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LIITE 8B.  Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä hakemuksesta 

 

MAUSTAJA OY, ympäristölupahakemus koskien Maustaja Oy:n elintarviketehtaan toimintaa 

Maustaja Oy:n Pyhännällä kiinteistöillä 630-402-33-8, 630-402-7-45 ja 630-402-7-43 sijaitseva elintar-

viketehdas toimii elintarvikkeiden sopimusvalmistajana valmistaen maustekastikkeita, salaatinkastik-

keita ja majoneeseja sekä hilloja asiakkailleen. Toiminnan laajentuessa (kiinteistö 630-402-33-23) val-

mistettaviin tuotteisiin tulee myös hedelmä-, marja- ja vihannespohjaisia välipalatuotteita, vanukkaita 

ja soseita. Toiminta sijoittuu Leiviskänkankaan teollisuusalueelle noin 3,0 km päähän Pyhännän kes-

kustasta muiden elintarvike- ja teollisuusyritysten sekä rakennustuotevalmistajien kanssa.  

Maustaja Oy:n toiminta on ilmoitusvelvollista YSL liitteen 4 kohdan 4 alakohdan k) perusteella. Maus-

taja Oy hakee YSL 27 §:n ja 28 §:n mukaista ympäristölupaa toiminnalleen, sillä toiminta sijoittuu ve-

denhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. Lisäksi Maustaja hakee YSL 199 §:n mukaista toi-

minnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. 

Maustaja Oy:n tehtaan tuotantomäärä on noin 40 tonnia päivässä, jonka odotetaan kasvavan noin 50 

tonniin päivässä, kun tuotannon laajennusosa otetaan käyttöön. Ympäristölupaa haetaan vuosituotan-

tokapasiteetille 14 500 tonnia. Tuotteiden raaka-aineina käytetään esiprosessoituja tuotteita kuten 

pastöroitua tomaattipastaa, kasviöljyä, kuivattuja mausteita, nestesokeria, etikkahappoa sekä viinietik-

kaa, puhdistettuja ja pakastettuja marjoja sekä muita erilaisia nesteitä ja jauheita. Ympäristölupahake-

muksen liitteissä on esitetty nykyiset tuotantomäärät sekä käytettävien kemikaalien ja apu- ja lisäai-

neiden määrät.   

Elintarviketehdas sijaitsee Leiviskänkankaan teollisuusalueella muiden teollisten toimijoiden kanssa. 

Aluetta rajaavat idässä Ouluntie (tie 88) ja sen itäpuolella Pyhännänjärvi. Toimintaa lähimpänä sijait-

sevat asuinrakennukset sijaitsevat noin 400–500 metrin etäisyydellä kaakossa. 

Tuotantolaitoksen käyttämä lämpöenergia hankitaan Latvaenergia Oy:ltä teollisuushöyrynä. Laitoksen 

raakavesi tulee kunnan vesijohtoverkosta.  

Nykyisen toiminnan sekä toiminnan laajennuksen jätevedet, jotka pääosin koostuvat tuotantolaitteisto-

jen pesuvesistä sekä saniteettivesistä, johdetaan Pyhännän kunnan viemäriverkostoon. Tehtaalta läh-

tevän jäteveden laatua on tutkittu kesä-elokuussa 2021. Maustaja Oy tulee laatimaan teollisuusjäteve-

sisopimuksen.  

Tehdasalueen hulevedet ohjataan päällystetyllä piha-alueella pääsoin alueen pohjoisreunalle ja sieltä 

kunnan hulevesiverkkoon. Toiminnan jäähdytysvedet on johdettu vuosina 2010–2017 imeytyskentän 

kautta maahan. Vuodesta 2017 lähtien ne on johdettu kunnan hulevesiverkkoon ja pois pohjavesialu-

eelta. Toiminnan laajennukset jätevedet ja hulevedet johdetaan kunnalliseen viemäriverkostoon. 

Maustaja Oy:n toiminnasta ei normaaliolosuhteissa aiheudu kuormitusta maaperään tai pohjaveteen. 

Alueet, joilla liikennöidään, on asfaltoitu. Pesukemikaalit varastoidaan lukollisissa ja varoaltaallisissa 

kemikaalivarastoissa. Etikkahapon varastosäiliö on sijoitettu lukittuun, katettuun ja valuma-allastet-

tuun tilaan. Muilla raaka-ainesäiliöillä ei ole erillistä valuma-allasta. Laitokselta ilmaan johdettavat 

päästöt ovat lähinnä maustekastikevalmistuksesta muodostuvia ja tehtaan läheisyydessä aistittavia 

hajuja. Ilmapäästöjä ei ole tutkittu, eikä hajuista ole tullut valituksia. Toiminnan laajennuksen ilma-

päästöt suodatetaan. 

Maustaja Oy:lle on laadittu pelastussuunnitelma, jossa on esitetty myös toimintaohjeet kemikaalivuo-

tojen varalle. Pelastussuunnitelma päivitetään koskemaan toiminnan laajennusta.  

Hakijan tiedossa ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia lähialueen ympäristöolosuhteissa tai ympäris-

tön laadussa. Hakemuksen mukaisella toiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuk-

sia. Yhteenvetona voidaan todeta, että toiminnan laajentumisen myötä sen aiheuttamat ympäristövai-

kutukset eivät tule merkittävästi kasvamaan. 


