
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 

 

(Viranomainen täyttää)                                                                                                Viranomaisen yhteystiedot 
Diaarimerkintä 
 
Hakemus on tullut vireille 

 

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN 

Lyhyt kuvaus toiminnasta 
 

Konnekuljetus Oy:n Konneveden Tankolammin terminaalissa käsitellään ja varastoidaan erilaisia kiinteitä 
biopolttoaineita kuten energiapuu, hakkuutähde, kannot, kokopuu ja kuori sekä puru enintään 70 000 
tonnia vuodessa sekä valmistetaan näistä polttoainetta. Hakija esittää ympäristönsuojelulain 59 §:n 
mukaisen vakuuden määräksi 0 euroa perusteluna, että kentällä ei oteta vastaan kuin puhdasta 
metsäenergiaa ja kuorta. Vakuuslaskelma on esitetty liitteessä. YSL 199 § mukaiseksi vakuudeksi toiminnan 
aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta esitetään myös 0 euron vakuutta.  
 
Perustelu YSL 199 aloitusluvalle  
Alueella ei tehdä mitään muutoksia, mikä tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi. Puun murskaus ja 
varastointi on olemassa olevaa toimintaa. Kiinteistön maanrakennustyöt ovat valmiiksi rakennettuja ja 
sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella. Toiminnan keskeyttämisestä aiheutuu kustannuksia vain varastoitujen 
energiapuiden pois kuljettamisesta muihin vastaanottopaikkoihin tai voimalaitoksiin. Toiminta ei aiheuta 
vähäistä suurempia ympäristöhaittoja. Toiminta-alueen ja 69-tien välissä on maavalli, joka toimii samalla 
myös melu-, pöly- ja maisemasuojana. Toiminta myös sijoittuu alueelle, jolla ei ole lähistöllä asutusta. 
Alueella on myös muuta teollista toimintaa, sekä maa-ainestenottoa, jolloin toiminta soveltuu 
suunniteltuun ympäristöön. 
 

Hakijan käsitys toiminnan ympäristöluvanvaraisuudesta  
 
YSL:n liitteen 1 taulukon 1 (direktiivilaitokset) kohta  
 
YSL:n liitteen 1 taulukon 2 (muut laitokset) kohta 13 f  
 
YSL:n pykälä, jos toiminta ei ole liitteen 1 perusteella luvanvaraista 

Kyseessä on  
x uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva toiminta (YSL 27 §) 
 toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §) 

 luvan muuttaminen (YSL 89 §) 
 direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 §) 

 toiminnan aloittamislupa (YSL 199 §) 
 muu syy, mikä? 

 



 

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT 

Hakijan nimi                                  Kotipaikka                                            Postiosoite ja -toimipaikka   
Konnekuljetus Oy                          Konnevesi                                            44300 Konnevesi 

Puhelinnumero                             Sähköpostiosoite                                 Y-tunnus 
040-735767                                                  mika@konnekuljetus.fi                                       0655482-1 

Yhteyshenkilön nimi                   Postiosoite- ja toimipaikka                                        Puhelinnumero                             Sähköpostiosoite 
Mika Liimatainen                                                                                                                 040-735767                                   mika@konnekuljetus.fi 

 

 

3. TERMINAALIN YHTEYSTIEDOT 

Laitoksen nimi                              Käyntiosoite                                     Koordinaatit 
Tankolampi                                   Suolahdentie 1425                           62.565401732517124, 26.056048756718017 

Puhelinnumero                    Toimiala                                    Toimialatunnus (TOL)                    Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 

Yhteyshenkilön nimi                   Postiosoite- ja toimipaikka             Puhelinnumero                              Sähköpostiosoite 
Mika Liimatainen 

 

4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET 

Kiinteistöllä on voimassa lupatunnukset 22-0039-T, 20-0044-T, 20-0100-R, 20-0100-R 

Mahdollinen ympäristövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero) 

tiedot on esitetty liitteessä nro 4 
 

 

TERMINAALIALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 

5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN 

OMISTAJISTA  

JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN 

Kiinteistöillä sijaitsee Konnekuljetus Oy:n terminaali sekä puun varastointi- ja haketusalue. Toimintaa on 
harjoitettu kiinteistöllä vuodesta 2020. 

