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D/178/11.01.00/2021

YMPÄRISTÖLUPA JA TOIMINNAN ALOITTAMISLUPA/ LEMMIK-
KIELÄINTEN POLTTOLAITOS, TMI KAISERT, VARKAUS

Keski-Savon ympäristölautakunta 10.6.2021 § 58

Tmi Kaisert hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ym-
päristölupaa ja 199 §:n mukaista toiminnan aloittamislupaa lemmikkieläin-
ten polttolaitokselle kiinteistölle Välipala 915-413-4-95 osoitteeseen Lahte-
lantie 47, Varkaus.

Kiinteistöllä on tarkoitus aloittaa pieneläintuhkaamon toiminta. Tuhkattavat 
eläimet tulevat alueen lähikunnista ja -kaupungeista. Yrityksellä on nykyi-
sin vastaavaa toimintaa Joroisissa. Hakijalta saadun lisäselvityksen mukaan 
toiminnasta ei aiheudu ylimääräistä liikennettä, koska tuhkaamolle ei voi 
tuoda itse tuhkattavia eläimiä.

Alueella on voimassa Luttila-Puurtila -osayleiskaava. Kiinteistön kaava-
merkintä on AP-1, eli pientalovaltainen asuinalue. 

Hakemuksesta saatiin lausunnot Varkauden kaupungin kaavoittajalta, ra-
kennusvalvonnalta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Varkauden kaupun-
gin kaavoittajan ja rakennusvalvonnan lausuntojen mukaan toiminta poik-
keaa osayleiskaavasta, lisäksi rakennusvalvonnan mukaan toiminta edellyt-
tää rakennuslupaa. Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon mukaan toi-
minnalla tulee olla kunnaneläinlääkärin hyväksyntä. Terveydensuojeluvi-
ranomainen ei näe estettä ympäristöluvan myöntämiselle, mikäli toiminnas-
ta mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat ennaltaehkäistään. 

Lausunnot on huomioitu lupaehdoissa ja -määräyksissä. 

Kuulemisaikana saapui yksi muistutus. Muistutus on huomioitu lupamää-
räyksissä. 

Lupapäätösehdotus on liitteenä. 

Valmistelija ja lisätietoja: ympäristötarkastaja Niklas Holopainen, p. 
044 790 6024, niklas.holopainen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää liitteenä olevan päätös-
ehdotuksen mukaisen ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan Tmi 
Kaisertille lemmikkieläinten polttolaitoksen toiminnalle kiinteistölle Väli-
pala (915-413-4-95). 
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Ympäristöluvan ehtona on, että toiminnanharjoittajan tulee ennen toimin-
nan aloittamista hakea rakennuslupa sekä saada toiminnalle kunnaneläinlää-
kärin hyväksyntä. Kaavasta poikkeaminen tulee käsitellyksi toimivaltaisen 
viranomaisen toimesta viimeistään rakennuslupavaiheessa.

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 
80 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 1820 eu-
roa. Maksua on alennettu 30 %, koska käsittelyyn käytetty työaika oli vä-
hemmän kuin taksalaskelmissa käytetty. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ASIA

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa ja 199 §:n mukainen toiminnan aloittamislupa 
lemmikkieläinten polttolaitokselle.

LUVAN HAKIJA

Tmi Kaisert
Lahtelantie 47
78310 Varkaus
Y-tunnus: 2336281-3

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Lemmikkieläinten polttolaitoksessa tuhkataan kuolleita pieneläimiä, joita tulee alueen 
lähikunnista ja -kaupungeista. Tuhkaaminen tapahtuu kahdella tehdasvalmisteisella 
polttouunilla.

