttamisesta, vaan tarkkailusta ja matematiikan
tarkentamisesta sen suhteen, onko toiminta ympäristöluvan mukaista vai ei. Yhtenäisen
ympäristölupa- ja valvontakäytännön varmistamiseksi BAT-päätelmien päästötasojen ja
tarkkailuvaatimusten soveltamisesta lupamääräyksissä ja näiden lupamääräysten noudattamisen
valvonnasta tulisi tehdä Suomessa kansallisia linjauksia ja suosituksia. Tämän selvityksen sekä siihen
liittyvän asiantuntija-arvion perusteella esitetään pohdittavaksi seuraavia mahdollisia
lähestymistapoja BAT-päätelmien soveltamiseen Suomessa:


Nykykäytännön mukaiset kuormitusraja-arvot voidaan säilyttää BAT-päätelmien mukaisten
pitoisuusraja-arvojen rinnalla. Siirtyminen pelkästään BAT:n mukaisiin pitoisuusraja-arvoihin
saattaisi johtaa kuormituksen lisääntymiseen ja sitä kautta ympäristönsuojelulain 29 §:n
soveltamiseen (luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen). Enimmäiskuormitusrajaarvo tulisi lähtökohtaisesti antaa tällöin kalenterivuosittaisena.



Nykykäytännön pitkän aikavälin virtaamaan suhteutetut pitoisuusraja-arvot voidaan ainakin
joissain tapauksissa säilyttää, vaikka BAT-päätelmien päästötasot olisi määritetty lyhyen
aikavälin aikajaksoille. Hyviksi havaitut ja kustannustehokkaat kuukausi-, neljännesvuosi- tai
vuosikeskiarvona annetut raja-arvot esimerkiksi metalleille antavat paremman
kokonaiskuvan päästötasoista kuin satunnaiset vuorokausinäytteet erityisesti tilanteissa,
joissa keskiarvot muodostetaan BAT:in tarkkailulle asettamia vaatimuksia tiheämmästä
näytteenotosta. Päätelmien lyhyen aikavälin tasojen noudattaminen voidaan todeta
laitoksella selvittämällä kuormituksen tasaisuus. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huomioon
teollisuuspäästödirektiivin artiklan 15(3)(b) (YSL 77 § 2 mom) vaatimus vuosittaisesta
vertaamisesta BAT-päästötasoon.



Mikäli päädytään antamaan kuormitusraja-arvo vuorokausikeskiarvona, lupaviranomainen
ohjeistetaan määräämään ympäristöluvissa tai tarkkailuohjelmasta annettavassa
päätöksessä jätevesien enimmäispitoisuuden (raja-arvon) seurannan tulkinnasta nykyistä
yksityiskohtaisemmin. Eurooppalaisen käytännön mukaisesti vuorokausikeskiarvona
määrättävää enimmäispitoisuutta tulisi verrata parametrista, toiminnasta ja
tarkkailutiheydestä riippuen esimerkiksi kuukausi-, neljännesvuosi- tai kalenterivuositasolla
seurattavaan 80.–95. persentiiliin. Vuorokausikeskiarvona annettu pitoisuusluparaja
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katsotaan ylitetyksi, mikäli tarkkailuohjelman mukaisista mittaustuloksista esimerkiksi yli 10
% ylittää luparajan (90. persentiili) tai yksittäinen tulos ylittää luparajan yli 100 %:lla.


Ympäristöluvassa tai tarkkailuohjelmasta annettavassa päätöksessä tulisi BAT-päätelmien
mukaisesti erikseen todeta valvontaviranomaisen hyväksymien OTNOC-tilanteiden
rajaamisesta em. tarkastelun ulkopuolelle. Tällöin OTNOC-tilanteeksi hyväksyttävän
tilanteen kriteeristön tulee olla rajattu ja pääsääntöisesti toiminnanharjoittajasta
riippumattomista syistä aiheutuvaa. Jätevesien osalta asia on senkin vuoksi tärkeä, että
biologisella jätevedenpuhdistamolla tapahtuva häiriö saattaa näkyä puhdistustuloksessa
usein viikkojen ajan.



Päätelmissä
esitettyä
tarkkailutiheyttä
tulisi
pääsääntöisesti
soveltaa
vähimmäisvaatimuksena ottaen huomioon niiden alaviitteisiin sisältyvät joustot. Tarkkailun
tulee olla riittävää, jotta kuormitusta koskevien lupamääräysten noudattaminen voidaan
varmistaa. Toisaalta tarkkailutiheydestä määrättäessä tulee soveltuvin osin ottaa huomioon
myös yhtiön oma käyttötarkkailu siten, että käyttötarkkailu voi toimia kuormitustarkkailun
tukena. Siirtyminen lyhyen ajan keskiarvojen soveltamiseen saattaa muuttaa tarkkailua
yksittäisillä laitoksilla merkittävästikin. Lupaviranomaisella on kuitenkin jatkossakin
mahdollisuus soveltaa päätelmistä eroavaa laskentajaksoa, mikäli sen arvioidaan olevan
tarkkailun laatu ja kustannustehokkuus huomioon ottaen perusteltua. BAT-päätelmissä
ainoastaan päästötasot (BAT AEL) ovat sitovia, mutta muutoin riittää, että lupamääräykset
kokonaisuutena vastaavat BAT-päätelmiä.