 
Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro                                     Kiinteistötunnukset: 275-404-13-111  

 

  

mailto:mika@konnekuljetus.fi


 

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA  

ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA 

Toiminta-alue sijaitsee Konneveden kunnan Hytölän alueella noin 15 km:n etäisyydellä Konneveden kunnan 
ja Suolahden keskustasta. Kiinteistön eteläpuolella kulkee 69-tie ja pohjoispuoli rajoittuu metsään. 
Konnekuljetus Oy:n kiinteistö on merkitty punaisella viivalla. 

 

 

Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Heinäaho sijaitsee noin 1200 m 

etäisyydellä  

lounaaseen kiinteistöstä. Nykyistä asfalttikenttää ympäröivä sorakenttä toimii imeytysalustana kentän 

hulevesille.  

Kiinteistön maaperä on hiekkamoreenia. Lähin luonnonsuojelualue, yksityinen luonnonsuojelualue Ylä-

Tankosen  

luonnonsuojelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä koilliseen. Alue sijaitsee Konnevesi osayleiskaavan 

ulkopuolella. 

  



 

7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA  

ASIANOSAISISTA, JOITA TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA 

Lähin asuinalue sijaitsee noin 500 m etäisyydellä laitoksesta itään/koilliseen. Lähin vapaa-ajan-asunto 
sijaitsee laitoksen kiinteistön rajasta noin 1000 m kaakkoon.  
 
Liitteenä ovat tiedot lähialueen kiinteistöjen maanomistajista.  
 

luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A 
 
luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B 

 

 

 

 

 

TERMINAALIN TOIMINTA 

 

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA 

 ESITETYISTÄ TIEDOISTA 

Konnekuljetus Oy:n bioterminaalissa käsitellään ja varastoidaan erilaisia kiinteitä biopolttoaineita, kuten 
hakkuutähde, kannot, kokopuu, sahateollisuuden sivutuotteet ja valmistetaan näistä polttoainetta.  
 
Terminaalialueelle liikennöidään tukki-, lava- ja hakeautoilla. Alueella haketetaan energiapuuta liikuteltavilla 
murskaimilla sekä käsitellään materiaalia erilaisilla työkoneilla.  
 

yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 8A 

 
yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B  

 

 

 

9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA 

Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta           Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta 
 

Energiapuun varastointi ja käsittely on olemassa  
olevaa toimintaa.  
 

 perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi on esitetty liitteessä 9  

 

  



 

10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT,  

RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI LAITOSALUEELLA 

Vastaanotto  
 
Kaikki vastaanotettavat kuormat punnitaan vaa’alla ja rekisteröidään tietojärjestelmään.  Terminaalin 
toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00 ja lauantaisin klo 7.00–18.00. Puunmurskausta 
tehdään tarpeen mukaan 6.00–22.00 ja lauantaisin vain tarvittaessa 7.00- 16.00. Murskaus painottuu 
lämmityskaudelle eikä ole viikoittaista. Liikennöinti tapahtuu pääasiassa laitoksen aukioloaikoina. 
Kuljetuksia ja kuormien lastauksia ja purkuja on satunnaisesti myös muina vuorokauden aikoina. Lähinnä 
lämmityskaudella on hakkeen kuljetustapahtumia, jotka johtuvat lämpölaitosten tarpeista. 

 

Käsiteltävien materiaalien maksimäärät vuodessa on esitetty seuraavassa taulukossa. Jätetunnus on 
ohjeellinen.  

Materiaali Jätetunnus Määrä t/a Max.varasto (t) 

Energiapuu, kannot, 
metsätähteet, risut, ym. 

 60 000 25 000 puu 
25 000 hake 

Kuori ja puru 030101, 030105 10000 5000 

Yhteensä  70 000 55000 

 
Energiapuun varastointi tapahtuu osin soran päällä ja haketus tehdään asfaltin päällä.  
 