Suunniteltu toiminta sijaitsee Varkauden kaupungin Puurtilan kylässä kiinteistöllä 
Välipala (915-413-4-95), osoitteessa Lahtelantie 47, Varkaus.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa 
on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla, josta säädetään 
kyseisen lain liitteessä 1. Lemmikkieläinten polttolaitokselle vaaditaan ympäristölupa 
ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 14 C perusteella.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen toiminnan 
ympäristölupa-asiassa ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 34 §:n ja 
ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 2 momentin kohdan 13 c perusteella. 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille Keski-Savon ympäristölautakunnalle 3.3.2021.
D/178/11.01.00/2021

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT 

Lemmikkieläinten polttolaitoksella ei ole aiempaa ympäristölupaa. Hakijalla on tällä 
hetkellä vastaavaa toimintaa Joroisissa.  

YMPÄRISTÖN MAANKÄYTTÖ, KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSILLE 
HERKÄT KOHTEET

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 10.06.2021 / 58 §
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Hankealue sijaitsee noin 3,5 kilometriä Varkauden keskustasta koilliseen Lahtelantien 
päässä hakijan omistamalla kiinteistöllä Välipala (915-413-4-95).
Alueella on voimassa Luttila-Puurtila -osayleiskaava. Kiinteistön kaavamerkintä on AP-
1, eli pientalovaltainen asuinalue. 

Karttatarkastelun perusteella lähin naapurikiinteistöllä sijaitseva asuinrakennus 
sijaitsee noin 70 metrin päässä suunnitellusta polttolaitoksen sijainnista. 1.5.2021 
vastaanotetun lisäselvityksen mukaan polttolaitoksen etäisyys hakijan omaan 
asuinrakennukseen on kahdeksan metriä. 

Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue on noin 7 
kilometrin etäisyydellä hankealueesta koilliseen.

Hankealueen lähin vesistö on luoteessa noin 250 metrin päässä sijaitseva Unnukka, 
joka kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen. 

Viranomaisen tiedossa ei ole lähistöllä sijaitsevia luonnonsuojelualueita. 

TOIMINNAN KUVAUS

Yleiskuvaus toiminnasta

Lemmikkieläinten polttolaitoksessa on tarkoitus tuhkata pieneläimiä, joita tuodaan 
lähialueen kunnista ja kaupungeista. Toiminta tulee olemaan ympärivuotista.

Tuhkaaminen tapahtuu polttouuneilla.

Laitteet, rakenteet ja tuotantokapasiteetti

Tuhkaus tehdään kahdella teollisesti valmistetulla Shenandoah -polttouunilla, joissa on 
KP 6 -öljynpolttimet. Polttouunin teho on 20 kg/tunnissa. Polttoaine säilytetään 1500 
litran muovisessa öljysäiliössä, jossa on ylitäytönestin ja metallinen valuma-allas. 
Polttoaineena käytettävää kevytpolttoöljyä kuluu maksimissaan 1000 litraa 
kuukaudessa. Tuhkattava eläinmäärä on maksimissaan 2000 kg/kk. 

Suojahuoneena toimii metallirunkoinen ns. polttokontti. Suojahuone sisältää kaikki 
tuhkaukseen tarvittavat laitteet sekä muusta tilasta eristetyn huoneen öljysäiliölle. 

Liikenne

Hakemuksen mukaan liikennemäärät eivät muutu oleellisesti. Hakijan 1.5.2021 
antaman lisäselvityksen mukaan toiminnasta ei aiheudu ylimääräistä liikennettä, koska 
tuhkaamolle ei voi itse tuoda tuhkattavia eläimiä. 

Hankkeen aikataulu

Hakija haluaa aloittaa toiminnan ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa ja on hakenut 
toiminnan aloittamislupaa. 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN VÄHENTÄMINEN 

Polttolaitoksen toiminta ei aiheuta hakijan mielestä merkittäviä päästöjä maaperään, 
vesiin tai viemäriin ja polttoprosessissa syntyvät savupäästöt ovat vähäiset. 
Ympäristölupahakemuksen liitteenä on TTKK:n mittausraportti, jonka mukaan 
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polttouuni on todettu tehokkaaksi ja puhtaasti polttavaksi. Toiminta ei aiheuta melua 
ympäristöön. 