Ympäristöluvissa tai tarkkailuohjelmista annettavissa päätöksissä tulisi nykyistä selkeämmin
määrätä näytteenottoon ja näytteiden analysointiin käytettävistä standardeista, ja mikäli
nämä tai tulosten käsittely ylipäätänsä ovat BAT-päätelmistä eroavia, tulisi mahdollisesta
mittausepävarmuuden käsittelystä määrätä erikseen. Oletusarvoisesti jätevesinäytteistä ei
mittausepävarmuutta tule mittaustuloksesta vähentää, ellei standardissa sanota toisin.

Esitetty lähestymistapa selkeyttäisi erityisesti valvontaviranomaisen tehtäväkenttää, kun esimerkiksi
yksittäinen mahdollisesti virheellinen mittaustulos ei sellaisenaan edellyttäisi tutkintapyynnön
tekemistä poliisille. Muutos selkeyttäisi täten valvojan ja toiminnanharjoittajan oikeudellista asemaa.
Lähestymistapa myös vähentäisi hallinnollista taakkaa, sillä valvontaviranomainen tulee selvemmin
ohjeistettua siitä, ettei BAT-päätelmistä poikkeava laskentajakso itsessään ole luvan tarkistaminen
peruste.
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Liite 1. BAT-päätelmien soveltamisalat ja jätevesipäästöjä koskevat kohdat
Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)
BAT-PÄÄTELMIEN SOVELTAMISALA
Teollisuuspäästödirektiivin liitteen I kohdat


3.3: lasin valmistus, mukaan lukien lasikuidut, kun sulatuskapasiteetti ylittää 20 tonnia päivässä



3.4: mineraalien sulatus, mukaan lukien mineraalikuidut, kun sulatuskapasiteetti ylittää 20 tonnia päivässä

BAT-päätelmät eivät koske seuraavia toimintoja:
 vesilasin valmistus, johon sovelletaan vertailuasiakirjaa ”Large Volume Inorganic Chemicals – Solids
and Other Industry (LVIC-S)” (Epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus – kiinteät, muut)
 monikiteisen villan valmistus
 peilien valmistus, johon sovelletaan vertailuasiakirjaa ”Surface Treatment Using Organic Solvents
(STS)” (Orgaanisia liuottimia käyttävät pintakäsittelylaitokset).
BAT-PÄÄTELMIEN JÄTEVESIÄ KOSKEVAT KOHDAT
…
JÄTEVESIPÄÄSTÖJEN KESKIMÄÄRÄINEN MITTAUSJAKSO
Jollei toisin ilmoiteta, näissä BAT-päätelmissä esitetyt jätevesipäästöjä koskevien parhaiden käytettävissä
olevien tekniikoiden mukaiset päästötasot perustuvat kahden tai 24 tunnin aikana otettujen näytteiden
keskiarvoon.
…
Taulukko 5. Pintaveteen joutuvien lasiteollisuuden jätevesipäästöjen BAT-AEL-arvot
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Rauta- ja terästeollisuus (Iron and steel, IS)
BAT-PÄÄTELMIEN SOVELTAMISALA
Teollisuuspäästödirektiivin liitteen I kohdat


1.3: koksin tuotanto



2.1: malmien, mukaan lukien sulfidimalmit, pasutus ja sintraus



2.2: raakaraudan tai teräksen tuotanto (primääri- tai sekundäärisulatus), mukaan lukien jatkuvavalu,
kapasiteetin ylittäessä 2,5 tonnia tunnissa.

BAT-päätelmät kattavat erityisesti seuraavat prosessit:
 irtotavaran muodossa olevien raaka-aineiden lastaus, purkaminen ja käsittely
 raaka-aineiden yhdistäminen ja sekoittaminen
 rautamalmin sintraus ja pelletointi
 koksin valmistus kivihiilestä
 raakaraudan valmistus masuunissa, mukaan lukien kuonan käsittely
 teräksen tuotanto ja jalostus happipuhallusmenetelmällä, mukaan lukien rikinpoisto senkassa
prosessin alkuvaiheessa ja senkkametallurgia ja kuonan käsittely prosessin loppuvaiheessa
 teräksen valmistus valokaariuunissa, mukaan lukien senkkametallurgia ja kuonan käsittely prosessin
loppuvaiheessa
 perinteinen jatkuvavalu (sekä myös ohutaihiovalu ja nauhavalu ja suoravalssaus (near-shape))
BAT-päätelmät eivät koske seuraavia toimintoja:
 sementti-, kalkki- ja magnesiumoksiditeollisuuden parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa käsittelevän
vertailuasiakirjan (CLM BREF) alaan kuuluva kalkin tuotanto uuneissa
 muun kuin rautametalliteollisuuden parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa käsittelevän
vertailuasiakirjan (NFM BREF) alaan kuuluva pölyn käsittely muiden kuin rautametallien (esim.
valokaariuunin pölyn) talteen ottamiseksi ja rautaseosten valmistus
 suuressa määrin käytettävien epäorgaanisten kemikaalien (ammoniakki, hapot ja lannoitteet)
teollisuuden parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa käsittelevän vertailuasiakirjan (LVIC-AAF BREF)
alaan kuuluva rikkihapon valmistus koksaamoissa.
BAT-PÄÄTELMIEN JÄTEVESIÄ KOSKEVAT KOHDAT

