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Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta, Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy  
 
Valmistelija: ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen, p. 03 621 3764 

 

Päätöksessä esitetään koeluonteisen ilmoituksen tiedot (kohdat 1–9) ja asian käsittelyvaiheet 

(kohta 10) viranomaisen ratkaisu, määräykset perusteluineen sekä käsittelymaksu, päätöksen toi-

meenpanoasioita ja muutoksenhaku (kohdat 11–18). 

 
1 ASIA 
 
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukaista koeluonteista toimintaa koskevasta il-

moituksesta, joka koskee lentotuhkan ikäännyttämistä tuhkan sulfaattipitoisuuksien vähentä-

miseksi. 

 

2 ILMOITUKSEN TEKIJÄ 
 
Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy 

Matkantaantie 70 

14680 Alvettula 

 
Y-tunnus: 0994078-7 

Yhteyshenkilö: Jarmo Hieto 

 
3 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 

Lusin kierrätyskeskus, Pälkäneentie 1478, Hattula 

Kiinteistötunnus: 82-446-1-210 

 

Toiminta on lentotuhkan ikäännyttämistä sulfaattipitoisuuksien vähentämiseksi. 
 

4 ILMOITUKSEN PERUSTE 
 
Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 31 §:n mukaan ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen ly-

hytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti toimin-

nan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Ympä-

ristönsuojelulain 31 §:n 1 momentin mukaisesta koeluonteisesta toiminnasta on ympäristönsuoje-

lulain 119 §:n mukaan tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle. 

 
5 TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee jätteen ammattimaista ja laitosmaista käsittelyä 

koskevan toiminnan ympäristölupa-asian valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (YSA, 

713/2014) 2 §:n kohdan 12 f perusteella, kun käsiteltävän jätteen määrä on alle 20 000 tonnia vuo-

dessa.  

 

6 ASIAN VIREILLETULO 
 
Ilmoitus on tullut vireille 5.6.2020. 
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7 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 
Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:llä on Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 

myöntämä jätteiden käsittelyä koskeva ympäristölupa (ympäristöjohtajan päätös Nro 

28/19.12.2018). Ympäristöluvan määräyksen 1 mukaan alueelle saa vastaanottaa 8 000 tonnia len-

totuhkaa (10 01 03) vuodessa. Lentotuhkan tulee täyttää valtioneuvoston asetuksen eräiden jättei-

den hyödyntämisestä (MARA-asetus, VNA 843/2017) liitteen 2 mukaiset vaatimukset. 

 

Kiinteistö ei sijaitse asema- eikä yleiskaava-alueella. Alueella ei ole merkintää maakuntakaavassa. 

Kiinteistön omistaa Jarmo Hieto. 
 

8 ILMOITETTU TOIMINTA 
 
8.1 Toiminnan kuvaus 
 

Koetoimintailmoitus koskee Loimua Oy:n Vanajan voimalaitoksen lentotuhkan ikäännyttämistä Lu-

sin kierrätyskeskuksessa. Vanajan voimalaitoksen polttoprosessiin tehdyt muutokset ovat aiheutta-

neet muutoksia lentotuhkan laadussa. Laitoksella on uusi kattila ja turpeen osuus polttoaineena on 

merkittävästi pienentynyt. Lentotuhkan laatu ei enää täytä MARA-asetuksen päällystetyn raken-

teen vaatimuksia sulfaatin (SO4) osalta. Sulfaatin suurin sallittu pitoisuus päällystetyssä rakenteessa 
(väylä) on 18 000 ppm, kun Vanajan voimalaitoksen tuhkassa pitoisuus on ollut 24 000 ppm. 

 

Vanajan voimalaitoksella ei ole ympäristölupaa eikä tilaa kokeilla omalla kiinteistöllään lentotuhkan 

ikäännyttämistä. Lentotuhka toimitetaan nykyisin Kaakkois-Suomeen, mikä ei ole kustannustehokas 

eikä ekologinen vaihtoehto. 