Puu  
 
Terminaalin alueella varastoidaan ja käsitellään pääasiassa energiapuuta kuten hakkuutähteet, kanto- ja 
juuripuut sekä ainespuuksi kelpaamaton rankapuu.  
 
Kanto- ja juuripuita seulotaan tarvittaessa maa- ja kiviaineksen irrottamiseksi. Tarvittaessa välivarastoidaan 
myös ainespuuta.  
 
Tulevien kuormien purkaminen tapahtuu kuljetuskaluston omilla kuormaimilla ja haarukkanosturilla tai 
vaihtolavoilla.  
 
Kuori ja puru 
 
Terminaalin alueella varastoidaan tarvittaessa sahateollisuuden kuorta ja purua. Kuori ja puru ajetaan 
voimalaitoksille ja kuormataan pyöräkoneella.  

 
Puunmurskaus  
 
Puuaineksista valmistetaan polttoainetta hakettamalla ja murskaamalla Kosken Megawatti Oy:n toimesta. 
Murskausta tehdään siirrettävällä kalustolla ma-pe klo 6–22 ja lauantaisin klo 7–16 välisenä aikana. 
Murskausta tehdään lauantaisin vain poikkeustilanteissa.  
 
Hake välivarastoidaan aumoissa. Hakkeen käsittely ja kuormaaminen terminaalin alueella tapahtuu 
pyöräkoneella.  
 
Tuotteiden varastointimäärät vaihtelevat vuodenajan mukaisesti, varastot ovat huhtikuussa pienimmillään 



ja suurimmillaan marraskuussa. Maksimivarasto ajoittuu alkutalvelle, jolloin määrä voi olla noin 55 000 
tonnia.  
 
Haketusta ja murskausta tapahtuu lämmityskaudella viikoittain, mutta ei joka päivä. Kesäaikana haketusta 
tehdään enintään muutaman kerran kuukaudessa. Varastoitavat raaka-aineet tuodaan alueelle ja 

kuljetetaan alueelta pois täysperävaunuautoilla 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 10  

 

 

11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET,  

NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ 

Työkoneissa käytettävä polttoaine varastoidaan asfaltoidulla alueella alle 10 m3 säiliössä, joissa on 
kaksoisvaippa tai kiinteä valuma-allas.  
Työkoneet käyttävät polttoöljyä noin 20 000 litraa vuodessa.  

Vettä käytetään tuotannossa tarvittaessa sumutukseen puunmurskauksen aikana tarvittaessa.  
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 11  
 
tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b 

 

 

 

  



 

12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA 

Käytettävät murskaimet ovat yleisesti käytössä olevia normaalin energiatehokkuuden omaavia koneita. 
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 12A  
 
energiansäästösopimus on esitetty liitteessä nro 12B 

 

 

 

13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI 

Kiinteistöllä on porakaivo ja umpisäiliö talousvesien käsittelyyn. 
 

sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A 
 
tiedot on esitetty liitteessä nro 13b 

 

 

 

14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI  

SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA 

Ympäristöriskit liittyvät lähinnä tulipaloon, säiliövuotoihin sekä koneiden ja laitteiden öljy- ja 
polttoainevahinkoihin.  
 
Biopolttoaineiden varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan polttoainekasojen sijoittelussa siten, että 
kasojen väliin jää riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. Palo voidaan näin myös rajoittaa 
helpommin. Palava/kytevä hakekasa levitetään kentälle.  
 
Työkoneissa käytettävä polttoaine varastoidaan kaksivaippaisissa säiliöissä. 
 