30

YLEISET NÄKÖKOHDAT
Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät ympäristötehokkuuden tasot ilmaistaan yksittäisten
arvojen sijasta vaihteluväleinä. Vaihteluväli voi kuvastaa sellaisia eroja tietyntyyppisessä laitoksessa (esim. erot
lopputuotteen asteessa/puhtaudessa ja laadussa sekä erot laitoksen suunnittelussa, rakenteessa, koossa ja
kapasiteetissa), joista on seurauksena vaihtelua ympäristötehokkuuden tasossa, kun parasta käytettävissä
olevaa tekniikkaa sovelletaan.
…
BAT 14. Parhailla käytettävissä olevilla tekniikoilla pyritään mittaamaan jaksoihin 1.2–1.7 sisältyvien prosessien
suurimmista päästölähteistä peräisin olevia piipun kautta ulos johdettavia poistokaasuja aina kun BAT-AELarvot ovat tiedossa sekä rauta- ja terästehtaiden prosessikaasulla toimivissa voimalaitoksissa.
Parhailla käytettävissä olevilla tekniikoilla pyritään mittaamaan jatkuvasti ainakin seuraavia päästöjä:
- pölyn, typpioksidien (NO X ) ja rikkidioksidin (SO 2 ) primääripäästöt sintrausnauhoilta
- typpioksidi- (NO X ) ja rikkidioksidi- (SO 2 ) päästöt pelletointilaitosten arinanauhalta
- valulaitosten pölypäästöt
- pölyn sekundääripäästöt tavallisista happipuhallusmasuuneista
- typpioksidi- (NO X ) päästöt voimalaitoksista
- pölypäästöt suurista valokaariuuneista.
Muiden päästöjen osalta parhailla käytettävissä olevilla tekniikoilla pyritään seuraamaan jatkuvan
päästöntarkkailun käytön tarvetta massan virtauksen ja päästöjen ominaisuuksien mukaan.
BAT 15. Sellaisten relevanttien päästölähteiden osalta, joita ei mainita BAT 14 kohdassa, parhailla käytettävissä
olevilla tekniikoilla pyritään mittaamaan kaikista jaksoihin 1.2–1.7 sisältyvistä prosesseista ja rauta- ja
terästehtaiden prosessikaasulla toimivista voimalaitoksista peräisin olevia päästöjä sekä kaikkia tutkittavia
prosessikaasujen komponentteja/epäpuhtauksia sekä määräaikaisin että ajoittaisin mittauksin. Tähän sisältyy
prosessikaasujen, piipun kautta ulos johdettavien poistokaasujen ja polykloorattujen dibentsodioksiinien/furaanien (PCDD/F) ajoittainen seuranta sekä jätevesipäästöjen tarkkailu. Hajapäästöt (ks. BAT 16) eivät sisälly
tähän.
Näissä BAT-päätelmissä vesistöpäästöjä koskevat BAT-AEL-arvot ilmaistaan jäteveteen päässeiden aineiden
massana jätevesimäärän tilavuutta kohden käyttäen yksikköä g/l, mg/l tai μg/l.
Kuvaus (BAT 14 ja 15)
Jätevesipäästöjen tarkkailemiseen liittyvään näytteenottoon sekä veden ja jäteveden analysointiin
tarkoitettuihin monilukuisiin menettelyihin lukeutuvat muun muassa seuraavat standardoidut tekniikat:
- satunnaisnäyte, jolla tarkoitetaan jätevesivirrasta otettua yksittäistä näytettä
- yhdistetty näyte, jolla tarkoitetaan tietyn ajan kuluessa otettua jatkuvaa näytettä tai näytettä, joka
koostuu useista tietyn ajan kuluessa joko jatkuvilla tai ajoittaisilla mittauksilla otetuista näytteistä,
jotka on yhdistetty
- hyväksyttävällä satunnaisnäytteellä tarkoitetaan vähintään viiden satunnaisnäytteen, jotka on otettu
enintään kahden tunnin kuluessa vähintään kahden minuutin välein, yhdistettyä näytettä.
Seurannassa on noudatettava sovellettavia EN- tai ISO-standardeja. Jos EN- tai ISO-standardeja ei ole
saatavilla, on käytettävä sellaisia kansallisia tai muita kansainvälisiä standardeja, joilla voidaan taata vastaavat
tieteelliset laatukriteerit täyttävien tietojen toimittaminen.

Jätevesipäästötason arvot (BAT AEL) on määritetty erikseen sintraamoille (BAT 28),
pelletointilaitoksille (BAT 39), koksaamoille (BAT 56), masuuneille (BAT 67), happipuhallusteräksen
valmistukselle ja valamiselle (BAT 81) sekä teräksen valmistukselle ja valamiselle valokaariuuneissa
(BAT
91).
BAT:n
soveltamiseen
liittyvät
päästötasot
perustuvat
hyväksyttävään
satunnaisnäytteeseen tai 24 tunnin yhdistettyyn näytteeseen.
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Värimetalliteollisuus (Non-Ferrous metals, NFM)
BAT-PÄÄTELMIEN SOVELTAMISALA
Teollisuuspäästödirektiivin liitteen I kohdat


2.1: Malmien, myös sulfidimalmien, pasutus- ja sintraus



2.5: Muiden kuin rautametallien jalostus:
a) muiden kuin rautametallien tuotanto malmista, rikasteista tai sekundäärisistä raaka-aineista
metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyysimenetelmillä;
b) muiden kuin rautametallien sulatus, sisältäen metalliseokset, mukaan luettuna kierrätettävät
tuotteet ja muiden kuin rautametallivalimoiden toiminta, kun sulatuskapasiteetti ylittää 4 tonnia
päivässä lyijyn ja kadmiumin osalta tai 20 tonnia päivässä kaikkien muiden metallien osalta



6.8: Hiilen (kivihiilen) tai elektrografiitin tuotanto polttamalla tai hiilettämällä.