 

Koetoiminta-ajaksi on suunniteltu vuoden jaksoa, jolloin lentotuhkan laadunvaihtelusta ja ikäännyt-

tämisen vaikutuksesta tuhkan hyötykäyttökelpoisuuteen saadaan kattava kuva. 

 
Koetoiminnan aikana vastaanotettava ja ikäännyttämällä käsiteltävän lentotuhkan määrä (10 01 03) 

on yhteensä 3 500 tonnia. Tämä määrä sisältyy Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:n voimassa olevan ym-

päristöluvan mukaiseen 8 000 tonnin vuotuiseen lentotuhkan vastaanottomäärään. Koetoimin-

nassa noudatetaan kyseisen ympäristöluvan määräyksiä.  

 

Lentotuhkaa syntyy voimalaitoksella ympäri vuoden, mutta suurin osa lämmityskaudella syys-huhti-

kuussa. Tuhka siirretään poltosta kuljettimilla, joista se lastataan kuorma-autoihin ja toimitetaan 

Lusin kierrätyskeskukseen. Tuhkaa vastaanotetaan lämmityskaudella noin 1–2 päivän välein ja 

muulloin noin kerran viikossa. 

 
Lentotuhka varastoidaan ja ikäännytetään asemapiirrokseen merkityllä alueella Lusin kierrätyskes-

kuksen alueen itäosassa kenttärakenteen päällä. Kentän pintaan rakennetaan kantava kerros beto-

nimurskeesta. Koetoimintakenttä on 4 350 m2, johon on tarkoitus sijoittaa kolme aumaa. 

 

Lentotuhka ikäännytetään vähintään kolmessa aumassa first in–first out -periaatteen mukaisesti, 

jolloin aiemmin vastaanotettuja tuhkia ei sekoiteta jo ikäännyttämisprosessissa oleviin tuhkiin. Len-

totuhkaa käännetään kaivinkoneella ja/tai pyöräkuormaajalla ikääntymisen yhteydessä. 

 

Alkuperäisenä tarkoituksena oli kokeilla betonimurskeen vaikutusta lentotuhkan ikääntymiseen 

koetoiminnan aikana. Tästä luovuttiin. Ikäännyttämisessä tullaan mahdollisesti kokeilemaan muuta 
kalkkipohjaista materiaalia. 
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8.2 Lentotuhkan ikäännyttämisen seuranta 
 

Lentotuhkasta seurataan kuukausittain kokoomanäytteenä sulfaattipitoisuuden, metallien ja pH:n 

muutokset. Kokoomanäytteet otetaan aumakohtaisesti ja näytteet analysoidaan akkreditoidussa 

laboratoriossa. Koetoiminnan päättyessä tai sulfaattipitoisuuden laskiessa hyötykäyttövaatimukset 

täyttävälle tasolle lentotuhkasta otetaan kokoomanäyte hyötykäyttökelpoisuuden selvittämiseksi. 

Tällöin selvitetään myös ikäännyttämisen ja aktivoinnin vaikutus metallien liukoisuuksiin ja koko-

naispitoisuuksiin. Ikäännyttämisessä ja siihen liittyvässä auman käsittelyssä noudatetaan ympäristö-

luvan määräyksiä. 

 
Hulevesien seurannalla selvitetään muutokset hulevesien laadussa koetoiminnan aikana. Huleve-

sien seuranta järjestetään asemapiirrokseen merkityltä kahdelta ojapisteeltä ojan ala- ja yläjuok-

sulta. Ensimmäiset ojavesinäytteet otetaan ennen koetoiminnan aloittamista ja seurantaa jatketaan 

kuukausittain koetoiminnan keston ajan. Ojavesistä analysoidaan sulfaatti, metallit, pH ja kiinto-

aine. Alueen reunaan asennetaan pohjavesiputki pohjavesitarkkailun järjestämiseksi. 

 

Koetoimintajakson jälkeen koetoiminnan ja laadunseurannan tuloksista laaditaan raportti. Ikään-

nyttämisen tuloksista riippuen arvioidaan Lusin kierrätyskeskuksen ympäristöluvan muutostarve. 

