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HAKEMUS

1. Hakija

1.1. Yrityksen perustiedot

Y-tunnus

2242377-6

Toiminimi

Kiinteistöhuolto Pekkanen Oy

Yritysmuoto

Osakeyhtiö

Päätoimiala

Kiinteistönhoito (81100)

Kotipaikka

Virrat

1.2. Yrityksen yhteystiedot

Yrityksen/yhteisön sähköpostiosoite

kiinthuolto.pekkanen@phpoint.fi

Puhelin

0505867331

Käyntiosoite

Lähiosoite: Ahjolantie 1
Postinumero: 
Postitoimipaikka: 

Postiosoite

Lähiosoite: Kotikuja 4
Postinumero: 34870
Postitoimipaikka: VISUVESI
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1.3. Laskutustiedot

[x] Laskutusosoite [ ] Verkkolaskuosoite

Laskutusosoite

Lähiosoite tai PL: Kotikuja 4
Postinumero: 34870
Postitoimipaikka: VISUVESI

Verkkolaskuosoite

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 
Välittäjätunnus: 

Laskun viitetiedot

1.4. Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden tiedot

Sukunimi: Pekkanen
Etunimi: Sami
Puhelinnumero: 0505867331
Sähköpostiosoite: kiinthuolto.pekkanen@phpoint.fi