BAT-päätelmät koskevat erityisesti seuraavia prosesseja ja toimintoja:
 muiden kuin rautametallien primääri- ja sekundäärituotanto
 sinkkioksidin tuotanto savuista muiden metallien tuotannon aikana
 nikkeliyhdisteiden tuotanto liuoksista metallin tuotannon yhteydessä
 kalsiumpiin (CaSi) ja piin (Si) tuotanto samassa uunissa kuin rautapiin
 alumiinioksidin tuotanto bauksiitista ennen alumiinin primäärituotantoa, jos tämä on kiinteä osa
metallin tuotantoa
 alumiinisuolakuonan kierrättäminen
 hiili- ja/tai grafiittielektrodien tuotanto.
BAT-päätelmät eivät koske seuraavia toimintoja tai prosesseja:
 Rautamalmin sintraus. Tämä katetaan rauta- ja terästuotantoa koskevissa BAT-päätelmissä.
 Rikkihapon tuotanto, joka perustuu muiden kuin rautametallien tuotannosta peräisin oleviin SO 2 kaasuihin. Tämä katetaan suurivolyymisiä epäorgaanisia kemikaaleja – ammoniakkia, happoja ja
lannoitteita koskevissa BAT-päätelmissä
 Takomo- ja valimoteollisuutta koskevissa BAT-päätelmissä katetut valimot.
BAT-PÄÄTELMIEN JÄTEVESIÄ KOSKEVAT KOHDAT
…
Veteen johdettavien päästöjen keskiarvojen laskentajaksot
Veteen johdettavien päästöjen keskiarvojen laskentajaksoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
Vuorokausikeskiarvo

Keskiarvo 24 tunnin kokoomanäytteestä, joka on otettu virtaukseen suhteutettuna (tai aikaan
1
suhteutettuna kokoomanäytteenä, jos osoitetaan, että virtauksen vakaus on riittävä) ( )

1

( ) Jaksottaisissa virtauksissa voidaan käyttää eri näytteenottomenetelmää, josta saadaan edustavia tuloksia (esim.
hetkellistä näytteenottoa).

…
BAT 16. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on käyttää standardia ISO 5667 vesinäytteiden ottoon ja
1
tarkkailla veteen joutuvia päästöjä kohdassa, jossa päästö lähtee laitoksesta, vähintään kerran kuukaudessa ( )
ja EN-standardien mukaisesti. Jos EN-standardeja ei ole käytettävissä, parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa
on käyttää ISO-standardeja, kansallisia tai muita kansainvälisiä standardeja, joilla varmistetaan vastaava
tieteellinen laatu.
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1

( ) Tarkkailutiheyttä voi mukauttaa, jos datasarjat osoittavat selkeästi, että päästöt ovat vakaita.

…
Parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset päästötasot
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Parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset päästötasot (BAT-AEL) suorille päästöille vastaanottavaan
vesistöön kuparin, lyijyn, tinan, sinkin, kadmiumin, jalometallien, nikkelin, koboltin ja ferroseosten tuotannosta
annetaan taulukossa 2.
Näitä BAT-AEL-arvoja sovelletaan kohdassa, jossa päästö lähtee laitoksesta.
Taulukko 2. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset päästötasot suorille päästöille vastaanottaviin
vesiin kuparin, lyijyn, tinan, sinkin (myös jätevesi Waelzin uuniprosessin pesuvaiheesta), kadmiumin,
jalometallien, nikkelin, koboltin ja ferroseosten tuotannosta.

Tähän liittyvä tarkkailu on kohdassa BAT 16.

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)
BAT-PÄÄTELMIEN SOVELTAMISALA
Teollisuuspäästödirektiivin liitteen I kohdat
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1.1: Polttoaineiden polttaminen laitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 50 MW tai
enemmän, vain silloin kun tämä toiminto tapahtuu polttolaitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho
on 50 MW tai enemmän.



1.4: Hiilen tai muiden polttoaineiden kaasuttaminen laitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on
20 MW tai enemmän, vain silloin kun tämä toiminto liittyy suorasti polttolaitokseen.



5.2: Jätteiden loppukäsittely tai hyödyntäminen jätettä käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden
kapasiteetti ylittää 3 tonnia tunnissa, kun kyse on muista kuin vaarallisista jätteistä, tai joiden kapasiteetti
ylittää 10 tonnia päivässä, kun kyse on vaarallisista jätteistä, vain silloin kun tämä toiminto tapahtuu edellä
olevan 1.1 kohdan piiriin kuuluvissa polttolaitoksissa.