 

9 ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN JA ILMOITETUT YMPÄRISTÖNSUOJELUTOI-
MET 
 
9.1 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta parhaat käytännöt (BEP) 
 
Alue on suunniteltu yrityksen kierrätys- ja terminaalitoimintaan, jolla on voimassa oleva ympäristö-

lupa.   
 

Alue sijaitsee Vanajan voimalaitoksen osalta logistisesti järkevästi ja lentotuhkan hyödyntämisestä 

on tehty Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:n ja Elenia Oy:n (nykyinen Loimua Oy) välinen sopimus. 
 

Kierrättämällä ja hyödyntämällä energiatuotannon sivutuotteita kenttärakenteiden rakentamisessa 

säästetään luonnonvaroja. Kenttärakenteiden valmistumisen jälkeen keskus toimii pääasiassa bio-

talouden terminaalialueena. 

 

Kyseessä on materiaalihyödyntämiseen tähtäävä koetoiminta, jossa selvitetään ikäännyttämisen 

vaikutus nimenomaisesti Vanajan voimalaitoksen lentotuhkien laatuun. Lentotuhkan laadunvarmis-

tuksessa noudatetaan Lusin kierrätyskeskuksen laadunvarmistusjärjestelmää ja tässä selostuksessa 

kuvattua menettelyä. Koetoiminta-aikana ikäännyttämiseen vastaanotetuista lentotuhkista pide-

tään kirjaa. 
 

Alueella käytetään koneita ja laitteita, jotka on suunniteltu käyttötarkoitukseensa. Koneet ja laitteet 

ovat tyyppihyväksyttyjä ja täyttävät mm. ympäristönormit. 

 

Toiminnasta ei aiheudu tavanomaisesta maarakentamisesta tai käsittelykeskuksen toiminnasta 

poikkeavaa haittaa tai vaaraa. Ulkopuolisten pääsy alueelle on kielletty. 

 

Koetoiminnassa ei käsitellä vettä, mutta aumoja ei peitetä. Alueelta johdetaan sade- ja sulamisve-

det pintavaluntana tasausaltaan kautta ojastoon. Tasausallas puhdistetaan koneellisesti tarvitta-

essa. Koetoiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. 
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Kierrätyskentän maaperän kantavuutta on parannettu, eikä koetoiminta-alueen pohjarakenteessa 

ole sortuma- tai liukumavaaraa. 

 

Koetoiminta ei lisää toiminnan liikennöintiä. Alueelle johtava sisääntulotie on suljettu lukitulla por-

tilla ja alueella on informaatiotaulu, jossa on ilmoitettu alueen käyttötarkoitus ja aukioloajat. 

 
9.2 Menettely vahinkotilanteissa 
 
Alueen työntekijät ryhtyvät viipymättä onnettomuuden tai häiriötilanteen edellyttämiin torjunta- 

tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten vaikutusten vähentä-
miseksi. Lisäksi tehdään tarvittavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen ehkäisemiseksi. 

 

Tulipalon syttymistä varten alueella on riittävä alkusammutuskalusto. Alueen tiet on myös suunni-

teltu pelastusajoneuvoille soveltuviksi. Työntekijöille annetaan riittävä koulutus sammutuksen ensi-

toimista. Poikkeustilanteista pidetään kirjaa ja tehdyistä kunnostustoimenpiteistä laaditaan ra-

portti, mikä toimitetaan valvontaviranomaiselle vuosiraportoinnin yhteydessä. 

 

10 ASIAN KÄSITTELY 
 
10.1 Ilmoituksesta tiedottaminen 
 
Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaan koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen vireilläolosta 

on ilmoitettava ja asianosaisia on kuultava siten kuin hallintolaissa säädetään, jos ilmoitettu toi-

minta saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai yksityisiin etuihin. 

 

Koetoiminnassa esitetyn vastaanotetun lentotuhkan määrän ja tuhkan ikäännyttämiskokeilun ei 

katsota vaikuttavan olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin, koska toiminta sijoittuu alueelle, 

jonka ympäristölupa mahdollistaa MARA-asetuksen (VNA 843/2017) laatuvaatimukset täyttävän 

lentotuhkan vastaanoton. Koetoiminnan tarkoituksena on tuhkan ikäännyttämisellä saavuttaa em. 
laatuvaatimukset.  

