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YMPÄRISTÖLUPA PIENELÄINTUHKAAMOLLE 
 
 

 
1. ASIA 
 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa Joroisten kunnan 
Kaitaisten kylässä Alakulmala 14:29 -tilalla sijaitsevan pieneläintuhkaamon 
toiminnalle. 

 
 

2. LUVAN HAKIJA 
 

Matti Luukkonen 
Haapasentauksentie 18 
79690 KAITAINEN 

 
 

3. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 

Pieneläintuhkaamo on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 §:n 
1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin kohdan 14 d 
mukaan. 

 
 

4. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 

Kunnan ympäristölupaviranomainen on toimivaltainen tekemään asiassa 
päätöksen ympäristönsuojeluasetuksen 7 § 1 momentin kohdan 14 d mukaan. 

 
 

5. ASIAN VIREILLETULO 
 

Hakemus on toimitettu Joroisten kuntaan 29.4.2010. 
 
 

6. HAKEMUS 
 
6.1 Toiminta 

 
 T:mi Kaisertin toimintaan kuuluu pieneläinten tuhkaaminen. Laitoksessa 

tuhkataan maksimissaan eläimiä 600 kg/kk. Suurin kerralla tuhkattava eläin 
voi painaa korkeintaan 91 kg. Polttolämpötila on n. 900 °C. 

  
Tuhkaamisuuni vastaa pientalojen lämmityslaitteita. Polttoaineen kulutus on n. 
10 litraa tunnissa. Arvioitu laitoksen kokonaiskulutus on 300 l/kk. Polttoaine 
varastoidaan muovisessa valuma-altaallisessa säiliössä. Polttouuni ja säiliö 
ovat sijoitettuna metallirakenteiseen konttiin. 

  
 Eläimen tuhka sijoitetaan uurnaan, jonka asiakas vie mukanaan. 
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6.2 Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö 

 
Pieneläintuhkaamo sijaitsee Kaitaisten kylässä Haapasentauksentien varrella. 
Ympäristössä on pääosin metsäalueita. Lähin asuinkiinteistö on n. 160 m:n 
päässä metsän takana. Pihlasjärvestä laskeva joki rajoittuu kiinteistöön. 
Toiminnanharjoittajat asuvat itse kiinteistöllä. 

 
 Laitosalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole 
 luonnonsuojelualueita. 
 

6.3 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus 
 

Tuhkaamossa käytetään Shenandoah A200 polttouunia, joka on valmistettu 
tarkoitusta varten. 
 

6.4 Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 
 

6.4.1 Päästöt ilmaan 
 

Pieneläintuhkaamon savukaasupäästöt vastaavat lähinnä pientalojen  
öljylämmityksen päästöjä. Tampereen teknillisen korkeakoulun mittauksissa  
kyseinen polttouuni on todettu tehokkaasti ja puhtaasti polttavaksi. Tulipesän  
korkean lämpötilan ansiosta palamattomien savukaasujen pitoisuudet todettiin  
vähäisiksi. 

 
6.4.2 Toiminnassa syntyvät jätteet 

 
Asiakas vie poltosta syntyvän tuhkan mukanaan. Eläinten kuljetuspakkaukset 
yms. toimitetaan jätekeräykseen. 
 
 

7.  ASIAN KÄSITTELY 
 

Lupahakemuksesta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti  
21.5-21.6.2010 Joroisten kunnan ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat  

 olleet nähtävillä kuulutusajan Joroisten kunnanvirastolla. Naapureita on kuultu. 
  
 Hakemuksen johdosta ei ole esitetty huomautuksia. 
 
 

8. RATKAISU 
 
 Rantasalmen kunnan ympäristölautakunta (yhteislautakunta) myöntää Matti 
 Luukkoselle ympäristösuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan.  
 
 
 
 
 



3 

 

 

8.1 Lupamääräykset 
 

8.1.1 Poltto-olosuhteet 
 
Riittävän korkealla polttolämpötilalla ja polttimien oikeilla säädöillä voidaan  
vähentää palamisessa aiheutuvia haitallisia päästöjä ilmaan ja ehkäistä  
päästöjen aiheuttamia terveyshaittoja. Laitetta on käytettävä valmistajan  
ohjeiden mukaisesti (YSL 4, 43 §). 
 
Perustelu: Mahdollisesti haitallisia päästöjä ilmaan syntyy tällöin  
mahdollisimman vähän. 
 

8.1.2 Polttoaineen varastointi 
 
Laitoksessa käytettävää polttoainetta (öljyä) on varastoitava ja käsiteltävä  
siten, ettei synny maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa (YSL 4, 7§). 
 
Perustelu: Säiliön täyttämisen yhteydessä voi tapahtua ylivuotoja. Valuma- 
altaalla ehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumista öljyllä.  
 

8.1.3 Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 
 
Häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteista pieneläintuhkaamon toiminnassa tulee 
ilmoittaa viipymättä Joroisten kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle (YSL 4- 
5 §, 43 § 1 mom. kohta 3, JäteL 4 ja 6§). 
 
Perustelu: Toiminnassa on meneteltävä toiminnan edellyttämällä  
huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Toiminnassa tulee ottaa huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran 
todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien 
estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen. Haitalliset ympäristövaikutukset 
tulee ehkäistä ennakolta. Milloin niitä ei voida ehkäistä kokonaan ennakolta, ne 
on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi. Häiriöistä on ilmoitettava 
ympäristöviranomaisille enempien vahinkojen ehkäisemiseksi. 
 