BAT-päätelmät kattavat erityisesti edellä mainittuihin toimintoihin suoraan liittyvät, niitä käsittelyketjussa
edeltävät ja seuraavat toiminnot, sovelletut päästöjen ehkäisemis- ja vähentämismenetelmät mukaan
luettuina.
BAT-päätelmissä otetaan huomioon kaikki kiinteät, nestemäiset, ja/tai kaasumaiset poltettavat aineet, kuten
seuraavat:
 kiinteät polttoaineet (esimerkiksi hiili, ruskohiili, turve),
 biomassa (sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2010/75/EU 3 artiklan 31 kohdassa),
 nestemäiset polttoaineet (esimerkiksi raskas polttoöljy ja kaasuöljy),
 kaasumaiset polttoaineet (esimerkiksi maakaasu, vetyä sisältävä kaasu ja synteettinen kaasu),
 alakohtaiset polttoaineet (esimerkiksi kemian- ja rauta- ja terästeollisuuden sivutuotteet),
 jäte lukuun ottamatta direktiivin 2010/75/EU 3 artiklan 39 kohdassa määriteltyä sekalaista
yhdyskuntajätettä ja 42 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa lueteltuja muita jätteitä.
BAT-päätelmät eivät koske seuraavia laitoksia, prosesseja tai toimintoja:
 polttoaineiden polttaminen yksiköissä, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on alle 15 MW,
 polttolaitokset, jotka hyötyvät direktiivin 2010/75/EU 33 ja 35 artiklassa vahvistetuista
määräaikaispoikkeuksesta ja kaukolämpölaitoksia koskevasta poikkeuksesta niiden luvissa
vahvistettujen poikkeusten päättymiseen asti poikkeuksen piiriin kuuluvien epäpuhtauksien BAT-AELtasojen osalta sekä muiden epäpuhtauksien osalta, joiden päästöjä olisi vähennetty poikkeuksella
poistetuilla teknisillä toimenpiteillä,
 polttoaineiden kaasutus, ellei tämä liity suoranaisesti tuloksena saatavan synteettisen kaasun
polttamiseen,
 polttoaineiden kaasutus ja tuloksena saatavan synteettisen kaasun polttaminen, jos tämä liittyy
suoranaisesti kaasun ja öljyn jalostamiseen,
 tuotantoketjussa edeltävät ja seuraavat toiminnot, jotka eivät suoranaisesti liity polttamis- tai
kaasutustoimintoihin,
 polttaminen prosessiuuneissa tai –lämmittimissä,
 polttaminen jälkipolttolaitoksissa,
 soihdutus,
 polttaminen lämmön talteenottokattiloissa ja pelkistyneiden rikkiyhdisteiden polttimissa massan ja
paperin tuotantolaitoksissa, sillä tämä kuuluu massan, paperin ja kartongin tuotantoa koskevien BATpäätelmien soveltamisalaan,
 jalostamopolttoaineiden polttaminen jalostamoalueella, sillä tämä kuuluu kaasun ja öljyn jalostamista
koskevien BAT- päätelmien soveltamisalaan,
 jätteiden loppukäsittely tai hyödyntäminen
o jätteenpolttolaitoksissa (sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 2010/75/EU 3 artiklan 40
kohdassa),
o jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa, jos yli 40 prosenttia tuloksena olevasta lämmön
luovutuksesta on peräisin vaarallisesta jätteestä,
o jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa, joissa poltetaan ainoastaan jätteitä, paitsi jos nämä
jätteet muodostuvat ainakin osittain direktiivin 2010/75/EU 3 artiklan 31 kohdan b
alakohdassa määritellystä biomassasta, sillä tämä kuuluu jätteen polttamista koskevien BATpäätelmien soveltamisalaan.
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BAT-PÄÄTELMIEN JÄTEVESIÄ KOSKEVAT KOHDAT
…
Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät päästötasot (BAT-AEL-tasot) Jos parhaaseen
käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät päästötasot (BAT-AEL-tasot) on annettu eri keskiarvojen
laskentajaksoille, kaikkia kyseisiä BAT-AEL-tasoja on noudatettava.
Näissä BAT-päätelmissä esitettyjä BAT-AEL-tasoja voidaan olla soveltamatta nestemäisiä tai kaasumaisia
polttoaineita käyttäviin turbiineihin, joita käytetään hätätarkoituksessa alle 500 tuntia vuodessa, jos BAT-AELtasojen noudattaminen ei ole mahdollista tällaisessa hätätarkoituksessa tapahtuvassa käytössä.
…
Veteen johdettavia päästöjä koskevat BAT-AEL-tasot
Näissä BAT-päätelmissä esitetyt vesipäästöjä koskevien parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaiset
päästötasot (BAT-AEL-tasot) perustuvat pitoisuuksiin, jotka ilmaistaan veteen päässeiden aineiden massana
veden tilavuutta kohden käyttäen yksikköä μg/l tai mg/l. BAT-AEL-tasot perustuvat vuorokausikeskiarvoihin eli
24 tunnin ajalta otettuihin virtaukseen suhteutettuihin kokoomanäytteisiin. Aikaan suhteutettuja
kokoomanäytteitä voidaan käyttää, jos virtauksen on osoitettu olevan riittävän vakaa.
Veteen johdettavia päästöjä koskeviin BAT-AEL-tasoihin liittyvä tarkkailu esitetään kohdassa BAT 5.
…
BAT 3.Parasta käytettävää tekniikkaa on seurata ilmaan ja veteen johdettavien päästöjen kannalta
merkityksellisiä prosessimuuttujia, seuraavassa esitetyt muuttujat mukaan luettuna.

…
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BAT 5. Savukaasujen käsittelystä veteen johdettavien päästöjen seuraamiseksi parasta käytettävää tekniikkaa
on käyttää tarkkailumenetelmiä seuraavassa esitetyn vähimmäistiheyden ja EN-standardien mukaisesti. Jos
EN-standardeja ei ole käytettävissä, parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on käyttää ISO-standardeja,
kansallisia tai muita kansainvälisiä standardeja, joilla varmistetaan vastaava tieteellinen laatu.