2. Tiivistelmä

2.1. Hakijan laatima kuvaus

Toimintalupaa haetaan pieneläintuhkaamolle, jossa tuhkataan lemmikkieläimiä erityisesti eläinten 
tuhkaukseen suunnitellussa polttouunissa. Pieneläintuhkaamo on suunniteltu sijoitettavaksi 
Ruoveden Visuvedelle osoitteeseen Pullapolku 2, 34870 Visuvesi.
Tuhkattavat eläimet noudetaan joko yksityisiltä tai sopimuseläinlääkäreiltä, asianmukaisesti 
pakattuna, ja tuhkataan heti tai varastoidaan niille tarkoitetussa pakastimessa korkeintaan viikon 
ajan. Asiakkaat voivat tuoda myös itse lemmikkieläimensä tuhkattavaksi. Tuhkauksen jälkeen tuhka 
palautetaan yleensä eläimen omistajalle. Eläimet kuljetetaan ja säilytetään tiiviissä ja suljetussa 
kuljetussäiliössä, josta ne siirretään välittömästi tuhkauskonttiin tuhkattavaksi. Mikäli tuhkausta ei 
jostain syystä voida tehdä heti, eläimet säilytetään pakastimessa lukitussa varastokontissa. 
Tuhkaukseen tulevat eläimet eivät missään vaiheessa ole ulkona, eivätkä pakkaamattomina, joten 
haittaeläimet eivät pääse niihin käsiksi.Tuhkauksessa käytetään Addfield PET200–tuhkausuunia. 
Laitos on ns. konttiratkaisu, eikä vaadi kiinteitä perustuksia. Polttouuni Addfield PET200 on 
erityisesti pieneläinten tuhkaukseen suunniteltu uuni, joka toimii kevyellä polttoöljyllä. Tuhkausuuni 
edustaa nykyaikaista tuhkaustekniikkaa ja sillä saavutetaan puhdas palaminen. Öljynkulutus on noin 
10 litraa tunnissa, tämä vaihtelee eläimen painon, rasvapitoisuuden, tuoreuden (tuore, +4 
kylmiökylmä, -18 pakastettu)mukaan. Uunissa on 3 poltinta. Uunilla polttaa noin 6-8 yksilötuhkausta 
työpäivässä, riippuen jälleen ylläolevista määreistä. Polttokammionlattia on noin EUR-lavan kokoinen 
ja sen voi jakaa irtotiilillä esim. kahteen tai neljään osaan. Silloin voi tehdä 2-4 yksilötuhkausta 
pienemmillä eläimillä samanaikaisesti. Addfieldin uunissa on kosketusnäyttö, joka kertoo 
polttokammioiden lämmöt ja näyttää, missä kammiossa on liekki päällä.Paneeli myös tallentaa 
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muistitikuille lämmöt ja polttoajat, jotka ilmoitetaan vuosittain tarkastettavaksi.
Kun polttokammioissa on saavutettu haluttu lämpötila (jälkipoltossa direktiivin määräämä +850 
astetta) ja pääkammiossa esim.+750 astetta, menee öljynsyöttö pois päältä ja öljynsäästö on noin 
40% verrattuna uuneihin, joissa ei ole automatiikkaa.
Kuitenkin kaikista kolmesta polttimesta syötetään kammioihin palamista auttavaa lisäilmaa. 
Jälkipolttimella varmistetaan mahdollisimman puhtaat ja hajuttomat päästöt, joissa ei ole haisevia 
rikkiyhdisteitä tai nokeavaa savua. Polttouunin piipun huippukorkeus on 4 metriä. Kukin polttoerä on 
enintään noin 90 kg. Tuhkattavien eläinten arvioitu kokonaismäärä vuodessa on 8000-9000 kg. 
Laitoksen kapasiteetti mahdollistaa noin 14 000 kg määrän käsittelyn. Uunin polttoteho on alle 50 kg 
tunnissa.
Jätteet: 
Tuhkauksen jälkeen jäähtynyt tuhka pakataan tuhkauskontin sisällä umpinaiseen pussiin. 
Mahdolliset luunmurut jauhetaan ja liitetään tuhkan mukaan. Pussi laitetaan uurnaan ja toimitetaan 
eläimen omistajalle. Arviolta n. 10 prosenttia tuhkan määrästä syntyy yhteistuhkauksessa. Tämä 
jäähtynyt tuhka sijoitetaan palamattomaan kannelliseen säiliöön, jota säilytetään lukitussa 
varastokontissa. Tuhka viedään  jätteenkäsittelylaitokselle.Toiminnassa pyritään mahdollisimman 
vähäiseen jätemäärään mm.pakkaus- ja kuljetusmateriaalien oikealla valinnalla. Kaikki syntyvä jäte 
lajitellaan ja kierrätetään ohjeiden mukaisesti. Mahdollinen PVC:tä sisältävä muovi poistetaan 
eläimen ympäriltä kontin sisällä ja kerätään erilliseen puhtaaseen jätesäkkiin, joka hävitetään 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Laitokselle tehdään jätteenkuljetussopimus.
Tiedot vedenhankinnasta ja viemäröinnistä:
Tuhkaamon varsinaisessa toiminnassa ei tarvita vettä. Tarvittavat pesuvedet saadaan kunnallisesta 
vesijohtoverkosta ja johdetaan kunnalliseen viemäriin. Kuljetusastiat pestään hakijan hallitiloissa. 
Tuhkaamokontissa ei ole vesijohtoa tai viemäröintiä. 
Liikenne:
Tuhkaamotoiminta ei lisää liikennettä havaittavissa määrin. Tuhkaamo sijaitsee hakijan tontilla 
lähellä kantatie 66:ta ja tuhkattavia eläimiä noude- taan hakijan omalla autolla, korkeintaan kerran 
päivässä. Satunnaisesti asiakas voi itse tuoda lemmikkinsä tuhkattavaksi, mutta useimmiten 
lemmikit noudetaan pakattuina eläinlääkäriasemilta. Polttoöljyä tuova auto käy noin kolme kertaa 
vuodessa.

3. Taustatiedot

3.1. Toiminnan sijainti

Tuhkaamo tulee sijaitsemaan maaseutumaisen asumisen rakennuspaikalla, Visuvedellä, Ruoveden 
kunnassa. Tontin koko on 7710 m2 Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 100 metrin 
etäisyydellä tuhkaamosta. Lähimpään vesistöön on matkaa noin 300 m. Sijoituspaikka ei sijaitse 
pohjavesialueella. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähimmät pohjavesialueet ovat 
n.1 km etäisyydellä. Alueella ei ole luonnonsuojelulain mukaisia suojelukohteita.