 

10.2 Tarkastus 
 
Alueella tehtiin tarkastus 13.7.2020. Tarkastuksesta on laadittu tarkastuskertomus. Tarkastuksessa 

sovittiin ilmoituksen täydentämisestä. Täydennys toimitettiin 14.7.2020 kunnan ympäristönsuojelu-

viranomaiselle.  

 

11 RATKAISU          
 
11.1 Viranomaisen ratkaisu 
 
Ympäristötarkastaja päättää hyväksyä Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:n koeluonteista toimintaa kos-

kevan ilmoituksen. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti, ellei kohdassa 12 

esitetyistä määräyksistä muuta johdu. 

 
 
 
 
 
 



  HML/3146/11.01.00/2020 

Liite 1 

Sivu 5 / 8 
 

    
  

11.2 Ratkaisun perustelu 
 
Kyseessä on koeluonteinen lyhytaikainen toiminta, jonka tarkoituksena on ikäännyttää lentotuhkaa 

laitos- tai ammattimaisesti tuhkan käyttökelpoisuuden selvittämiseksi. Ikäännyttämisen tarkoituk-

sena on vähentää tuhkan sulfaattipitoisuutta siten, että pitoisuudet täyttävät MARA-asetuksen laa-

tuvaatimukset käyttökohteen mukaan. Toiminta ei kokeiluvaiheessa tarvitse ympäristölupaa. 

(YSL 31 §) 

 

Viranomaisen on 119 §:ssä tarkoitetun koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta an-

nettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäris-
tön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvolli-

suuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tie-

dottamisesta asukkaille. 

 

Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksen mukaisesti ja noudatetaan kohdassa 12 esitettyjä koeluon-

teista toimintaa koskevia määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista ja jätelain 

mukaiset velvollisuudet täyttyvät. (YSL 122 §) 

 

Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:n ympäristöluvassa on asetettu jätteen käsittelyn vakuus. Koeluontei-

nen toiminta tapahtuu samalla alueella ja saman toiminnanharjoittajan nimissä. Koeluonteiseen 
toimintaan ei ole vaadittu jätelain 59 §:n mukaista vakuutta ottaen huomioon toiminnan sijainti ja 

toiminnan kesto. 

 

12 KOELUONTEISTA TOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN 
 
Yleiset määräykset 
 

1. Alueella saa koetoiminta-aikana 1.7.2020–1.7.2021 ikäännyttää lentotuhkaa (10 01 03) yh-

teensä 3 500 tonnia. Kyseinen määrä tulee sisältyä Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:n ympäristölu-
van (ympäristöjohtajan päätös Nro 28/19.12.2018) lupamääräyksessä 1 esitettyyn lentotuhkan 

vuosittaiseen vastaanottomäärään. 

 

Tuhkan ikäännyttämiseen liittyvässä toiminnassa on noudatettava Kuljetusliike Jarmo Hieto 

Oy:n ympäristöluvan ehtoja (ympäristöjohtajan päätös 28/19.12.2018) siltä osin kuin se ei liity 

vastaanotetun ikäännytettävän lentotuhkan laatuun.  

 

Perustelut: Jätemäärien perusteella Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:n ympäristölupa kuuluu kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan, joten koeluonteisessa toiminnassa ikäänny-

tettävän lentotuhkan määrä tulee sisältyä ympäristöluvassa esitettyyn vuosittain vastaanotet-
tavaan lentotuhkan määrään. Koeluonteista toimintaa koskevat soveltuvin osin myös muut ym-

päristöluvan määräykset, jotka tulee ottaa huomioon.  