BAT 15.
…
BAT-AEL-tasot koskevat suoria päästöjä vastaanottavaan vesistöön kohdassa, jossa päästö lähtee laitoksesta.
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Taulukko 1. Savukaasujen käsittelystä suoraan vastaanottavaan vesistöön vapautuvien päästöjen BAT- AELtasot

Jätteidenkäsittely (Waste Treatments, WT)
BAT-PÄÄTELMIEN SOVELTAMISALA
These BAT conclusions concern the following activities specified in Annex I to Directive 2010/75/EU, namely:


5.1. Disposal or recovery of hazardous waste with a capacity exceeding 10 tonnes per day involving one or
more of the following activities:
a) biological treatment;
b) physico-chemical treatment;
c) blending or mixing prior to submission to any of the other activities listed in points 5.1 and 5.2 of
Annex I to Directive 2010/75/EU;
d) repackaging prior to submission to any of the other activities listed in points 5.1 and 5.2 of Annex
I to Directive 2010/75/EU;
e) solvent reclamation/regeneration;
f) recycling/reclamation of inorganic materials other than metals or metal compounds;
g) regeneration of acids or bases;
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h) recovery of components used for pollution abatement;
i) recovery of components from catalysts;
j) oil re-refining or other reuses of oil;


5.3.
a) Disposal of non-hazardous waste with a capacity exceeding 50 tonnes per day involving one or more
of the following activities, and excluding activities covered by Council Directive 91/271/EEC of 21 May
1991 concerning urban waste-water treatment:
i) biological treatment;
ii) physico-chemical treatment;
iii) pre-treatment of waste for incineration or co-incineration;
iv) treatment of ashes;
v) treatment in shredders of metal waste, including waste electrical and electronic equipment and
end-of-life vehicles and their components.
b) Recovery, or a mix of recovery and disposal, of non-hazardous waste with a capacity exceeding 75
tonnes per day involving one or more of the following activities, and excluding activities covered by
Directive 91/271/EEC:
i) biological treatment;
ii) pre-treatment of waste for incineration or co-incineration;
iii) treatment of ashes;
iv) treatment in shredders of metal waste, including waste electrical and electronic equipment and
end-of-life vehicles and their components.
When the only waste treatment activity carried out is anaerobic digestion, the capacity threshold for
this activity shall be 100 tonnes per day.



5.5. Temporary storage of hazardous waste not covered under point 5.4 of Annex I to Directive
2010/75/EU pending any of the activities listed in points 5.1, 5.2, 5.4 and 5.6 of Annex I to Directive
2010/75/EU with a total capacity exceeding 50 tonnes, excluding temporary storage, pending collection,
on the site where the waste is generated.



6.11. Independently operated treatment of waste water not covered by Directive 91/271/EEC and
discharged by an installation undertaking activities covered under points 5.1, 5.3 and 5.5 above.

Referring to independently operated treatment of waste water not covered by Directive 91/271/EEC above,
these BAT conclusions also cover the combined treatment of waste water from different origins if the main
pollutant load originates from the activities covered under points 5.1, 5.3 and 5.5 of Annex I to Directive
2010/75/EU.
These BAT conclusions do not address the following:
 Surface impoundment.
 Disposal or recycling of animal carcases or of animal waste covered by the activity description in
Section 6.5 of Annex I to Directive 2010/75/EU when this is covered by the BAT conclusions on the
slaughterhouses and animal by-products industries (SA).
 On-farm processing of manure when this is covered by the BAT conclusions for the intensive rearing
of poultry or pigs.
 Direct recovery (i.e. without pretreatment) of waste as a substitute for raw materials in installations
carrying out activities covered by other BAT conclusions, e.g.: o direct recovery of lead (e.g. from
batteries), zinc or aluminium salts or recovery of the metals from catalysts. This may be covered by
the BAT conclusions for the non-ferrous metals industries (NFM); o processing of paper for recycling.
This may be covered by the BAT conclusions for the production of pulp, paper and board (PP); o use of
waste as fuel/raw material in cement kilns. This may be covered by the BAT conclusions for the
production of cement, lime and magnesium oxide (CLM).
 Waste (co-) incineration, pyrolysis and gasification. This may be covered by the BAT conclusions for
waste incineration (WI) or the BAT conclusions for large combustion plants (LCP).
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Landfill of waste. This is covered by Directive 1999/31/EC on the landfill of waste. In particular,
underground permanent and long-term storage (≥ 1 year before disposal, ≥ 3 years before recovery)
are covered by Directive 1999/31/EC.
In situ remediation of contaminated soil (i.e. unexcavated soil).
Treatment of slags and bottom ashes. This may be covered by the BAT conclusions for waste
incineration (WI) and/or the BAT conclusions for large combustion plants (LCP).
Smelting of scrap metals and metal-bearing materials. This may be covered in the BAT conclusions for
non-ferrous metals industries (NFM), the BAT conclusions for iron and steel production (IS), and/or
the BAT conclusions for the smitheries and foundries industry (SF).
Regeneration of spent acids and alkalis when this is covered by the BAT conclusions for ferrous metals
processing.
Combustion of fuels when it does not generate hot gases which come into direct contact with the
waste. This may be covered in the BAT conclusions for large combustion plants (LCP) or by Directive
2015/2193/EU.

BAT-PÄÄTELMIEN JÄTEVESIÄ KOSKEVAT KOHDAT

…
Emission levels associated with the best available techniques (BAT-AELs) for emissions to water
Unless stated otherwise, emission levels associated with the best available techniques (BAT-AELs) for
emissions to water given in these BAT conclusions refer to concentrations (mass of emitted substances per
volume of water), expressed in μg/l or mg/l.
Unless stated otherwise, averaging periods associated with the BAT-AELs refer to either of the following two
cases:
 in the case of continuous discharge, daily average values, i.e. 24-hour flow-proportional composite
sample;
 in the case of batch discharge, average values over the release duration taken as flow-proportional
composite samples, or, provided that the effluent is appropriately mixed and homogeneous, a grab
sample taken before discharge.
Time-proportional composite samples can be used provided that sufficient flow stability is demonstrated.
All BAT-AELs for emissions to water apply at the point where the emission leaves the installation.
6.1.2 Monitoring
BAT 6. For relevant emissions to water as identified by the inventory of waste water streams (see BAT 3), BAT
is to monitor key process parameters (e.g. waste water flow, pH, temperature, conductivity, BOD) at key
locations (e.g. at the inlet and/or outlet of the pretreatment, at the inlet to the final treatment, at the point
where the emission leaves the installation).
BAT 7. BAT is to monitor emissions to water with at least the frequency given below, and in accordance with
EN standards. If EN standards are not available, BAT is to use ISO, national or other international standards
that ensure the provision of data of an equivalent scientific quality.

