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Olemme pullottaneet Härkänevan tehtaalla 
vuodesta 1995 juomiamme – lähdevettä, 
kivennäisvesiä, hyvinvointijuomia ja 
limonadeja – ilman ympäristöongelmia.

Härkänevan tehdas aloittaa toimintansa.
Alunperin tehtaalla pakattiin pelkkää lähdevettä. Ajan 
saatossa tehtaalla on ryhdytty pullottamaan myös 
maustettuja ja sokeroituja vesijuomia.

Finn Spring haki pullottamolle ympäristölupaa.
Aluehallintovirasto ilmoittaa siirtävänsä asian Toholammin 
kunnalle vuonna 2005. ELY katsoi, että kunta voi käsitellä 
ympäristölupa-asian.

Ympäristöviranomainen ottaa vesistönäytteitä.
Ympäristöviranomaisen ottamien näytteiden perusteella 
vesi on Härkäojan ja Lestijoen vesistölle tyypillistä ja normaalia.

Samalla alueella aloittaa toimintansa elintarvikevalmistajia, 
jotka johtavat jätevetensä samaan metsäojaan kuin mihin
Finn Spring johtaa huuhteluvetensä.
Metsäojaan tulee hajuhaittoja ja vesi sameutuu. Muut alueen 
tuotantolaitokset laskevat ojaan mm. satoja litroja maitoa ja 
muuta eloperäistä ainetta.

Finn Spring ryhtyy ajamaan alueen toimijoille yhteistä 
jäteveden puhdistamoa ja hakee puhdistamon 
rakentamisen vauhdittamiseksi vesihuoltoavustusta.
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Puhdistamo otetaan käyttöön.
Alueen yritykset ohjaavat jätevetensä puhdistamoon.
Finn Spring ryhtyy ohjaamaan pieniä sokerimääriä sisältävät 
huuhteluvedet puhdistamoon. Puhtaiksi määritellyt huuhteluvedet 
ohjataan metsäojaan, jotta ne eivät rasittaisi puhdistamon toimintaa.
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Tehtaamme on maaseudulla, ja näin myös kaukana kunnallisesta viemäri-
verkostosta. Vuosina 2011–2012 toiset yritykset viereisellä tontilla ryhtyivät 
valmistamaan kiinteitä elintarvikkeita ja juomia, joiden pääraaka-aineina oli  
esimerkiksi maitoa, proteiinia, rasvoja, sokeria ja kaakaota. Elintarvikkeiden 
valmistajat ovat johtaneet näitä aineita myös jätevesien mukana viereiseen 
metsäojaan, mikä on aiheuttanut ympäristölle selvästi havaittavaa kuormi-
tusta ja haittaa. Selkeä ympäristöhaitta on siis näin ollen syntynyt alueella 
toimivien muiden elintarvikeyritysten luontoon päästämien jätevesien seu-
rauksena.

Myös omasta toiminnastamme aiheutuu kuormitusta vesistölle, joka ei ole 
merkittävää: huuhtelemme säännöllisesti pullotuslinjastoamme. Näissä huuh-
teluvesissä on esimerkiksi erittäin pieniä määriä sokeria ja vähäisiä määriä 
juomien valmistusaineita (mm. aromeja ja kivennäisaineita), joista maustetut 
juomavedet valmistetaan.
 
Tässä taustamateriaalissa kerromme, miten olemme ottaneet ympäristöasioi-
ta huomioon ja olleet aloitteellisia jäteveden puhdistamon rakentamisessa, 
jossa kaikkien alueen toimijoiden jätevedet nykyisin käsitellään.



Miksi kaikki huuhteluvedet johdettiin aiemmin 
metsäojaan?

Huuhteluvesiin liukenee pieniä määriä sokeria pullotuslinjaston pesun yhteydes-
sä. Huuhteluvesiä syntyy, kun tuotantolinjalla vaihdetaan pullotettavaa juomaa 
tuotteesta toiseen. Veden lisäksi tuotteissa saattaa olla vähäisiä määriä mm. 
sokeria, aromeja ja kivennäisaineita.
 