Hakijan mukaan päästöihin voi vaikuttaa riittävän korkealla polttolämpötilalla, polttimien 
oikeilla säädöillä sekä polttoaineen oikeaoppisella varastoinnilla. 

Toiminnassa syntyy luutuhkaa noin 700 litraa vuodessa, josta noin 400 litraa lähtee 
asiakkaille ja noin 300 litraa sijoitetaan sirottelumetsikköön. Sirottelumetsikkö sijaitsee 
Joroisissa kiinteistöllä 171-405-50-0, osoitteessa Vanhasijantie 27 B, 79690 Kaitainen. 
Sirottelumetsikön pinta-ala on noin neljä hehtaaria Pihlaspurontiestä koilliseen. 

Hakemuksen mukaan vähäinen määrä syntyvää muuta jätettä toimitetaan 
jätteenkeräykseen. 

ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

Hakijan arvion mukaan toiminnalla ei ole vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen tai 
ihmisten terveyteen, luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin, rakennettuun ympäristöön, 
vesistöön ja sen käyttöön, maaperään tai pohjaveteen. Toiminnasta ei aiheudu melua 
tai tärinää, ja siitä ei ole tehty ympäristövaikutusten arviointia. 

Ympäristölupahakemuksen liitteenä olevan mittausraportin mukaan savukaasuista 
ilmaan tulevat pitoisuudet todettiin vähäisiksi ja ne vastaavat lähinnä pientalojen 
öljylämmityksen päästöjä.

TOIMINNAN TARKKAILU 

Käyttötarkkailu

Hakemuksen mukaan laitteita käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hakemuksen 
liitteenä on uunien käyttöohje. 

Mittausmenetelmät ja -laitteet

Polttolämpötiloja valvotaan tarkoitukseen tehdyllä digitaalisella mittarilla.

Raportointi

Vuosiraportti, josta ilmenee vuosittain tuhkattavien eläinten kappale- ja kilomäärät sekä 
syntyvän tuhkan ja käytetyn polttoaineen määrä. 

ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Hakijan arvion mukaan eläinten, tuhkan ja muiden jätteiden käsittelystä huolehditaan 
siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä eikä muuta haittaa ympäristölle. 
Mahdolliset haittaeläimet alueella torjutaan. 

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN 
KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA 

Polttolaitoksessa käytettävät polttouunit on valmistettu kyseistä tarkoitusta varten. 

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 10.06.2021 / 58 §
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ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Varkauden kaupungin ja Keski-Savon ympäristötoimen 
internetsivuilla 12.3.2021 – 19.4.2021. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu 
lähimpiä kiinteistöjä 12.3.2021 lähetetyillä kirjeillä. Hakemusasiakirjat ovat olleet 
nähtävillä kuulutusajan Keski-Savon ympäristötoimen internet-sivuilla. 

Tarkastukset

Kohteeseen ei ole tehty tarkastusta. 

Lausunnot

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Varkauden kaupungin 
kaavoittajalta, rakennusvalvonnalta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Hakemuksesta 
saapui kolme lausuntoa. 

Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomainen 16.4.2021

Hakemuksesta ei käy ilmi toiminnassa käytettävien polttouunien etäisyyttä lähimpään 
asuinrakennukseen. Kartasta katsottuna naapurikiinteistöjen asuinrakennuksen eivät 
sijaitse polttouunien hakemuksessa esitetyn sijaintipaikan välittömässä läheisyydessä. 
Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuvat savukaasupäästöt ovat vähäiset 
(verrattavissa pientalon öljylämmitykseen) eikä toiminnasta aiheudu melua 
ympäristöön. 

Pieneläintuhkaamon toiminnasta ei saa aiheutua savu-, haju- tai meluhaittaa eikä 
kuolleiden eläinten, tuhkan ja muiden toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely saa 
aiheuttaa terveyshaittaa lähinaapureille. 