Sijaintikunta

Ruovesi

Toiminnan tai hankkeen sijaintikiinteistöt

Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus
Leipurinkulma 702-427-1-221
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Osoite

Lähiosoite: Pullapolku 1
Postinumero: 34870
Postitoimipaikka: VISUVESI

3.2. Muu toiminta

Selostus kiinteistöllä mahdollisesti harjoitettavasta muusta toiminnasta

Kiinteistöllä sijaitsee Lounaskahvila Kantatie 66, joka on toiminnassa pääasiassa huhtikuusta 
lokakuuhun.

3.3. Oikeudet tarvittaviin alueisiin

Hakija omistaa kiinteistön.

3.4. Hakemukseen liittyvät toimialat ja hakuperusteet

Toimialat

Krematorio tai pieneläinten polttolaitos

Hakuperusteet

Uusi toiminta

3.5. Lupa- ja sopimustilanne

Kyseessä on uusi toiminta, eikä sillä ole aikaisempaa ympäristönsuojelulain mukaista lupaa. 
Tuhkaamokontin mahdollisesti tarvittava toimenpidelupalupa haetaan Ruoveden kunnan 
rakennusvalvonnasta. Toimintakiinteistö sijaitsee oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 
selvitysalueella. Hakija omistaa kiinteistön.

4. Toiminta

4.1. Yleiskuvaus

Toimintalupaa haetaan pieneläintuhkaamolle, jossa tuhkataan lemmikkieläimiä erityisesti eläinten 
tuhkaukseen suunnitellussa polttouunissa.Tuhkattavat eläimet noudetaan joko yksityisiltä tai 
sopimuseläinlääkäreiltä, asianmukaisesti pakattuna, ja tuhkataan heti tai varastoidaan niille 
tarkoitetussa pakastimessa korkeintaan viikon ajan. Asiakkaat voivat tuoda myös itse 
lemmikkieläimensä tuhkattavaksi. Tuh- kauksen jälkeen tuhka palautetaan yleensä eläimen 
omistajalle. Eläimet kuljetetaan ja säilytetään tiiviissä ja suljetussa kuljetussäiliössä, josta ne 
siirretään välittömästi tuhkauskonttiin tuhkattavaksi. Mikäli tuhkausta ei jostain syystä voida tehdä 
heti, eläimet säilytetään pakastimessa lukitussa varastokontissa. Tuhkaukseen tulevat eläimet eivät 
missään vaiheessa ole ulkona, eivätkä pakkaamattomina, joten haittaeläimet eivät pääse niihin 
käsiksi.Tuhkauksessa käytetään Addfield PET 200 –tuhkausuunia. Laitos on ns. konttiratkaisu, eikä 
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vaadi kiinteitä perustuksia. Polttouuni Addfield PET 200 on erityisesti pieneläinten tuhkaukseen 
suunniteltu uuni, joka toimii kevyellä polttoöljyllä. 
Polttouuni käynnistetään nostamalla jälkipolttokammion lämpötila 850°C:seen. Tuhkattavat eläimet 
laitetaan tämän jälkeen tuhkauskammioon ja käynnistetään muut polttimet. Palokaasut johdetaan 
polttokammiosta jälkipoltinkammioon ja niitä poltetaan kahden sekunnin ajan yli 850°C:ssa 
valtioneuvoston jätteen polttamisesta antaman asetuksen 151/2013 mukaisesti. Jälkipolttimesta 
palokaasut johdetaan neljä metriä korkean piipun kautta kovalla paineella ulkoilmaan.
Polttouunissa käytetään ns. kuumasydäntekniikkaa, jossa kolme öljypoltinta lämmittää 
polttokammiota eri suunnista. Tällä minimoidaan tuhkausaikaa ja optimoidaan palamista. 
Yksilötuhkauksissa polttokammio voidaan jakaa tiileillä useaan osaan. Kukin polttoerä on enintään 
noin 90 kg. Tuhkattavien eläinten arvioitu kokonaismäärä vuodessa on 8000-9000 kg. Laitoksen 
kapasiteetti mahdollistaa noin 14 000 kg määrän käsittelyn. Uunin polttoteho on alle 50 kg tunnissa.

