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Yleiskuvaus toiminnasta ja tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista 

Toiminta käsittää lemmikkieläinten yksilö- ja yhteistuhkausta sekä tuhkaukseen liittyvien tarvikkeiden, 
esim. uurnien ja muistoesineiden, myyntiä. Tuhkaus tehdään polttouunissa, jossa on kaksi polttokammiota, 
joilla on yhteinen jälkipolttokammio. Polttouuni sekä öljysäiliö sijoitetaan merikonttiin tontin takaosaan 
aidatulle alueelle. Tuhkaamon vastaanotto- ja myymälätilat sijoitetaan kiinteistöllä olevaan rakennukseen.  

Tuhkattavat eläimet noudetaan eläinlääkäriasemilta ja muiden asiakkaiden luota tai asiakkaat tuovat ne 
tuhkaamolle. Eläimet tuhkataan pääsääntöisesti heti tai niitä säilytetään väliaikaisesti (enintään 2-5 vrk) 
pakastimessa pakastettuna myymälän yhteydessä. Tuhkaukseen tulevat eläimet eivät missään vaiheessa 
ole ulkona, eivätkä pakkaamattomina, joten haittaeläimet eivät pääse niihin käsiksi. Eläinten hävittämisessä 
noudatetaan Ruokaviraston ohjeita ja määräyksiä. Yhteistyöeläinlääkärit ohjeistetaan asianmukaisesti 
toiminnan alkaessa. 

Polttouuni käynnistetään nostamalla jälkipolttokammion lämpötila 850°C:seen. Tuhkattavat eläimet 
laitetaan tämän jälkeen tuhkauskammioon ja käynnistetään muut polttimet. Palokaasut johdetaan 
molemmista polttokammioista yhteiseen jälkipoltinkammioon ja niitä poltetaan kahden sekunnin ajan yli 
850°C:ssa valtioneuvoston jätteen polttamisesta antaman asetuksen 151/2013 mukaisesti. Jälkipolttimesta 
palokaasut johdetaan piipun kautta ulkoilmaan. 

Polttouunissa käytetään ns. kuumasydäntekniikkaa, jossa kolme öljypoltinta lämmittää polttokammiota eri 
suunnista. Tällä minimoidaan tuhkausaikaa ja optimoidaan palamista. Yksilötuhkauksissa polttokammio 
voidaan jakaa tiilillä useaan osaan. 

Tuhkauksen jälkeen jäähtynyt tuhka ja mahdolliset luunpalat jauhetaan ja pakataan tuhkaustilassa 
umpinaiseen maatuvaan pussiin. Pussi laitetaan uurnaan ja uurna suljetaan. Yksittäistuhkausten tuhka 
luovutetaan asiakkaille, yhteistuhkausten tuhka tuhkaa vastaanottavalle jäteasemalle (Pirkanmaan 
jätehuolto, Tampere) tai käytetään metsämaan lannoitteena. Jäteasemalle toimitettava tuhka säilytetään 
kuljetukseen saakka suljetussa astiassa, kuivassa ja lukitussa tilassa. Yritys kuljettaa tuhkan jäteasemalle 
itse. 

Uunin huolto- ja puhdistustyöt hoitaa toiminnanharjoittaja itse. Vuosihuolto teetetään 
öljypoltinhuoltoyrityksellä. Yrityksen omistajat saavat käyttökoulutuksen valmistajalta tuhkausuunin 
käyttöön sekä uunin huolto- ja puhdistustöihin. 

Työajat vaihtelevat päivittäin ja vuodenajan mukaan. Arvioitu työaika on arkisin klo 7-20 välisenä aikana 

tarpeen mukaan. Ensimmäisen toimintavuoden arvioitu työaika on 2-3 päivää viikossa, noin 6 h/päivä. 

Yritys tavoittelee 8 h työpäiviä viitenä päivänä viikossa jokaisena vuodenaikana. Yritys reagoi asiakkaiden ja 

yhteistyöeläinlääkäreiden tarpeisiin silloin, kun asiakas tarvitsee palvelua. Lupaa haetaan 

ympärivuorokautiselle toiminnalle. 

Tuotanto ja kapasiteetti 

Laitoksessa voidaan tuhkata yhteistuhkattavien eläinten raatoja enimmillään 100 kg/h. Laskennallinen 
enimmäistuhkausmäärä on noin 300 000 kg/a. Yksilötuhkauksessa polttokammion osastointi pienentää 
kammion täyttöastetta. Tuhkattavien eläinten arvioitu kokonaismäärä on vuodessa 10 000-15 000 kg.  

Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä (rikkipitoisuus max 1 %). Arvioitu kulutus on noin 10 l/h. 
Kulutus vaihtelee poltettavan eläimen energiapitoisuuden mukaan. Polttoöljyn arvioitu vuosikulutus on 
enimmillään noin 20 000 l/a. 

Polttoaine varastoidaan valuma-altaisessa kaksoisvaippasäiliössä. Säiliö sijoitetaan kontin yhteyteen ja 
pidetään lukittuna aidatulla alueella. 
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Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja vaikutukset ympäristöön 

Toiminnasta ei aiheudu normaalissa käyttötilanteessa savu- tai hajuhaittoja. 50 kg/h raatoja polttavan 
laitoksen päästöt ovat seuraavat: pienhiukkaset 16 mg/Nm3, typen oksidit 180 mg/Nm3, rikin oksidit 62 
mg/Nm3 ja hiilimonoksidi 42 mg/Nm3.  

Toiminnasta ei aiheudu melua, tärinää taikka päästöjä vesistöön, maaperään tai pohjaveteen. 

Jätteiden lajittelussa, varastoinnissa ja edelleen toimittamisessa noudatetaan kunnallisia 
jätehuoltomääräyksiä. Paperi- ja kartonkijäte erilliskerätään kierrätysastiaan tai poltetaan yhteistuhkausten 
yhteydessä. Mahdolliset raatojen vuotonesteiden imeytyspurut ja turpeet poltetaan tuhkauksen 
yhteydessä. Muu syntyvä jäte lajitellaan kierrätykseen tai hävitetään sekajätteenä. Sekajätettä arvioidaan 
syntyvän 100-200 kg/a ja tuhkaa alle 500 kg/a. 