Huuhteluvesien kokonaissokeripitoisuus on pieni, sillä sokeripitoisten juomien 
osuus valmistettavista juomista on selvästi pienempi kuin sokeroimattomien 
juomien osuus.
 
Härkänevan tehtaalla ei ole kunnallista jätevesiverkostoa eikä huuhteluvesien 
johtamisella metsäojaan ole ollut merkityksellisiä ympäristövaikutuksia. Muiden 
elintarviketoimijoiden saavuttua samalle alueelle, Finn Spring on ajanut aktiivi-
sesti jäteveden puhdistamon rakentamista. Puhdistamo otettiin käyttöön 2017.
 
Lestijärven tehtaalla on kunnalta saatu lupa johtaa huuhteluvesiä pohjavesi-
alueen ulkopuolelle kunnan rakennuttamassa purkuputkessa metsäojaan, jotta 
ne eivät rasittaisi puhdistamon toimintaa.

Miten huuhteluvedet käsitellään nykyisin?

Molemmilla tehtailla lievästi sokeripitoiset huuhteluvedet ohjataan jäteveden 
puhdistamolle. Muut huuhteluvedet ohjataan metsäojaan, jotta ne eivät sotke 
jätevedenpuhdistamon puhdistusprosesseja.
 

Miten Finn Spring olisi voinut toimia toisin?

Viranomaisilta saamamme käsityksen mukaan Härkänevan tehdas ei ole toimin-
tansa aikana tarvinnut ympäristölupaa, eikä viranomainen ole sitä edellyttänyt. 
Asiasta ei kuitenkaan ole olemassa virallista päätöstä.
 
Finn Springin olisi kuitenkin tullut pitää huolta, että viranomainen huolehtii osal-
taan Härkänevan tehtaan ympäristöluvan edistämisestä ja virallisen päätöksen 
antamisesta. Tehtaalle on haettu aktiivisesti ympäristölupaa ja tehtaan toimin-
taa on kuvattu ympäristölupahakemuksessa seikkaperäisesti vuonna 2005, 
mutta tästä huolimatta Toholammin ympäristöviranomainen ei edennyt asiassa.



Miten Finn Spring huomioi toiminnassaan
ympäristönäkökohdat?

Finn Spring haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä juomateollisuudessa. 
Teemme jatkuvia käytännön toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi: 

Lisätiedot

Finn Spring Oy
Virpi Ali-Haapala
hallintojohtaja
+358 40 827 8711
virpi.ali-haapala@finnspring.fi

• 100 % uusiutuvan energian käyttö molemmilla tehtailla
 • Ostamme vain Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa  
    EKOenergiaa (vesivoima)
 • Tehtailla on käytössä omat aurinkopaneelit. Aurinkopaneelien ansiosta mm.  
    Lestijärven tehtaan uusi automaattivarasto toimii täysin hiilineutraalisti.

• Härkänevan tehtaalla tuotannon hukkalämpö otetaan talteen ja 
   hyödynnetään rakennusten lämmityksessä.

• Omien tuotemerkkien hiilijalanjälki on hyvitetty 100-prosenttisesti 
   jo vuodesta 2010.

• Pakkausmateriaalien käyttö on minimoitu. Pulloa on esimerkiksi 
   ohennettu ja korkkia madallettu.

• Pakkausmateriaaleilla on korkea kierrätysaste:
 • Finn Springin uuden tuotemerkin Villin tuotteet pakataan 100 % 
    kierrätysmuovista (rPET) valmistettuihin pulloihin ja pakkausmuovi
    on 50 % kierrätysmateriaalia.
 • Asiakkaiden omat tuotemerkit ja SPRING-brändin tuotteet pakataan
    pulloihin, joissa tällä hetkellä käytetään 20 % rPET-muovia.
 • Lestijärven tehtaalla tuotteita pakataan myös alumiinitölkkeihin. 
    Alumiinia voidaan kierrättää lähes loputtomasti.