40

41

42

1

( ) Monitoring frequencies may be reduced if the emission levels are proven to be sufficiently stable.
2
( ) In the case of batch discharge less frequent than the minimum monitoring frequency, monitoring is carried out once per
batch.
3
( ) The monitoring only applies when the substance concerned is identified as relevant in the waste water inventory
mentioned in BAT 3.
4
( ) In the case of an indirect discharge to a receiving water body, the monitoring frequency may be reduced if the
downstream waste water treatment plant abates the pollutants concerned.
5
( ) Either TOC or COD is monitored. TOC is the preferred option, because its monitoring does not rely on the use of very
toxic compounds.
6
( ) The monitoring applies only in the case of a direct discharge to a receiving water body.
…

43

BAT 20. In order to reduce emissions to water, BAT is to treat waste water using an appropriate combination
of the techniques given below.
…
Table 6.1: BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for direct discharges to a receiving water body
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The associated monitoring is given in BAT 7.
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Table 6.2 BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for indirect discharges to a receiving water body

The associated monitoring is given in BAT 7.
Elintarvikkeiden ja maidon valmistus ja jatkojalostus (Food, drink and milk industries, FDM)
BAT-PÄÄTELMIEN SOVELTAMISALA
These BAT conclusions concern the activities specified in Sections 6.4 (b) and (c) of Annex I to Directive
2010/75/EU, namely:
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6.4 (b) Treatment and processing, other than exclusively packaging, of the following raw materials,
whether previously processed or unprocessed, intended for the production of food or feed from:
i) only animal raw materials (other than exclusively milk) with a finished product production capacity
greater than 75 tonnes per day;
ii) only vegetable raw materials with a finished product production capacity greater than 300 tonnes per
day or 600 tonnes per day where the installation operates for a period of no more than 90
consecutive days in any year;
iii) animal and vegetable raw materials, both in combined and separate products, with a finished product
production capacity in tonnes per day greater than:
— 75 if A is equal to 10 or more; or,
— [300 - (22.5 × A)] in any other case,
where ‘A’ is the portion of animal material (in percent of weight) of the finished product production
capacity.

Packaging shall not be included in the final weight of the product.
This subsection shall not apply where the raw material is milk only.



6.4 (c) Treatment and processing of milk only, the quantity of milk received being greater than 200 tonnes
per day (average value on an annual basis).

In particular, BAT conclusions cover the following issues:
 environmental management systems;
 energy efficiency;
 water saving;
 waste water management, collection and treatment;
 by-products, residues and waste management;
 waste gas treatment;
 noise and vibration emissions;
 odour emissions.
BAT conclusions do not address the following activities or processes:
 on-site combustion plants generating waste gases that are not used for direct contact
 heating, drying or any other treatment of objects or materials; this may be covered by the
 BAT conclusions for Large Combustion Plants (LCP);
 production of primary products from animal by-products, such as rendering and fat melting;
 fish-meal and fish oil production; blood processing and gelatine manufacturing; this may be
 covered by the BAT conclusions for Slaughterhouses and Animals By-products Industries
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(SA);
the making of standard cuts for large animals and cuts for poultry; this is covered by the
BAT conclusions for Slaughterhouses and Animals By-products Industries (SA);
ethanol production taking place on an installation not covered by the activity description in
6.4 (b) (ii) of Annex I to the IED or as a directly associated activity; this is covered by the
BAT conclusions for the Large Volume Organic Chemical Industry (LVOC).

BAT-PÄÄTELMIEN JÄTEVESIÄ KOSKEVAT KOHDAT
…
Emission levels associated with the best available techniques (BAT-AELs) for emissions to water
BAT-AELs expressed as concentrations
The BAT-AELs expressed as concentrations refer to daily averages, i.e. 24-hour flowproportional composite
samples, taken with the minimum frequency set for the relevant parameter and under normal operating
conditions. Time-proportional composite samples can be used provided that sufficient flow stability can be
demonstrated.
…
BAT 4. BAT is to monitor emissions to water with at least the frequency given below and in accordance with EN
standards. If EN standards are not available, BAT is to use ISO, national or other international standards that
ensure the provision of data of an equivalent scientific quality.

(1) If the emission levels are proven to be sufficiently stable, a lower monitoring frequency can be adopted but in any case at least once
every month.
(2) The sampling point is located where the emission leaves the installation.
(3) TOC monitoring and COD monitoring are alternatives. TOC monitoring is the preferred option because it does not rely on the use of
very toxic compounds.
(4) Monitoring of chloride only applies to the dairy and the fish and shellfish sectors.

…
17.1.7.1 BAT-associated emission levels for emissions to water
The BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for emissions to water given in Table 17.3, Table 17.4, Table
17.5, Table 17.6 and Table 17.7 apply to direct emissions to a receiving water body from:
i) the activities specified in Sections 6.4 (b) and (c) of Annex I to Directive 2010/75/EU;
ii) independently operated waste water treatment plants specified in Section 6.11 of Annex I to Directive
2010/75/EU provided that the main pollutant load originates from activities specified in Sections 6.4 (b)
and (c) of Annex I to Directive 2010/75/EU;
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iii) the combined treatment of waste water from different origins provided that the main pollutant load
originates from activities specified in Sections 6.4 (b) and (c) of Annex I to Directive 2010/75/EU.
The BAT-AELs apply at the point where the emission leaves the installation.
17.1.7.1.1 BAT-associated emission levels expressed as concentrations
Table 17.3: BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for direct emissions to a receiving water body

The associated monitoring is given in BAT 4.