 

Vastaanotetun ikäännytettävän lentotuhkan laatu ei vastaa ympäristöluvassa esitettyä lento-

tuhkan laatuvaatimusta sulfaatin osalta. Ikäännyttämisellä pyritään laatuvaatimuksen täyttymi-

seen. (YSL 31 §, YSA 2 § kohta 12 b, JäteL 13 §, VNA 843/2017 liite 2) 

 

2. Koeluonteiselle toiminnalle on nimettävä vastaava hoitaja, joka vastaa toiminnasta ja päästöjen 

tarkkailusta. Vastavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle. Yhteystiedot tulee ilmoittaa myös vastaavan hoitajan vaihtuessa. 
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Perustelut: Jätteen käsittelypaikan toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö koetoi-

minnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seu-

rantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammatti-

taito. (JäteL 141 §) 

 

3. Koeluonteisen toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristön-

suojeluviranomaiselle hyvissä ajoin. 

 

Perustelut: Määräys on annettu toiminnan valvontaa varten. (YSL 122 §) 

 
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 
 

4. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa tai muita päästöjä ympäristöön. Tuhkakasoja on tarvit-

taessa kasteltava tai ehkäistävä pölyäminen muulla tavoin. Tuhkat on varastoitava peitettyinä, 

mikäli pölyämistä ei voida muulla tavoin ehkäistä.  

 

Tuhkan leviäminen toiminta-alueelta ajoneuvojen renkaiden mukana tulee estää. 

 

Perustelut: Määräys on annettu pölystä aiheutuvan terveys- tai ympäristöhaitan ehkäise-

miseksi. Tuhkan käsittelystä ja varastoinnista, lastauksesta ja kuljetuksesta aiheutuvat pöly-
päästöt on pidettävä mahdollisimman vähäisinä. (YSL 7 ja 122 §:t) 

 

5. Lentotuhkan Ikäännyttäminen tulee tehdä selkeästi merkityllä alueella kenttärakenteen päällä. 

 

Perustelut: Tuhkien ikäännyttämiseen käytettävä alue tulee olla selkeästi merkittynä, jotta koe-

luonteiseen toimintaan käytetty alue erottuu muusta alueen toiminnasta. Kenttärakenteella 

ehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumista. (JäteL 13 ja 15 §:t, YSL 16, 17 ja 122 §:t) 

 

6. Koeluonteinen toiminta on järjestettävä siten, ettei mahdollisissa poikkeuksellisissa tilanteissa 
aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. 

 

Ympäristövahingon tapahtuessa tai sen vaaran uhatessa toiminnanharjoittajan on välittömästi 

ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi sekä poik-

keuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 

 

Poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja alueel-

liselle pelastuslaitokselle. 

 

Perustelut: Toiminnanharjoittajan tulee varautua poikkeuksellisiin tilanteisiin. Pilaantumisen 
aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan haitasta. Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku vi-

ranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle voi aiheutua merkittävää haittaa. Öljy- ja kemikaali-

vahingosta on aina ilmoitettava alueelliselle pelastusviranomaiselle. Poikkeuksellisista tilan-

teista on määräys myös Lusin kierrätyskeskuksen ympäristöluvan määräyksessä 18. (YSL 14–17 

§:t) 

 

7. Mikäli lentotuhkan ikäännyttämisessä ei onnistuta saavuttamaan MARA-asetuksen mukaisia 

laatuvaatimuksia koetoiminta-aikana, alueelle tuotu tuhka tulee luovuttaa toimijalle, jolla on 

jätelain 29 §:n mukainen oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä. 
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Perustelut: Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuoltorekisteriin 

hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella tai ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölu-

van tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa vastaan 

kyseistä jätettä. Lentotuhkan laatuvaatimukset määräytyvät käyttökohteen mukaan. (JäteL 13 

ja 29 §:t, MARA-asetus (VNA 843/2017) liite 2) 

 
Tarkkailu ja raportointi 
 

8. Ikäännytettävästä lentotuhkasta tulee kuukausittain seurata kokoomanäytteenä sulfaattipitoi-

suus, metallit ja pH:n muutokset. Kahdesta asemapiirrokseen merkitystä ojavesipisteestä tulee 
seurata kuukausittain sulfaatti, metallit, pH ja kiintoaine. 