8.1.4 Jätteet 
 
Poltossa syntyvää tuhkaa ei saa haudata tai sirotella tuhkaamon kiinteistölle. 
Toiminnasta syntyvät kiinteät jätteet on toimitettava jätteenkeräykseen.  
 
Perustelu: Tässä ympäristöluvassa ei ole käsitelty tuhkan sijoittamista 
tuhkaamon kiinteistön alueelle. 
 

8.1.5 Poltettavien eläinten varastointi 
 
Tuhkattavaksi tuotavat eläimet on tarvittaessa säilytettävä pakastimessa. 
Säilytyksessä  on noudatettava eläinlääkärin ohjeistusta. 
 
Perustelu: Laitoksen toimintakapasiteetin mahdollisesti ruuhkautuessa on 
huolehdittava eläinten asianmukaisesta säilytyksestä. 



4 

 

 

8.1.6 Kirjanpito ja raportointi 
 
Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa laitoksen toiminnasta, poikkeustilanteista 
sekä syntyneen jätteen määrästä. Kirjanpitoon tulee kirjata ainakin seuraavat 
seikat: 
 

- tuhkattujen eläinten määrä (kpl ja kg) 
- toiminnassa syntyneet jätteet ja niiden sijoituspaikat 
- käytetyn polttoaineen (öljyn) määrä ja laatu 
- tiedot nuohouksista ja huolloista 
- tiedot käyttöhäiriöistä 

 
 Yhteenveto edellisen vuoden kirjanpidosta tulee toimittaa Joroisten kunnan 
 ympäristösuojeluviranomaiselle helmikuun loppuun mennessä (YSL 4, 5, 43,  
 46 §, YSA 30 §, JäteL 51, 52 §). 
 
 Perustelu: Toiminnanharjoittajille annettu kirjanpito- ja raportointivelvoite  
 laitoksen toiminnan osalta on annettu viranomaisen tiedonsaannin  
 turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen  
 perusteella viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja  
 luvassa annettujen määräysten noudattamista. 
 

8.1.7 Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset 
 

Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen 
toiminnan lopettamista esittää yksityiskohtainen suunnitelma jätehuoltoa ja 
laitosalueen kuntoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista 
(YSL 81,  90 §). 
 
Perustelu: Toiminnanharjoittaja on vielä toiminnan loppumisen jälkeen  
vastuussa toiminnassaan syntyvistä jätteistä, ympäristön pilaantumisen  
estämisestä ja tarvittaessa tarkkailusta. 

 
 

9. RATKAISUN PERUSTELUT 
 

9.1 Luvan tarve 
 

Pieneläinten polttolaitos on määrätty ympäristöluvanvaraiseksi  
ympäristönsuojeluasetuksessa. 

 
9.2 Luvan myöntämisen edellytykset 

 
Ympäristösuojelulain 42 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää 
ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka 
huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 
terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden 
huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän 
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä 
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naapureille tai lähistöllä asuville kohtuutonta rasitusta mm. haitallisista 
aineista, liasta, hajusta tai melusta.  
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti ja jätehuollossa on 
käytettävä parasta mahdollista taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä 
mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. 
Jätteet on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista eikä aiheuta 
kohtuuttomia lisäkustannuksia. 

 
9.3 Yleiset perustelut 

 
Pieneläintuhkaamo sijoittuu haja-asutusalueelle ja sen ympäristö on harvaan 
asuttua maa- ja metsätalousaluetta. Tuhkaamon polttouunin öljynkulutus ja 
savupäästöt vastaavat pientalojen öljylämmityslaitteita. Pieneläintuhkaamon 
toiminnan vaikutukset eivät merkittävästi poikkea haja-asutuksen 
ympäristövaikutuksista.  Lähistöllä ei ole luonnonsuojelulain mukaisia 
luonnonsuojelukohteita eikä vedenhankinnan kannalta tärkeää 
pohjavesialuetta. 

 
Tuhkausuunin lämpötila on niin korkea, että laitosta valmistajan ohjeiden 
mukaan käytettynä haitallisia päästöjä syntyy mahdollisimman vähän. 
Ilmapäästöistä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

 
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu 
terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden 
huonontumista, vedenhankinnan tai  yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä 
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, joka 
aiheutuisi esim. melusta, hajusta tai pölystä. Lupa voidaan myöntää. 

 
 

10. LUVAN VOIMASSAOLO 
 

10.1 Luvan voimassaolo 
 

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnalle on haettava uusi ympäristölupa, 
mikäli toiminta muuttuu olennaisesti.  

 
10.2 Asetuksen noudattaminen 

 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo 
myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia 
säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan 
estämättä noudatettava (YSL 56 §). 

 
 

11. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
 
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 33, 34, 41-43, 45-46, 52-56, 62, 81, 
83, 90, 100, 105 § 
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Ympäristösuojeluasetus (169/2000, muutettu v. 2009) 1, 6, 7, 30 § 
Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 15, 51-52 § 
Jäteasetus (1390/1993) 5 § 
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta 
(1129/2001) 
Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 
 
 

12. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Päätöksestä peritään käsittelymaksua 1.000 €. 
(Rantasalmen ympäristölautakunta 31.3.2010 § 20). 
 
 

13. MUUTOKSENHAKU 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä. 
 
 
 
 
 
ympäristösihteeri  Petri Miettinen 