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisesti elinympäristöön vaikuttavan 
toiminnanharjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja 
seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Toimintaa on harjoitettava siten, että 
terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. 

Sivutuoteasetuksen ((EU) N:o 142/2011 liite 3) mukainen pieneläinten polttolaitos on 
oltava ennen käyttöönottoa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä. Hyväksynnästä 
päättää kunnaneläinlääkäri.

Terveysvalvonta ei näe estettä ympäristöluvan myöntämiselle, mikäli toiminnasta 
mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat ennaltaehkäistään.

Varkauden kaupungin rakennusvalvonta 19.4.2021

Toiminta ja sen tarvitsema rakennus edellyttävät rakennuslupaa. Toiminta poikkeaa 
alueella voimassa olevasta osayleiskaavasta. Rakennusluvan myöntämisen 
edellytyksiä poikkeamispäätöksen tarpeen osalta ei voi arvioida ympäristölupa-
aineiston perusteella. Poikkeamispäätöksen tarpeeseen vaikuttaa mm. toiminnan 
aiheuttaman liikenteen lisääntymisen ympäristövaikutukset.

Rakennusvalvonnalla ei ole muuta lausuttavaa ympäristölupahakemukseen.

Varkauden kaupungin kaavoittajan lausunto 19.4.2021

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 10.06.2021 / 58 §
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Alueella on voimassa 17.5.2004 hyväksytty Luttila-Puurtila-osayleiskaava, jossa 
kiinteistöllä on kaavamerkintä AP-1, pientalovaltainen asuntoalue. Alueen 
yksityiskohtainen maankäyttö ratkaistaan asemakaavalla. Aluetta koskevat seuraavat 
yleiset määräykset: Alueelle ennen osayleiskaavan vahvistamista rakennettuja 
rakennuksia saa rakennuspaikan rakennusoikeuden määrää ja rakennusten 
sijoittamista koskevien määräysten estämättä muuttaa ja korjata uudisrakentamiseen 
verrattavalla tavalla sekä tehdä niihin vähäisiä laajennuksia.

Hakemuksen mukainen toiminta poikkeaa osayleiskaavasta.
Strategisessa yleiskaavassa (hyväksytty kv 27.3.2017) alue on nykyistä asuntoaluetta.

Alueen asemakaavoittaminen ei ole kaupungin lähivuosien työohjelmassa.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta jätettiin yksi muistutus.

19.4.2021 saapunut muistutus

Asian selvityksissä ei käy ilmi hajuhaitat, syntyykö poltettaessa hajua? Entä savua?

Toimintana tämä on sellaista, mikä ei kuulu alueelle jossa on asuinkiinteistöjä. Monta 
taloa hyvinkin lähellä.

Hakijan vastine

Hakijalta on pyydetty vastine annetuista lausunnoista ja muistutuksesta 22.4.2021 
lähetetyllä kirjeellä. Samassa yhteydessä on pyydetty lisäselvitystä siitä, mikä on 
hakijan arvio toiminnan aiheuttamista liikennemääristä. Hakija toteaa 1.5.2021 
saapuneessa vastineessaan seuraavaa:

Vastine 19.4.2021 saapuneessa muistutuksessa esitettyihin kysymyksiin:

”Kuten TTK:n mittausraportista käy ilmi, ovat päästöt lähinnä pientalon öljylämmityksen 
luokkaa. Käytettävä polttouuni on todettu tehokkaasti puhtaasti polttavaksi. 
Ympäristölle ei aiheudu haju tai savuhaittoja. Piipusta erottuu lähinnä lämpöväreilyä, 
lisäksi palokaasut ohjautuvat korkean lämpötilansa vuoksi (n. 1000c) nopeasti 
korkealle.”

