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KUULUTUS 
 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen vireilläolosta. 
 
 
Asia 

Konnekuljetus Oy hakee ympäristölupaa energiapuun, hakkuutähteiden, kantojen 
sekä puun kuoren ja purun välivarastointiin sekä puuaineksen murskaukseen ja 
haketukseen kiinteistöllä Tankolampi 275-404-13-111, Konnevesi. 

 
 
Hakemuksen pääasiallinen sisältö 
 

Hakemus koskee toiminnanharjoittajan Konneveden puuterminaalialueen toiminnan 
muutosta. Terminaalissa käsitellään ja välivarastoidaan erilaisia kiinteitä 
biopolttoaineita, kuten energiapuu, hakkuutähde, kannot sekä sahateollisuuden kuori 
ja puru enintään 70 000 tonnia vuodessa sekä valmistetaan näistä polttoainetta 
hakettamalla ja murskaamalla. 
 
Toiminta-alue sijaitsee Konneveden kunnan Hytölän alueella kiinteistöllä Tankolampi 
275-404-13-111 (kartta 1), osoitteessa Suolahdentie 1425, noin 15 km:n etäisyydellä 
Konneveden kunnan ja Suolahden keskustoista. Kiinteistön eteläpuolella kulkee 69-
tie ja pohjoispuoli rajoittuu metsään. Kiinteistö ei sijaitse asema- tai yleiskaavoitetulla 
alueella, eikä luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät asuintalot sijaitsevat n. 500 
m:n etäisyydellä laitoksesta itään/koilliseen. 
 

 
Kartta 1, Kohteen sijaintikartta. 
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Konnekuljetus Oy:n terminaalialueella energiapuun varastointi- ja haketustoimintaa 
on harjoitettu vuodesta 2020. Vastaanotetut energiapuut varastoidaan osin soran ja 
osin asfaltin päällä. Alueen sade- ja valumavedet on ohjattu asfalttikenttäalueita 
ympäröiville sorapatjakaistaleille, mitkä toimivat imeytysalustana. Asfaltoitua alaa on 
yhteensä 28 442 m2 ja sorapatjaa reunoilla 19 553 m2. Vuotuinen vastaanotettava 
energiapuun, kantojen, metsätähteiden ja risujen määrä tulisi olemaan keskimäärin 
60 000 tn/v ja sahateollisuudesta peräisin olevan puun kuorijakeen ja purun määrä 
noin 10 000 tn/v. Alueella välivarastoidaan kerrallaan enintään yhteensä 50 000 tn 
energiapuuta ja haketta sekä maksimissaan 5000 tn kuorta ja purua. 
 
Raskaankaluston liikennemäärä on noin 10 käyntiä vuorokaudessa. Terminaalin 
toiminta-aika rajoittuu arkipäivisin klo 6.00–22.00 ja lauantaisin klo 7.00–18.00 
väliseen aikaan. Puun murskausta tehdään siirrettävällä kalustolla tarpeen mukaan 
vastaavina aikoina. Lauantaisin murskausta tehdään kuitenkin vain tarvittaessa klo 
7.00–16.00 välisenä aikana. Muutenkin murskaustoiminta painottuu erityisesti 
lämmityskaudelle eikä ole viikoittaista. Kuljetuksia ja kuormien lastauksia ja purkuja 
on satunnaisesti myös muina vuorokauden aikoina. 

 
 
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläolo 
 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Konneveden kunnan verkkosivuilla 
kuulutusajan 13.3.–19.4.2023 (www.konnevesi.fi, Kuulutukset-sivuilla). 
 
 

Muistutukset ja mielipiteet 
 

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. 
Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä. Mahdolliset asiaa 
koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 19.4.2023 mennessä 
merkinnällä Ympäristötoimi, Kauppatie 25, 44300 Konnevesi, tai sähköisesti 
osoitteeseen milla.saarinen@konnevesi.fi. 
 
 

Lisätiedot 
Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Milla Saarinen, puh. 0400 200 194, 
milla.saarinen@konnevesi.fi. 

 
 
Tiedoksi  

Hakija 
Vaikutusalueen kiinteistöt (500 m:n säteellä) 
Laukaan kunta 
Laukaan ympäristöterveydenhuolto 
Pelastusviranomainen 
Keski-Suomen ELY-keskus: Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ja Liikenne- ja 
infrastruktuuri -vastuualue 