4.2. Tuotanto ja tuotteet

Pieneläintuhkaamo.

4.3. Sivutuotteet

Ei sivutuotteita.

Sivutuotteet

4.4. Prosessit

4.4.1. Prosessit

Prosessien tiedot

4.5. Toiminta-ajat

Toimitaan ympäri vuoden. Päivittäinen työaika on klo 8.00 – 20.00. Lupaa haetaan kuitenkin 
ympärivuorokautiselle toiminnalle.

4.6. Raaka-aineet

Tuhkattavat eläimet noudetaan joko yksityisiltä tai sopimuseläinlääkäreiltä, asianmukaisesti 
pakattuna, ja tuhkataan heti tai varastoidaan niille tarkoitetussa pakastimessa korkeintaan 
viikon ajan. Asiakkaat voivat tuoda myös itse lemmikkieläimensä tuhkattavaksi. Tuhkauksen 
jälkeen tuhka palautetaan yleensä eläimen omistajalle. Eläimet kuljetetaan ja säilytetään 
tiiviissä ja suljetussa kuljetussäiliössä, josta ne siirretään välittömästi tuhkauskonttiin 
tuhkattavaksi. Mikäli tuhkausta ei jostain syystä voida tehdä heti, eläimet säilytetään 
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pakastimessa lukitussa varastokontissa. Tuhkaukseen tulevat eläimet eivät missään 
vaiheessa ole ulkona, eivätkä pakkaamattomina, joten haittaeläimet eivät pääse niihin käsiksi.

Raaka-aineet

Vuotuinen käytettävä 
enimmäismääräRaaka-aine

Nykyinen Tuleva

Suurin 
varastoitava 

määrä
Yksikkö
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4.7. Polttoaineet

Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä (LPÖ), jonka rikkipitoisuus on enintään 1%. Sen arvioitu kulutus on noin 10 l/h. Kulutus vaihtelee poltettavan eläimen 
energiapitoisuuden mukaan. Polttoöljyn vuosikulutukseksi arvioidaan enimmillään 6000 litraa. Polttoaine varastoidaan 1500 l lukitussa kontissa 
kaksoisvaippasäiliössä, ns. farmarisäiliössä (valuma-altaalla varmistettuna).

Polttoaineiden listaus

Vuotuinen käytettävä 
enimmäismäärä

Suurin varastoitava 
määräPolttoaine

Nykyinen Tuleva Nykyinen Tuleva

Kok. 
energia 

(GJ)

Rikkipit. 
(%)

Tuhkapit. 
(%)

Kosteuspit. 
(%)

Osuus polttoaine-
energiasta 

(vaihteluväli, %)

Tehollinen 
lämpöarvo 

(MJ/kg)
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4.8. Kemikaalit

Ei käytetä kemikaaleja.

Toimipaikan tunniste KemiDigi-palvelussa viranomaiskäyttöä varten: 