 

Alueelle tulee asentaa pohjavesiputki pohjavesitarkkailun järjestämiseksi. Pohjavesitarkkailu 

voidaan yhdistää Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:n ympäristöluvan määräyksessä 19 esitettyyn 

pohjavesitarkkailuun kuitenkin siten, että kerran kolmessa vuodessa tarkoitettu laajempi tark-

kailu tehdään myös koetoiminta-aikana. 

 

Pohjavesinäytteistä tulee koetoiminnan alkaessa ja päättyessä analysoida mineraaliöljyt (C10–
C40), kemiallinen hapenkulutus (CODMn), pH, sameus, väri ja sähkönjohtavuus. Samoin pohjave-

destä tulee analysoida antimoni, arseeni, barium, kadmium, kromi, kupari, lyijy, molybdeeni, 
nikkeli, seleeni, sinkki ja vanadiini sekä kloridi, fluoridi, sulfaatti ja PAH-yhdisteet.  

 

Perustelut: Määräys on annettu toiminnan valvontaa ja tarkkailua varten. Pohjavesitarkkailu 

vastaa Lusin kierrätyskeskuksen ympäristöluvan määräystä 19, mutta tarkkailu tehdään tiheäm-

min. (YSL 122 §, JäteL 12 §) 

 

9. Koetoiminnasta on pidettävä kirjaa ja laadittava loppuraportti. Loppuraportti tulee toimittaa 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kahden kuukauden kuluttua toiminnan 

lopettamisen jälkeen. 
 

Loppuraportissa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot: 

- tiedot koeluonteisen toiminnan toteuttamisesta  

- vastaanotettujen lentotuhkien määrä ja laatu sekä ikäännyttämisessä käytetystä muusta 

materiaalista 

- tarkkailutulokset (tuhka, hulevesi, pohjavesi) 

- poikkeus- ja häiriötilanteet 

- johtopäätökset lentotuhkan ikäännyttämisestä 

- mahdolliset jatkotoimenpiteet. 

 
Perustelut: Määräys on annettu koeluonteisen toiminnan valvontaa ja mahdollisia jatkotoimen-

piteitä varten. Mikäli lentotuhkan ikäännyttämistä aiotaan jatkaa Lusin kierrätyskeskuksessa 

koetoiminnan jälkeen, tulee Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:n Lusin kierrätyskeskuksen ympäristö-

lupaan hakea muutosta. (YSL  6 ja 122 §:t, JäteL 118–120 §:t) 

  
13 PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO 
 
Päätös on voimassa 1.7.2021 saakka. 
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14 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
 
Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014) 6–7, 14–17, 20, 27, 31, 59, 85, 119, 121, 122, 190 ja 191 §:t 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA, 713/2014) 24 ja 26 §:t 

Jätelaki (JäteL, 646/2011) 8, 12, 13, 15, 72, 88, 118–120 ja 122 §:t 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA, VNA 179/2012) 12, 22 ja 25 §:t 

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus, VNA 

843/2017) liite 2 

 
15 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään Hämeenlinnan kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaisen 1.8.2020 voimaan tulleen taksan 3.1 §:n mukaan 975 euroa. Maksua 

alennetaan taksan 5.1 perusteella 10 prosenttia, koska ilmoituksen vireillä olosta ei ole tiedotettu, 

kuultu naapureita eikä pyydetty lausuntoja, mikä johtaa vähäisempään työmäärään. Maksu ilmoi-

tuksen käsittelystä on 877,50 euroa.  

 

16 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
 
Kuulutus päätöksestä julkaistaan 8.9.2020 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan verkkosi-
vuilla.  

 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemis-

ajankohdasta eli 15.9.2020.   

 
17 NÄHTÄVILLÄ OLO 
 

Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 8.9.–15.10.2020 Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla. Kuulu-

tus on nähtävillä osoitteessa www.hameenlinna.fi/ilmoitustaulu ja päätös osoitteessa hameen-
linna.tweb.fi.  

 

Lisäksi kuulutus ja päätös ovat nähtävillä Hattulan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.hat-

tula.fi/palvelut/hallinto-ja-paatoksenteko/ilmoitukset/. 

 

18 MUUTOKSENHAKU 
 
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta 

ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.10.2020. 
 

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 