Lisäksi on annettu tuotannon määrään perustuvia kuormituspäästötasoja kemialliselle
hapenkulutukselle, kiintoaineille, kokonaistypelle sekä kokonaisfosforille. Nämä päästötasot on
annettu vuosikeskiarvoina, eikä niitä siten tarkastella tässä selvityksessä.
Pintakäsittely orgaanisia liuottimia käyttäen (Surface treatment with organic solvents, STS)
BAT-PÄÄTELMIEN SOVELTAMISALA
These BAT conclusions concern the following activities specified in Annex I to Directive 201/75/EU:
 6.7: Surface treatment of substances, objects or products using organic solvents, in particular for dressing,
printing, coating, degreasing, waterproofing, sizing, painting, cleaning or impregnating, with an organic
solvent consumption capacity of more than 150 kg per hour or more than 200 tonnes per year.
 6.10: Preservation of wood and wood products with chemicals with a production capacity exceeding 75
m3 per day other than exclusively treating against sapstain.
These BAT conclusions do not address the following:
o Dressing;
o Waterproofing of textiles by means other than as a continuous film using solvents; printing; sizing
and impregnation of textiles;
o Production of wood-based panels, laminate boards and chipboard
o Conversion of rubber;
o Manufacturing of coating mixtures, paints, inks and adhesives, and pharmaceutical products;
o Chemical wood modification and hydrophobisation (e.g. using resins);
o Sap stain treatment;
o Ammonia treatment;
o On-site combustion plants where the flue-gases are used to dry wood direct;
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o

On-site combustion plants (including engines) not generating hot gases for directly heated dryers.

BAT-PÄÄTELMIEN JÄTEVESIÄ KOSKEVAT KOHDAT
…
BAT-AELS FOR EMISSIONS TO WATER
Emission levels associated with the best available techniques (BAT-AELs) for emissions to water given in these
BAT conclusions refer to concentrations, expressed as mass of emitted substance per volume of water, and
expressed in mg/l. The BAT-AELs refer to daily average values, i.e. 24-hour flow-proportional composite
samples. Time-proportional composite samples may be used provided that sufficient flow stability is
demonstrated.
All BAT-AELs for emissions to water apply at the point where the emission leaves the plant.
…
18.1.1.5.3 Emissions to water
BAT 11. BAT is to monitor emissions to water with at least the frequency given below and in accordance with
EN standards. If EN standards are not available, BAT is to use ISO, national or other international standards
that ensure the provision of data of an equivalent scientific quality.

…
Table 18.6: BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for direct discharges to a receiving water body

The associated monitoring is given in BAT 11.
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Jätteiden poltto (Waste incineration, WI)
BAT-PÄÄTELMIEN SOVELTAMISALA
These BAT conclusions concern the following activities specified in Annex I to Directive 2010/75/EU:


5.2 Disposal or recovery of waste in waste incineration plants:
a) for non-hazardous waste with a capacity exceeding 3 tonnes per hour;
b) for hazardous waste with a capacity exceeding 10 tonnes per day.



5.2 Disposal or recovery of waste in waste co-incineration plants:
a) for non-hazardous waste with a capacity exceeding 3 tonnes per hour;
b) for hazardous waste with a capacity exceeding 10 tonnes per day;
whose main purpose is not the production of material products and:
 which combust only waste, other than waste defined in Article 3(31)(b) of Directive
2010/75/EU; or
 where more than 40 % of the resulting heat release comes from hazardous waste; or
 which combust mixed municipal waste.



5.3 (a) Disposal of non-hazardous waste with a capacity exceeding 50 tonnes per day involving the
treatment of slags and/or bottom ashes from the incineration of waste.



5.3 (b) Recovery, or a mix of recovery and disposal, of non-hazardous waste with a capacity exceeding 75
tonnes per day involving the treatment of slags and/or bottom ashes from the incineration of waste.

These BAT conclusions do not address the following:
 Pre-treatment of waste prior to incineration; this may be covered by the BAT conclusions for Waste
Treatment (WT).
 Treatment of incineration fly ashes and other residues resulting from flue-gas cleaning (FGC). These may
be covered by the BAT conclusions for Waste Treatment (WT).
 Incineration or co-incineration of exclusively gaseous waste.
 Treatment of waste in plants covered by Article 42(2) of Directive 2010/75/EU.
BAT-PÄÄTELMIEN JÄTEVESIÄ KOSKEVAT KOHDAT
…
EMISSION LEVELS ASSOCIATED WITH THE BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT-AELS) FOR EMISSIONS TO WATER
Emission levels associated with the best available techniques (BAT-AELs) for emissions to water given in these
BAT conclusions refer to concentrations (mass of emitted substances per volume of waste water), expressed in
the units mg/l or ng I-TEQ/l. The BAT-AELs refer to daily averages, i.e. 24-hour flow-proportional composite
samples. Time-proportional composite sampling can be used provided that sufficient flow stability is
demonstrated.
…
BAT 7. BAT is to monitor emissions to water from FGC and/or bottom ash treatment with at least the
frequency given below and in accordance with EN standards. If EN standards are not available, BAT is to use
ISO, national or other international standards that ensure the provision of data of an equivalent scientific
quality.
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Table 5.8: BAT-AELs for direct emissions to a receiving water body
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