[  ] Kyseessä on kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi

Tiedot kemikaaleista

4.9. Toiminnassa syntyvät jätteet
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4.9.1. Yleiskuvaus

Tuhkauksen jälkeen jäähtynyt tuhka pakataan tuhkauskontin sisällä umpinaiseen pussiin. Mahdolliset luunmurut jauhetaan ja liitetään tuhkan mukaan. 
Pussi laitetaan uurnaan ja toimitetaan eläimen omistajalle. Arviolta n. 10 prosenttia tuhkan määrästä syntyy yhteistuhkauksessa. Tämä jäähtynyt tuhka 
sijoitetaan palamattomaan kannelliseen säiliöön, jota säilytetään lukitussa varastokontissa. Tuhka viedään jätteenkäsittelylaitokselle. Toiminnassa 
pyritään mahdollisimman vähäiseen jätemäärään mm.pakkaus- ja kuljetusmateriaalien oikealla valinnalla. Kaikki syntyvä jäte lajitellaan ja kierrätetään 
ohjeiden mukaisesti. Mahdollinen PVC:tä sisältävä muovi poistetaan eläimen ympäriltä kontin sisällä ja kerätään erilliseen puhtaaseen jätesäkkiin, joka 
hävitetään jätehuoltomääräysten mukaisesti. Laitokselle tehdään jätteenkuljetussopimus.

Jäteluettelo

Enimmäismäärä (t/a) Suurin kertavarastointimäärä (t)
Tunnusnumero Jätenimike

Nykyinen Tuleva Nykyinen Tuleva
Jätteen tyyppi Käsittelymenetel-

män kuvaus R/D-koodi

Jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen
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4.9.2. Asiantuntemus

Tuhkausuunin toimitukseen kuuluu kattava asennus-, käyttö- ja huoltokoulutus sekä koetuhkaukset. 
Tarvittaessa toimittajalta saa opastusta ongelmatilanteissa.

4.10. Vesienhallinta

Tuhkaamon varsinaisessa toiminnassa ei tarvita vettä. Tarvittavat pesuvedet saadaan kunnallisesta 
vesijohtoverkosta ja johdetaan kunnalliseen viemäriin. Kuljetusastiat pestään hakijan hallitiloissa. 
Tuhkaamokontissa ei ole vesijohtoa tai viemäröintiä. 

4.11. Liikenne

Tuhkaamotoiminta ei lisää liikennettä havaittavissa määrin. Tuhkaamo sijaitsee hakijan tontilla 
lähellä kantatie 66:ta ja tuhkattavia eläimiä noude- taan hakijan omalla autolla, korkeintaan kerran 
päivässä. Satunnaisesti asiakas voi itse tuoda lemmikkinsä tuhkattavaksi, mutta useimmiten 
lemmikit noudetaan pakattuina eläinlääkäriasemilta. Polttoöljyä tuova auto käy noin kolme-neljä 
kertaa vuodessa.

Liikennemäärät

Tyyppi Ajoneuvoa/vrk, keskiarvo Ajoneuvoa/vrk, min Ajoneuvoa/vrk, max
Raskas 
liikenne
Kevyt liikenne

5. Riskit

5.1. Yleiskuvaus

Suoritettaessa polttolaitos valmistajan ohjeiden mukaisesti ja säilytettäessä polttoöljy, tuhkattavat 
eläimet ja tuhka ohjeiden mukaisesti, ympäristö- ja onnettomuusriskien uhka on vähäinen. 
Polttouuni on varustettu lämpömittarilla, joten savukaasujen lämpötilaa ja palamisolosuh-
teita voidaan aina palamisen aikana tarkkailla. Kevytpolttimet säädetään ennen toiminnan 
aloittamista ja huolletaan säännöllisesti ja pidetään kunnossa niin, että palamisesta aiheutuvat 
päästöt ovat mahdollisimman alhaiset. Tarvittaessa päästöt selvitetään mittauksin. Jos 
polttolaitoksen toiminnassa havaitaan muutoksia, joiden perusteella polttoprosessissa voi olla 
häiriöitä, laitoksen toiminta keskeytetään välittömästi ja ryhdytään toimenpiteisiin uunin 
toimintakunnon ja polttoprosessin toimivuuden varmistamiseksi. Mahdollinen lyhyt sähkökatkos ei 
vaikuta polttotapahtumaan muulla tavoin kuin, että se joudutaan ajastamaan uudelleen ja 
aloittamaan alusta. Sähkökatkoksiin varaudutaan hankkimalla aggregaatti ennen tuhkaamon 
toiminnan aloittamista. Tällöin polttotapahtuma pystyään jatkamaan loppuun, vaikka sähkökatkos 
kestäisi pidemmän aikaa. Sähköyhtiön ennalta ilmoittamat sähkönjakelun keskeytykset otetaan 
huomioon suunniteltaessa tuhkauksen ajankohtaa. Tuhkauksia ei tehdä myöskään silloin, kun 
säätila on sellainen, että katkoksia on odotettavissa. Mahdollisissa onnettomuus-, vahinko- ja 
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poikkeustilanteissa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi ja vahinkojen 
torjumiseksi. Tilanteista ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pelastuslaitokselle.
 