Lisäselvitys:

”1. Polttokontin etäisyys asuinrakennukseen (hakijan oma asuinkiinteistö) on noin 8 m.
 2. Toiminnasta ei aiheudu ylimääräistä liikennettä, koska tuhkaamolle ei voi itse tuoda 
tuhkattavia.” 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Tmi Kaisertille ympäristönsuojelulain 27 §:n 
mukaisen ympäristöluvan ja 199 §:n mukaisen toiminnan aloittamisluvan 
lemmikkieläinten polttolaitoksen toiminnalle Varkauden Puurtilan kylän kiinteistöllä 
Välipala (915-413-4-95). Ennen toiminnan aloittamista sille tulee olla myönnetty 
rakennusvalvontaviranomaisen rakennuslupa sekä toiminnan tulee olla 
kunnaneläinlääkärin hyväksymä.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 10.06.2021 / 58 §
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Sen lisäksi, mitä lupahakemusasiakirjoissa on esitetty, toiminnassa tulee noudattaa 
seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset 

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Polttolaitosta saa käyttää ainoastaan pieneläinten tuhkaamiseen. Kuolleiden 
tuotantoeläinten tai niiden osien sekä muiden jätteiden polttaminen on kielletty.

2. Kiinteistöllä tapahtuva mahdollinen väliaikainen kuolleiden eläinten varastointi sekä 
polttoaineen ja tuhkan käsittely tulee suorittaa siten, ettei niistä aiheudu ympäristön 
pilaantumista, kuten alueen roskaantumista, pöly-, haju- tai hygieenisiä haittoja eikä 
maaperän pilaantumista. Varastointitilat ja kuljetusvälineet on desinfioitava riittävän 
usein. Haittaeläinten tai hyönteisten esiintyminen on tarvittaessa estettävä 
torjuntatoimenpitein.

3. Polttolaitoksen toiminta ei saa aiheuttaa haitallisia savukaasupäästöjä tai hajuhaittaa 
ympäristöön.

4. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55
dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.

(YSL 6, 7, 8, 16, 52, 62, 142 §, JL 8, 12, 13 ja 72 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992)

Perustelut (määräykset 1-4): Hakemuksen mukainen laitos on suunniteltu pieneläinten 
polttamiseen ja ympäristölupaa on haettu pieneläinten tuhkaamiselle. Määräykset 2-4 
on annettu, jotta toiminnasta ei aiheudu haittoja lähiympäristöön. Poltettavan 
materiaalin luonteesta johtuen käsittelyn tulee tapahtua nopeasti ja tarvittaessa 
haittojen muodostuminen on estettävä kylmäsäilytyksellä. Polttotapahtuman 
suorittaminen hallitusti varmistaa, ettei toiminnasta muodostu haju- tai 
savukaasuhaittoja ympäristöön. 

Polttoprosessi ja sen tarkkailu

5. Toiminnanharjoittajan on seurattava polttouunin lämpötilaa jokaisen polttokerran 
yhteydessä. Savukaasun lämpötilan on noustava palamisen aikana vähintään 850 C 
asteeseen, jossa sen tulee pysyä vähintään kahden sekunnin ajan.

6. Mikäli polttouunin toiminnassa havaitaan sellaisia muutoksia (esim. savun hajussa 
tai värissä tai savukaasun lämpötilan laskua), joiden nojalla polttoprosessissa on syytä 
olettaa olevan häiriöitä, tulee laitoksen toiminta välittömästi keskeyttää ja ryhtyä 
toimenpiteisiin uunin toimintakunnon ja polttoprosessin varmistamiseksi.

7. Tarvittaessa lupaviranomainen voi erikseen määrätä päästömittausten tekemisestä.
Mittausten perusteella lupaviranomainen voi antaa toimintaa koskevia määräyksiä. 