Nestemäisiä huoltokemikaaleja ei varastoida terminaalissa. Kiinteistöllä on imeytysainetta mahdollisia 
öljyvuotoja varten.  

 
tiedot on esitetty liitteessä nro 14A  
 
YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro 14B 

 

 

 

  



 

15. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Liikenne alueelle tapahtuu Suolahdentien kautta. Raskaanliikenteen liikennemäärä on keskimäärin 10 
ajoneuvoa vuorokaudessa. 
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 15  

 

16. SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ 

Yrityksellä ei ole sertifioitua ympäristöhallintajärjestelmää 
 

 tarkemmat tiedot esitetty liitteessä nro 16                                                    viimeisin auditointi  

 

 

PÄÄSTÖT, KUORMITUS JA JÄTTEET 

17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ 

A. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN 

Varastoitavat energiapuut varastoidaan osin soran ja osin asfaltin päällä. Hulevedet ohjautuvat 
asfalttikentän reunojen sorapatjan imeytykseen, josta vedet osin imeytyvät maastoon. Asfaltoitua alaa on 
yhteensä 28 442m2 ja sorapatjaa reunoilla 19 553m2. Päästöjen määrä vesistöön on hyvin vähäinen, kun 
otetaan huomioon varastoitavan materiaalin laatu. 
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 17A1 
 
päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17A2 

 

 

 

B. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN 

Päästöjä ilmaan tulee lähinnä autojen ja työkoneiden päästöistä. Puun murskauksen aikana tulee 
pölypäästöjä, jotka rajoittuvat pääosin terminaalialueelle. Murskausta kovalla tuulella pyritään välttämään 
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 17B1 
 
päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17B2 

 

 

 

C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN 

Alue on jo asfaltoitu suurelta osin. Varastoitavista materiaaleista ei aiheudu olennaisia päästöjä maaperään 
tai pohjaveteen 
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1 
 

tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen käsittelystä on esitetty liitteessä nro 17C2 

 

 

 

  



 

D. MELUPÄÄSTÖT JA TÄRINÄ 

Suurin melu syntyy puunmurskauksesta. Liitteessä 3 on Kosken Megawatti Oy:n kahdella erityyppisellä 
murskaimella tehty melumittausraportti (10/2018), jossa on esitetty melun vaimeneminen eri etäisyyksillä 
avoimessa maastossa. Raportista voidaan päätellä, että suurimman melun aiheuttavan nopeakierroksisen 
murskaimen ekvivalentti-melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa olisi selvästi alle melulle asetettujen 
raja-arvojen (asuintalot 55 dB ja vapaa-ajan asunnot 45 dB), vaikka maasto olisi avointa. Metsä ja 
meluesteet sekä hake- ja varastokasat vaimentavat melua huomattavasti. Valtatie 69 varressa on meluvalli, 
joka toimii samalla myös melu-, pöly- ja maisemasuojana. 
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 17D  

 

18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistää kohtiin 17 A–D) 

Kts. edellä. 
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 17D  
 

19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI SEKÄ EDELLEEN  

TOIMITTAMINEN 

Terminaalissa syntyvien materiaalien enimmäismäärät on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 

Materiaali Jätetunnus Määrä t/a Max.varasto (t) 

Kiviaines seulonnasta 170504 150 100 

Maatuva aines kantojen 
seulonnasta 

170504 300 200 

Yhteensä  450 300 
 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA  

PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP) 

21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA 

Puun murskauksessa käytetään yleisesti käytössä olevia nykyaikaisia murskaimia ja työkoneita.  
Kuljetuskalusto on modernia ja vähäpäästöistä. Toiminnassa käytetty kalusto on ehjää, säännöllisesti 
huollettua, toiminnan kannalta soveltuvaa ja kapasiteetiltaan tarkoituksenmukaista. 

 
tiedot on esitetty liitteessä nro 21  

 

22. ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA 

   
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 22  

 



23. ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA 

 
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 23  

 

DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT 

24. DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT 

 

 

A. Pääasiallista toimintaa koskeva vertailuasiakirja ja päätelmät 

 
    

tiedot on esitetty liitteessä nro 24A  

 

B. Toimintaa koskevat muut vertailuasiakirjat ja päätelmät 

 
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 24B  

 

C. Esitys YSL 78 §:n mukaisiksi päästötasoja lievemmiksi päästöraja-arvoiksi perusteluineen 

 
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 24C  

 

D. Arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta 

 
 

perustilaselvitys on esitetty liitteessä nro 24D  

 

E. Hakemukseen on liitettävä luvan tarkistamisen yhteydessä seuraavat tiedot: 

24.1 tiedot siitä, miten lupa vastaa päätelmien uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E1  
 
24.2 tiedot siitä, miten toiminta vastaa ympäristönsuojelulainsäädännön uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E2  
 
24.3 tiedot YSL 75 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen arvioinnin tekemiseksi on esitetty liitteessä 24E3 

 

 

 

 

  

Hakijan käsitys direktiivilaitoksen pääasiallisesta toiminnasta 



 

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN  

25. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen. 
Toiminta sijaitsee teollisuusalueella ja on pääosin olemassa olevaa toimintaa.  

 
tiedot on esitetty liitteessä nro 25A  

 

B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN 

YMPÄRISTÖÖN 

Toiminta sijaitsee ruutukaava-alueen ulkopuolella. Laitoksen pohjois-/itä osa rajautuu metsään. 
Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallista vaikutuksia luontoon eikä rakennettuun ympäristöön.  

 
tiedot on esitetty liitteessä nro 25B1  
 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 25B2 

 

 

 

C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia vesistöön.  
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 25C  

 

D. ILMAAN JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET 

Ilmaan joutuvista päästöistä ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 
Haketustoimintaa on tehty alueella muutaman vuoden ajan. Pölyämistä hallitaan tarvittaessa 
vesisumutuksella ja haitat rajoittuvat pääosin terminaalialueelle.  
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 25D  

 

E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. Jätejakeet 
ovat haitattomia ja niitä käsitellään ja varastoidaan päällystetyllä alueella.  
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 25E  

 

F. MELUN JA TÄRINÄN VAIKUTUKSET 

Puunmurskaus aiheuttaa suurimman melun. Kosken Megawatti Oy:n puunmurskaimille tehdyn 
melumittausten perusteella lähimpien asuintalojen ja vapaa-ajan asuntojen alueella melulle 
asetettu keskiäänitaso alittaa päiväajan raja-arvot (kts. kohta 17 D).  
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 25F  

 

  



 

G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 
tiedot on esitetty liitteessä nro 25G1  
 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen 
lausunto on esitetty liitteessä nro 25G2 

 

 

 

TARKKAILU JA RAPORTOINTI 

26. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI 

A. KÄYTTÖTARKKAILU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavista materiaaleista ja toimittajista. Kirjanpidosta käy ilmi kunkin 
tuotavan kuorman osalta:  
- tyyppi  
- toimitusajankohta ja toimittaja  
- määrä  
- laatu 6010 / 09.2016 11  
 
Murskaustyöpäivistä sekä toiminnassa muodostuneiden jätteiden laadusta, määrästä ja toimituspaikoista 
pidetään kirjaa.  
 
Ympäristönsuojelurakenteiden kuntoa, kuten pinnoitteiden halkeilua ja painumia tarkkailtaan säännöllisesti 
ja havaitut viat korjataan viipymättä.  
 
Vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitetaan Konneveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
edellistä vuotta koskeva raportti, josta ilmenevät edellä eritellyt tiedot.  
 
Liitteenä on laitoksen seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26A 



B. PÄÄSTÖTARKKAILU 

Laitokselle ei esitettä päästötarkkailua.  
 

tiedot on esitetty liitteessä nro 26B  

 

C. VAIKUTUSTARKKAILU 

 
tiedot on esitetty liitteessä nro 26C  

 

D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN 

LAADUNVARMISTUS 

 
tiedot on esitetty liitteessä nro 26D  

 

E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT 

 
voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessä nro 26E1  
 
ehdotus tarkkailun järjestämiseksi on esitetty liitteessä nro 26E2 

 

 

 

VAHINKOARVIO 

27. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET 

A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA 

 
tiedot on esitetty liitteessä nro 27A  

 

B. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI 

 
tiedot on esitetty liitteessä nro 27B  

 

C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA 

 
 

esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27C  

 

D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTÖVAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI 

 
esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27D  

 



MUUT TIEDOT 

28. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ: 

28.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, 
mahdolliset päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt  
28.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti  
 

Tarpeen mukaan:  
 

28.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet  
 
28.4 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu 
suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa  
28.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma  
 
28.6 Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen sisäinen pelastussuunnitelma 

 

 

 

 

 

 

 

29. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä  
 
Konnevesi, 1.12.2022  
 
Allekirjoitus  
 
Mika Liimatainen 
Nimen selvennys 

 







MELUMITTAUS/MURSKAT     10/2018 

 

 

 



 





SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 

Laitoksen nimi: Tankolampi 

Laitoksen osoite: Suolahdentie 1425, 44300 Konnevesi 

Ympäristöluvan numero: 

Valvova viranomainen: Konneveden kunta 

Suunnitelman laatija: Mikko Sarja 

Suunnitelma päivitetty: 2.3.2023 

Tämä on Konnekuljetuksen seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Tankolammin bioterminaalille. 

 

1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit  

Laitokselle vastaanotettavat materiaalit sekä vuosittain käsiteltävät suurimmat 

materiaalimäärät ja varastot on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Materiaali Jätetunnus Määrä t/a Max.varasto (t) 

Energiapuu, kannot, 
metsätähteet, risut, ym. 

  60 000 25 000 puu 
25 000 hake 

Kuori ja puru 030101, 030105 10000 5000 

Yhteensä   70 000 55000 

 

2. Vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastaminen  

Vastaanotettavat kuormat punnitaan autovaa’alla.  Kuorman tarkistus tapahtuu 

silmämääräisesti vastaanottoalueella, kun kuorma on purettu.  

Laitokselle kelpaamaton jäte  

Jätteitä, joita laitoksella ei ole lupa käsitellä, ei oteta vastaan. Kuormat palautetaan takaisin 

lähettäjälle tai ohjataan laitokseen, jolla lupa vastaanottaa ko. jätettä. Hylätyistä kuormista 

kirjataan päivämäärä, syntypaikka, tuottaja, hylkäysperuste ja määrä. Laitokselle kuulumaton 

jäte toimitetaan mahdollisimman nopeasti laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätettä. 

Jos on syytä epäillä, että raaka-aine sisältää haitta-aineita, joita ei saa olla, tuottajan on 

osoitettava raaka-aineen haitattomuus. Mikäli haitattomuutta ei pystytä osoittamaan, jätettä 

ei oteta vastaan.  

 

Siirtoasiakirja  

Jätteitä ei oteta vastaan, joten siirtoasiakirjoja ei vaadita. 

 

 



3. Käsittelyprosessien kuvaus  

Bioterminaalin toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 6.00 - 22.00 ja lauantaisin klo 

7.00 – 18.00.  Puunmurskausta tehdään tarpeen mukaan 6.00–22.00 ja lauantaisin 7.00- 16.00. 

Murskaus painottuu lämmityskaudelle eikä ole viikoittaista. Liikennöinti tapahtuu pääasiassa 

laitoksen aukioloaikoina. Kuljetuksia ja kuormien lastauksia ja purkuja on satunnaisesti myös 

muina vuorokauden aikoina. Lähinnä lämmityskaudella on hakkeen kuljetustapahtumia, jotka 

johtuvat lämpölaitosten tarpeista. 

Puu  

Terminaalin alueella varastoidaan ja käsitellään pääasiassa energiapuuta kuten hakkuutähteet, 

kantoja juuripuut ja ainespuuksi kelpaamaton rankapuu. Lisäksi alueella on tarkoitus 

varastoida ja käsitellä jonkin verran muita biopolttoainejakeita, kuten kuori ja puru. Alueella 

voidaan välivarastoida myös ainespuuta. Kanto- ja juuripuita seulotaan maa- ja kiviaineksen 

irrottamiseksi. Kyllästettyä puuta ei oteta vastaan.  