5.2. Puhdistin- ja mittalaitteiden häiriötilanteet

Polttouunin ohjausjärjestelmä valvoo polttotapahtumaa automaattisesti. Mikäli polton aikana 
ilmenee toimintahäiriö, pysähtyy poltto ja järjestelmä hälyttää. Häiriön selvittyä prosessi alkaa 
uudelleen jälkipolttimen lämmön nostolla. Polttokammion ja jälkipolttimen lämpötilat tallentuvat 
käyttöohjaimen muistiin. Mikäli polttoa ei saada heti jatketuksi loppuun, pakataan keskeytyneen 
polton aines vahvaan muoviin ja siirretään kannellisessa astiassa kylmätilaan siksi, kunnes polttoa 
voidaan jatkaa.
Polttouunikontti varustetaan vaahtosammuttimella ja sammutuspeitolla ja varustus on osoitettu 
ohjetarroin. Öljysäiliö merkitään ”Kevytöljyä” –tarroilla. Vastaanotto- ja myymälätiloihin tulee 
asetuksen mukaiset palovaroittimet, sammuttimet ja varapoistumistietä osoittavat kyltit.

6. Ympäristö. päästöt ja vaikutukset

6.1. Lähiympäristö, kaavoitus ja maankäyttö

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen alueella tai ihmisten 
terveyteen. Tuhkaamon ympäristö tullaan pitämään siistinä ja kaikki roskat ja jätteet käsitellään 
asianmukaisesti. Tuhkauskontti on suhteellisen pienikokoinen ja voidaan aidata kauniisti 
maisemaan sopivaksi. Kontti ei tule näkymään naapureihin. Kontin sijoituspaikan lähistöllä on 
frisbeegolf-rata, joka on vähäisellä käytöllä. Radan läheisyys otetaan huomioon toiminnassa 
esimerkiksi siten, että jos tuuliolosuhteet ovat sellaiset, että niistä on mahdollisesti haittaa radalle, ei 
tuhkaustoimintaa suoriteta.

Toimintapaikan ja sitä ympäröivien alueiden suunnitellut muutokset

Kts. edellä.

Kaavoituksen huomioon ottaminen

Tontin kaavamerkintä on asemakaavassa TY; ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien 
teollisuusrakennusten korttelialue. Suunniteltu toiminta on kaavan mukaista.

Vaikutukset maankäyttöön ja kiinteistöjen käyttöön

Toiminnassa huomioidaan, että sijoituspaikan lähistöllä on asutusta ja frisbeegolf-rata.

6.2. Luonnonarvot ja luonnonsuojelu

6.2.1. Yleiskuvaus

Toiminnalla ei ole vaikutusta luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin. Lähistöllä ei ole 
luonnonsuojelualueita.
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6.2.2. Erityiset luontoarvot ja suojeluarvot

Ei erityisiä luontoarvoja tai suojeluarvoja.

Vaikutukset luonto- ja suojeluarvoihin

Ei vaikutuksia.

6.3. Maisema

Ei vaikutusta maisemaan.

Vaikutukset maisemaan

Ei vaikutusta maisemaan.

6.4. Vesistö

6.4.1. Yleiskuvaus

Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen.

6.5. Maaperä ja pohjavesi

6.5.1. Yleiskuvaus

Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen.