8. Polttouunien käytössä on noudatettava valmistajan ohjeita. 

(YSL 6, 7, 8, 20, 52, 62 §)

Perustelut (määräykset 5-8): Polttoprosessia ja sen tarkkailua koskevat 
lupamääräykset on annettu mahdollisimman tehokkaan palamisen takaamiseksi ja 
haitallisten savukaasupäästöjen muodostumisen ehkäisemiseksi. Riittävän korkea 
palamislämpötila sekä laitoksen käyttö ja huolto valmistajan antamien ohjeiden 
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mukaisesti varmistaa uunien hyvän toiminnan. Palamisen aikaisella savukaasun 
lämpötilan seuraamisella varmistetaan palamisen tehokkuus. Savukaasujen riittävän
korkea lämpötila ja viipymä ovat edellytyksiä sille, että palamisessa mahdollisesti 
muodostuvia haitallisia yhdisteitä ei kulkeudu ulkoilmaan vaan riittävä kuumuus tuhoaa 
haitalliset yhdisteet. Mikäli on syytä olettaa, että laitos ei toimi tarkoitetulla tavalla, on 
perusteltua edellyttää, että luvanhakija ryhtyy toimenpiteisiin aiheutuvien päästöjen 
selvittämiseksi. Ympäristönsuojelulain yleisten velvollisuuksien mukaan 
toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa
ympäristövaikutuksista.

Varastointi ja jätehuolto

9. Laitoksella ei saa säännöllisesti varastoida tuhkattavia eläimiä. Väliaikaista 
kuolleiden eläinten säilytystä varten on oltava käytettävissä riittävän kokoinen lukittava 
kylmätila.

10. Poltossa syntyvä tuhka, jota ei välittömästi luovuteta lemmikin omistajalle, on 
säilytettävä tiiviissä kannellisessa astiassa ja lukitussa tilassa luovutukseen asti. 

11. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja jäteastiat tyhjennettävä jätelain ja 
yleisten jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Hyödynnettävät jätteet on 
kerättävä erikseen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn.

12. Toiminnassa mahdollisesti syntyvä tuhka, jota asiakkaat eivät vastaanota tai jota ei 
sirotella sirottelumetsikköön, tulee toimittaa käsiteltäväksi paikkaan, jolla on 
asianmukainen lupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen. Lupaviranomainen voi 
tarvittaessa vaatia metsään sijoitettavan tuhkan analysointia. 

(YSL 58 §, JL 8, 12, 13, 72 §)

Perustelut (määräykset 9-12): Lupamääräyksillä varmistetaan, ettei jätteistä tai 
varastoinnista aiheudu haittaa ympäristöön. Kohteessa tulee olla valmius kuolleiden 
eläinten säilyttämiseen kylmätiloissa, joka estää haju- tai hygieniahaittojen syntymisen. 
Tarpeen vaatiessa viranomainen voi vaatia tuhkan analysoinnin, jonka perusteella 
saadaan selville tuhkan tarkka koostumus. 

Häiriötilanteet

13. Toiminnassa mahdollisesti tapahtuvissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa on 
ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahinkojen rajaamiseksi ja ympäristön 
pilaantumisen estämiseksi. Vähäistä suuremmista häiriö- ja onnettomuustilanteista 
tulee ilmoittaa Varkauden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarvittaessa 
Pohjois-Savon pelastuslaitokselle.

(YSL 7, 14, 15, 16 ,17, 52 ja 134 §)

Perustelu: Häiriötilanteiden varalta annetulla lupamääräyksellä pyritään vähentämään 
häiriö- tai onnettomuustilanteissa aiheutuvia ympäristöhaittoja. Vahinkotilanteita 
koskevalla ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan tiedonkulku viranomaisille ja 
mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja 
ennallistamistoimenpiteiden toteutumisen valvonta.

