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Hakija/asianosainen

Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukaisesta
koetoimintailmoituksesta, joka koskee polttokoetta Enon Energiaosuuskunnan
lämpölaitoksella

Toiminta ja sen sijainti
Toiminta sijoittuu kiinteistölle 167-435-51-231 tila Honka osoitteessa Oksatie 5,
81280 Uimaharju. Kiinteistöllä sijaitsee Enon Energiaosuuskunnan lämpölaitos.
Lämpölaitoksella on 1 MW:n kiinteällä arinalla varustettu biokattila. Lämpölaitos on
jat-kuvassa käytössä ja sen savukaasut johdetaan savupiippuun.
Ilmoituksen peruste
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 31 §:n mukaan ympäristölupaa ei tarvita
koeluonteiseen lyhtyaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta
tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai
puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen
toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan
selvittämiseksi. Koetoiminnasta on tehtävä lupaviranomaiselle
ympäristönsuojelulain 119 §:n mukainen koetoimintailmoitus.
Toimivaltainen viranomainen
Koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelee se lupaviranomainen,
jonka toimivaltaan kuuluisi ao. toimintaa koskevan ympäristöluvan käsitteleminen.
Kyseessä on toiminta, joka tulee rekisteröidä 31.12.2029 mennessä.
Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukaisesti toimivaltainen viranomainen on kunnan
ympäristönsuojeluviranomai-nen.
Ilmoituksen vireille tulo
Koetoimintailmoitus on jätetty ympäristönsuojeluviranomaiselle 13.10.2021.
Toiminnan ajankohta
Koeluonteisen toiminnan ilmoitettu aika on 8.11.2021 - 31.11.2021.
Toimintaa koskevat luvat
sijaintipaikka ja ympäristö
Lämpölaitos ei ole ympäristölupavelvollinen vaan rekisteröinti on tehtävä Pipo
asetuksen mukaisesti 31.12.2029 mennessä.
Koeluonteinen toiminta sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle, jonka
asemakaavamerkintä on ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten
ja laitosten alue.
Toiminnan kuvaus
Koetoiminnan tarkoitus on suorittaa polttokoe, jolla tutkitaan puun ja muovin
yhteispolt-tamisen vaikutuksia palotapahtumaan ja päästöihin. Polttokokeessa
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poltetaan puhtaan puuhakkeen ja PE_LLD muovista seosta. Kokeessa käytetään
polttoaineseosta, jossa on 5 – 10 % puhdasta muovimursketta ja 90 – 95 %
puuhaketta. Poltettavan muovin määrä on noin 1 000 kg.
Kokeen aikana seurataan ja mitataan palokaasujen koostumusta, lämpötilaa, pienhiukkasia ja muita palamiseen liittyviä suureita.
Koepoltot tehdään arkipäivisin klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana.
Asian käsittely
Hakemuksesta on tiedotettu 13.10 – 27.10.2021 yleisessä tietoverkossa ja kuultu
sa-malla ja naapurikiinteistöllä olevat toiminnanharjoittajat.
Päätös
Ilmoitus hyväksytään ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin:
1. Karelia amk saa käyttää koetoimintailmoituksen mukaisesti polttokokeessa
enintään 1 000 kg puhdasta PE_LLD muovia.
2. Koetoiminnasta ei saa aiheutua pöly, haju tai muita haittoja lähimmille
häiriintyville kohteille.
3. Koetoiminnalle on nimettävä vastaava hoitaja, joka vastaa toiminnasta ja
päästöjen tarkkailusta. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.
4. Koeluonteisen toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa
ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin.
5. Koetoiminnasta on pidettävä kirjaa ja laadittava loppuraportti. Loppuraportissa
on esitettävä ainakin tiedot koetoiminnan toteutuksesta, tehtyjen seurantojen
tuloksista.
Loppuraportti on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään
kaksi kuukautta koetoiminnan päättymisen jälkeen.
6. Jos koetoiminnasta aiheutuu haittaa tai vaaraa pilaantumisen muodossa
ympäristölle tai lähimmille häiriintyville kohteille, on välittömästi ryhdyttävä
toimenpiteisiin haittojen ja vaaran ehkäisemiseksi. Tarvittaessa koeluontoinen
toiminta on keskeytettävä.
7. Ympäristövahingon tapahtuessa tai sen vaaran uhatessa toiminnanharjoittajan
on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten
vähentämiseksi tai poistamiseksi. Poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja alueelliselle pelastuslaitokselle.
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Päätöksen perustelut
Ympäristölupa ei ole tarpeen lyhytaikaiseen koeluonteiseen toimintaan, jonka
tarkoituksena on pilotoida PE_LLD muovin soveltuvuutta puuhakkeen lisäaineeksi.
Kun koetoimintaa harjoitetaan koetoimintailmoituksen ja tämän päätöksen sisältämien
määräysten mukaisesti, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden
nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Koetoiminnasta ei siten katsota aiheutuvan
terveyshaittaa tai muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta
haitallista seurausta ympäristölle eikä lähimmille häiriintyville kohteille.
Toiminnan seuranta ja tarkkailu ilmoituksen mukaisesti ja lupamääräykset huomioon
ottaen on riittävää koetoiminnan päästöjen selvittämiseksi.
Lupamääräysten perustelut
1-2. Koetoiminnassa käsiteltävän muovin määrä on rajattu ilmoituksen mukaisesti.
Toiminnasta mahdollisesti ympäristöön aiheutuvat pöly, haju- tai muut haitat on
estettävä.
3-5. Toiminnan ja päästöjen tarkkailu ja raportointi edellyttää vastuuhenkilön
nimeämistä. Lupaehdot annetaan myös valvonnallisista syistä.
6-7. Toiminnanharjoittajan tulee varautua poikkeuksellisiin tilanteisiin. Pilaantumisen
aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan haitasta. Mikäli toiminnasta aiheutuu ennalta
arvaamatonta ympäristön pilaantumista, koetoiminta voidaan keskeyttää. Määräyksellä
varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle voi aiheutua
merkittävää haittaa.
Päätöksen noudattaminen ja voimassaolo
Päätös on voimassa 1.12.2021 saakka.
Toiminnassa on noudatettava tätä päätöstä muutoksenhausta huolimatta.
Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaisesti viranomainen voi määrätä 122 §:n mukaisen
ilmoituksen johdosta annettavan päätöksen osalta, että sitä on muutoksenhausta
huolimatta noudatettava. Kyseessä on koeluonteista toimintaa koskeva ilmoitus, jossa
toiminta saadaan aloittaa ilmoituksen mukaisena 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksen
tekemisestä riippumatta siitä, onko asiaa koskevaa päätöstä annettu tai onko se
lainvoimainen. Jotta tällä päätöksellä annetut ympäristön pilaantumisen estämiseksi
tarpeelliset määräykset ja tarkkailua koskevat määräykset tulevat heti voimaan, päätös
on määrätty täytäntöönpantavaksi muutoksenhausta huolimatta.
Hakemuksen käsittelystä peritään käsittelymaksua ympäristönsuojeluviranomaisen
taksan mukaisesti 390 euroa.
Toimivallan perusteet
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 21.9.2016 § 68
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 31, 119, 121, 122, 200 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §
Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (11.12.2019)
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Nähtävilläolo

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 28.10.2021.

Allekirjoitus
Ympäristönsuojelupäällikkö

Jari Leinonen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Tiedoksianto

Päätös on annettu tiedoksi: hakija, rakennus- ja ympäristölautakunta
28.10.2021
Lisätietoja: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen, puh. 050 376 8584
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YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN MUUTOKSENHAKU
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti:
VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, VAASA
Postiosoite: PL 204,65101 VAASA
Telefaxi: 010 364 2760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva
pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai
luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli asiakirja on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, asiakirja
katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on
annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostu-muksellaan (tavallinen sähköinen
tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asian-osaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös
on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen
sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta
yhteydeltä.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi ympäristönsuojeluyksikössä 28.10.2021.
Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen: Karelia-amk
Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 28.10.2021 Jari Leinonen
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 valittajan nimi ja kotikunta
 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos
muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valitus-kirjelmän
laatijana on muu henkilö, valtiuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Valitusasiakirjojen toimittaminen ja maksut
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-lauantai, saa valitusasiakirjat
toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arki-päivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat
voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä-kohtainen.