6.6. Ilma

6.6.1. Yleiskuvaus

Tuhkaus on pitkälti sama kemiallinen hapettumisprosessi kuin maahan haudatun eläimen 
hajoaminenkin, mutta huomattavasti nopeampi. Tuhkausuunissa ei polteta mitään haitallisia 
yhdisteitä tuottavia materiaaleja. Eläinten pakkaamiseen käytetyt pussit voidaan polttaa eläimen 
mukana, koska ne eivät yleensä ole PVC:tä. Polttouunin päästöjä vähennetään asianmukaisilla 
polttimen säädöillä, palamisen tarkkailulla ja säännöllisillä huolloilla. Uunissa on jälkipolttokammio, 
missä varsinaisessa tuhkauksessa muodostuvat savukaasut poltetaan. Tuulipussin avulla voidaan 
tarkkailla tuulen suuntaa ja mahdollisuuksien mukaan välttää polttotoimintaa silloin, kun tuuli käy 
lähimpien naapureiden suuntaan.
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Liitteenä päästömittausraportti.

6.7. Päästöt ilmaan

Hakemuksen mukaan laitoksesta tulee haitallisia päästöjä ainoastaan ilmaan. 50 kiloa raatoja 
tunnissa polttavan laitoksen päästöt ovat hakijan toimittaman, haetun kanssa identtisen 
laitoksen päästömittausraportin mukaan liitteenä esitetyn mukaiset, vertailuarvoina pienten 
energiantuotantolaitosten (Vna 1065/2017) päästöjen raja-arvot:
Päästö                 arvo, mg/Nm3     vertailuarvo
pienhiukkaset          16                         50
typen oksidit          180                       270
rikin oksidit              62                       400 (SO2)
hiilimonoksidi          24

Tiedot päästöistä

Päästöjen vähentäminen

Polttouunin päästöjä vähennetään asianmukaisilla polttimen säädöillä, palamisen tarkkailulla 
ja säännöllisillä huolloilla. Polton ilmapäästöjä hallitaan laitteiston automatisoidulla 
polttojärjestelmällä, millä savukaasut palavat puhtaiksi. Polttimien öljynsyöttö katkeaa, kun 
haluttu lämpötila on saavutettu, jolloin raatojen lämpöenergia hyödynnetään poltossa 
täysimääräisesti. Polttouunin tekniikka edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

6.8. Melu

Toiminnasta ei aiheudu melupäästöjä eikä tärinää.

6.9. Tärinä

Ei aiheudu tärinää.

6.10. Energia
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6.10.1. Yleiskuvaus

Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä (LPÖ), jonka rikkipitoisuus on enintään 1%. Sen arvioitu 
kulutus on noin 10 l/h. Kulutus vaihtelee poltettavan eläimen energiapitoisuuden mukaan. 
Polttoöljyn vuosikulutukseksi on hakemuksessa arvioitu enimmillään 6000 litraa. Polttoaine 
varastoidaan 1500 l lukitussa kontissa kaksoisvaippasäiliössä, ns. farmarisäiliössä.(valuma-allas)

Energia

6.10.2. Energian käytön tehokkuus

Polttimien öljynsyöttö katkeaa, kun haluttu lämpötila on saavutettu, jolloin raatojen lämpöenergia 
hyödynnetään poltossa täysimääräisesti.

7. Tarkkailu

7.1. Käyttötarkkailu

Polttouunin ohjausjärjestelmä valvoo polttotapahtumaa automaattisesti. Mikäli polton aikana 
ilmenee toimintahäiriö, pysähtyy poltto ja järjestelmä hälyttää. Häiriön selvittyä prosessi alkaa 
uudelleen jälkipolttimen lämmön nostolla. Polttokammion ja jälkipolttimen lämpötilat tallentuvat 
käyttöohjaimen muistiin. Mikäli polttoa ei saada heti jatketuksi loppuun, pakataan keskeytyneen 
polton aines vahvaan muoviin ja siirretään kannellisessa astiassa kylmätilaan siksi, kunnes polttoa 
voidaan jatkaa.
Polttouunikontti varustetaan vaahtosammuttimella ja sammutuspeitolla ja varustus on osoitettu 
ohjetarroin. Öljysäiliö merkitään ”Kevyt öljyä” –tarroilla. vastaanotto- ja myymälätiloihin tulee 
asetuksen mukaiset palovaroittimet, sammuttimet ja varapoistumistietä osoittavat kyltit.