Puunmurskaus  

Puuaineksista valmistetaan polttoainetta hakettamalla ja murskaamalla. Hake välivarastoidaan 

aumoissa. Hakkeen käsittely ja kuormaaminen terminaalin alueella tapahtuu pyöräkoneella.  

Käsittelyyn liittyvät mahdolliset häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteet sekä 

tarkkailun kannalta keskeiset käsittelyvaiheet  

Keskeinen vaaratilanne on tulipalon syttyminen tai itsesyttyminen hakekasassa. Hakekasojen 

mahdollista itsesyttymistä seurataan ja tarvittaessa kasaa levitetään kentälle. 

4. Päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailu  

Työtapatarkkailu  

Toiminnan aikana seurataan työtapatarkkailuna alueen yleistä siisteyttä ja pölyämistä.  

Päällystettyjen alueiden kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkeilua tarkkaillaan 

säännöllisesti ja havaitut viat korjataan mahdollisimman nopeasti. Käyttöpäiväkirja  

Vastaava hoitaja pitää laitoksen toiminnasta käyttöpäiväkirjaan, johon kirjataan:   

• Ympäristönsuojelun kannalta merkittävät tapahtumat ja toimenpiteet  

o häiriötilanteet, poikkeuksellisen suuret päästöt, mahdolliset vuodot sekä muut vahingot ja 

 onnettomuudet, niiden torjunta ja ympäristövaikutukset  

•  Käyttötarkkailutiedot 

5. Toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lukien korjaavat toimet  

Laitoksella on pelastussuunnitelma, joka päivitetään säännöllisesti. Öljyvahingot, esim. 

hydrauliikkaletkun vuoto, voidaan torjua laitoksella olevilla imeytysaineilla.  

Ilmoitus viranomaisille  

Poikkeuksellisista tilanteista ja päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista vahingoista 

ja onnettomuuksista ilmoitetaan viipymättä kunnan ympäristöviranomaiselle. 

Vahinkotilanteissa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin haitan minimoimiseksi ja 

poistamiseksi sekä poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 



 

6. Käsittelyssä syntyvien materiaalien käsittelymenetelmät ja -paikat  

Materiaalit toimitetaan seuraaviin kohteisiin:  

Materiaali Käsittely Kohde 

Puuhake  Poltto Voimalaitokset 

Kuori ja puru poltto Voimalaitokset 

 

Maa- ja kiviaines maanparannus Maankaatopaikat 

 

7. Käsittelyssä syntyvien jätteiden laaduntarkkailu  

Puumurskeesta tehdään polttoaineanalyysejä voimalaitoksella tai laitoksella otetuista 

näytteistä voimalaitosten vaatimusten mukaisesti. 

8. Käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämisekseen  

Terminaalin vastaava hoitaja on Tuulikki Putaja. Uusi työntekijä saa perehdytysoppaan ja 

perehdytyksen työtehtäväänsä sekä toimintaan poikkeustilanteissa. 

 

9. Raportointi  

Vuosiraportointi  

Konneveden ympäristöviranomaiselle toimitetaan edellisen vuoden toimintaa koskeva raportti 

helmikuun loppuun mennessä. Vuosiraportista käyvät ilmi seuraavat koskevat tiedot 

• vastaanotettujen materiaalien laatu ja määrä   

• laitokselta toimitettujen materiaalien laji ja määrät  

• laitoksella vuoden lopussa olevien varastoitujen materiaalien laji ja määrä  

• käyttöhäiriöt, vahingot ja muut ympäristönsuojelun kannalta poikkeukselliset tilanteet  

• tulokset laitoksen tarkkailusta ja ympäristövaikutuksista 

 



Konnekuljetus Oy

Konnevesi

Vakuuden määrittely

Tuote

Max. 

Varasto 

(t)

Hinta    

€/t

Varaston 

hinta        

€

Energiapuu, 

risut, kannot, 

metsätähteet

50000 0 0

Kuori 5000 0 0

Yhteensä 0
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