Raportointi

14. Polttolaitoksen toiminnasta ja syntyneistä jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpitoa 
koskeva yhteenveto on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä 
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Varkauden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosiyhteenvedosta tulee 
ilmetä ainakin seuraavat asiat:

• tuhkauskertojen määrä ja laitoksen käyttötunnit vuodessa
• tuhkattujen eläinten lukumäärä ja yhteispaino (kg) kuukausittain jaoteltuna
• muodostuneen tuhkan kokonaismäärä (kg) vuodessa, asiakkaille menevät määrät ja
muun tuhkajätteen toimituspaikka
• käytetyn polttoaineen määrä ja laatu
• tiedot mahdollisista häiriötilanteista ja vahinkotilanteista ja niiden johdosta tehdyistä
toimenpiteistä

(YSL 6, 8, 62 §, JL 118 §, JA 20 §) 

Perustelu: Kirjanpitoa ja raportointia koskeva lupamääräys on annettu valvonnan
tehostamiseksi.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

15. Luvan haltijan on ilmoitettava toiminnan olennaisista muutoksista,
toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja toiminnan keskeyttämisestä
valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan tulee ennen toiminnan lopettamista
esittää suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.

(YSL 29, 94 ja 170 §)

Perustelu: Määräys on tarpeen ympäristöluvan valvonnan mahdollistamiseksi ja luvan 
mahdollisen muutostarpeen arvioimiseksi.

RATKAISUN YLEISET PERUSTELUT 

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut

Keski-Savon ympäristölautakunta katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat 
tarpeen hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi, jotta lemmikkieläinten 
polttolaitoksen toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä näiden 
nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Toimittaessa tämän päätöksen ja siinä annettujen määräysten mukaisesti sekä 
huomioiden sijoituspaikka ei toiminnasta nykytietämyksen mukaan aiheudu 
terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän 
tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. 
Toiminta ei myöskään aiheuta vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä 
naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Ympäristön pilaantuminen voidaan estää annetuilla määräyksillä. Määräyksiä 
annettaessa on otettu huomioon toiminnan sijainti, toimintojen aiheuttaman 
pilaantumisen todennäköisyys ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen.

Toimittaessa luvan mukaisesti toiminnan tekniset ratkaisut sekä päästöjen rajoittamista 
ja jätteiden syntyä ehkäisevät ratkaisut ovat sen tasoisia, että niiden voidaan katsoa 
täyttävän parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön vaatimukset. 

Toiminnan luonne ja ympäristövaikutukset huomioiden toiminnalle voidaan myöntää 
aloittamislupa ja vakuutta ei vaadita. Polttolaitoksena toimiva ns. polttokontti on 
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siirrettävissä, joten jos lupapäätös ei saa mahdollisen muutoksenhaun jälkeen 
lainvoimaa, voidaan polttokontti siirtää pois kiinteistöltä. 

Vastaus lausunnoissa ja muistutuksessa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin

Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa mainittu polttolaitoksen etäisyys 
lähimpään asuinrakennukseen on kerrottu hakijan antamassa lisäselvityksessä; 
kahdeksan metriä hakijan omaan asuinrakennukseen. Karttatarkastelun perusteella 
lähimpään naapurikiinteistöllä olevaan asuinrakennukseen on matkaa suunnitellusta 
polttolaitoksen sijainnista noin 70 metriä. Lausunnossa mainitut savu- ja hajuhaitat on 
huomioitu lupamääräyksissä 2-3 sekä 5-8. Meluhaitat on huomioitu lupamääräyksessä 
4 ja kuolleiden eläinten käsittely lupamääräyksissä 2 ja 9. Tuhkan ja muiden jätteiden 
käsittely on huomioitu lupamääräyksissä 10-12. Terveyshaittoja aiheuttavien riskien 
tunnistaminen ja seuraaminen on huomioitu lupamääräyksissä 2, 6 ja 14. Lausunnossa 
mainittua sivutuoteasetuksen mukaista viranomaisen (kunnaneläinlääkäri) hyväksyntää 
edellytetään ympäristölupapäätöksessä ennen toiminnan aloittamista.

Varkauden kaupungin rakennusvalvonnan lausunnon mukaan toiminta edellyttää 
rakennuslupaa. Lisäksi toiminta poikkeaa osayleiskaavasta, joten se edellyttää 
poikkeamisluvan. Kaavasta poikkeaminen on todettu myös Varkauden kaupungin 
kaavoittajan lausunnossa. Ympäristölupapäätöksessä edellytetään, että toiminnalle 
tulee olla myönnetty rakennuslupa ennen toiminnan aloittamista. Poikkeamislupa 
käsitellään viimeistään rakennusluvan yhteydessä toimivaltaisen viranomaisen 
toimesta. Edellyttämällä rakennuslupaa varmistutaan siitä, että kaavasta poikkeaminen 
käsitellään ja hyväksytään kaavaa tulkitsevan ja valvovan viranomaisen toimesta. Jos 
poikkeamista ei myönnetä, toiminnalle ei voida myöntää rakennuslupaa ja sitä ei voida 
ympäristöluvan ehdon mukaisesti aloittaa.  

19.4.2021 saapuneessa muistutuksessa on mainittu toiminnasta mahdollisesti syntyvät 
savu- ja hajuhaitat. Lisäksi muistutuksen mukaan hakemuksen mukainen toiminta ei 
kuulu alueelle, jossa on asuinkiinteistöjä. Hakemuksen liitteenä olevan mittausraportin 
mukaan ilmaan tulevat päästöt ovat vähäiset, lisäksi asia on huomioitu 
lupamääräyksissä 2-3 ja 5-8. Ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan 
hakemuksen mukaisen toiminnan ympäristövaikutukset ovat määräyksiä 
noudatettaessa vähäiset ja naapurien asuinkiinteistöjen etäisyys polttolaitoksesta 
huomioiden hakemuksen mukainen toiminta voidaan sijoittaa alueelle, jossa sijaitsee 
asuinkiinteistöjä. 

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia 
määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
(YSL 70 §)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
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Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristölautakunnan 
17.12.2020 (80 §) hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 2 §:n ja 
liitetaulukon kohdan 13.3 mukaisesti yhteensä 1820 euroa. Maksua on alennettu 30 %, 
koska käsittelyyn käytetty työaika oli vähemmän kuin taksalaskelmissa käytetty. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 11–12, 14–17, 20, 22, 27, 29, 39, 42-44, 48-49, 
52-53, 58, 62, 65-66, 70, 83-87, 94, 133-136, 142, 170, 172, 190-191, 199 §:t 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-3, 11, 13, 15 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 §:t 
Jätelaki (646/2011) 8, 12-13, 15, 19, 72, 73 ja 118 §:t 
Jäteasetus (179/2012) 20 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Keski-Savon ympäristölautakunnan päätös ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta 
17.12.2020 § 80

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 
§:n mukaisesti.

Päätös
Tmi Kaisert

Jäljennös päätöksestä
Varkauden kaupungin kaavoittaja
Varkauden kaupungin rakennusvalvonta
Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Ilmoitus päätöksestä
Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta tai jotka ovat asiassa tehneet 
muistutuksen.  

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta. 

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. 
Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan 
valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) 
viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. 
Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä 
julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka 
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön 
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka 
alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä 
vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua 
valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on 
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

Valituksen liitteet
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio 
saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen 
tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen 
oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu 
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa 
käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-
oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle 
henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös 
postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen 
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asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin. 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 
euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen 
päätöksen valittajan eduksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 49- 51, 59-60
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätöksiin § 52-55, 58
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätöksiin § 56-57
haetaan muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on 
luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Postitse tavallisena 
kirjeenä lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta 
vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon 
saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Itä-Suomen 
hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
  tehtäväksi sekä
- perusteet joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
  alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
  aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen 
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä.  Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi 
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
10.06.2021
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Yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 Kuopio
puhelin: 029 56 42502
faksi: 029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu 

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
peritä. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on 
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu 
on valituskirjelmäkohtainen.

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
10.06.2021
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