7.2. Muut tarkkailut

Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan ainakin seuraavat asiat:
 kunkin vastanotetun eläimen vastaanottopäivä, alkuperäpaikka ja polttopäivä
 tuhkauskertojen määrä ja laitoksen käyttötunnit vuositasolla
 tuhkatut eläinlajit, kuolleiden eläinten lukumäärä ja yhteispaino kuukausittain ja oteltuna ja 

vuodessa tuhkattujen eläinten kokonaispaino
 vuosiyhteenveto tallennetuista kammioiden polttolämpötiloista
 tuhkan kokonaismäärä vuodessa sekä muualle toimitetun tuhkan määrä, vientipäivä, toimittaja ja 

toimituspaikka
 varastoidun tuhkan määrä vuoden lopussa
 toiminnassa syntyneiden muiden jätteiden laji, vientipäivä, toimittaja ja toimituspaikka
 puhtaanapitotoimet ajankohtineen
 tuholaistorjunta
 laitteiden tarkastukset
 polttonestesäiliön täyttöajankohdat ja täyttömäärät kerroittain ja vuosittain
 tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriöistä, poikkeuksellisista tilanteista ja 

onnettomuus- tai vahinkotilanteista ja niiden ympäristövaikutuksista (syy, kesto, arvio päästöistä 
ympäristöön) sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä
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 tiedot mahdollisesta ympäristövaikutusten tarkkailusta (kuten päästömittauksista)
Laitoksen omavalvontasuunnitelmaan sisältyy päiväkirjatietojen kirjaamisen lisäksi:

 tuhkaussopimus
 rahtikirja
 ohjeistus eläinlääkäriasemalle
 siivouskalenteri
 kuljetuskaluston siivouskalenteri, häiriötilanteet
 puhdistus- ja tuholaistorjuntasuunnitelmat
 tuholaistorjunnan kirjanpito toimenpiteineen

8. BAT

8.1. Yleiskuvaus

Tuhkausuuni on erityisesti pieneläintuhkaukseen suunniteltu ja se edustaa nykyaikaista 
tuhkausuunitekniikkaa, jolla saavutetaan vaaditut lämpötilat ja puhdas palaminen. Jälkipolttimella 
varmistetaan mahdollisimman puhtaat ja hajuttomat päästöt, joissa ei ole haisevia rikkiyhdisteitä tai 
nokeavaa savua. Vastaavia pieneläintuhkaamoja on lukuisia eri puolilla Suomea.

8.2. Tekniikat, toimenpiteet ja niiden päävaihtoehdot

Tuhkausuuni on erityisesti pieneläintuhkaukseen suunniteltu ja se edustaa nykyaikaista 
tuhkausuunitekniikkaa, jolla saavutetaan vaaditut lämpötilat ja puhdas palaminen. Jälkipolttimella 
varmistetaan mahdollisimman puhtaat ja hajuttomat päästöt, joissa ei ole haisevia rikkiyhdisteitä tai 
nokeavaa savua. Vastaavia pieneläintuhkaamoja on lukuisia eri puolilla Suomea.

9. Toteuttaminen

9.1. Aikataulu 

Tavoitteena on aloittaa 1.9.2020.

Toimenpiteet

10. Liitteet 

 Addfield-PET200-Pet-Crematorium-Machine-Datasheet.pdf
 Asemapiirros.pdf
 Päästötiedot.pdf
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11. Asioija

Asioijan etunimi

Sami

Asioijan sukunimi

Pekkanen

Asioijan valtuutustieto

Nimenkirjoitusoikeus, Toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen


