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1 TIIVISTELMÄ 
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä hakee ympäristölupaa risunkeräysalueelle risu- ja 

puutarhajätteen vastaanottamiseen, varastoimiseen ja murskaamiseen Varkauden Akonlahdella. 

Alue sijaitsee noin 7 km etäisyydellä Varkauden keskustasta. Rakentamiselle ja toiminnalle haetaan 

ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa. 

Toiminnan aloittamiseen haetaan lupaa ennen ympäristöluvan lainvoimaisuutta, koska toimintaa ei 

voida jatkaa nykyisellä kiinteistöllä. 

Risunkeräysaluetta suunnitellaan Varkauden kaupungin omistamalle kiinteistölle (915-404-1-201), 

joka on nykyisellään kivihiilen ja puupolttoaineen varastoaluetta. Koko kiinteistön laajuus on noin 

14,4 ha, josta risunkeräysalueen laajuus on noin 1 hehtaari. Keski-Savon Jätehuolto tekee alueesta 

vuokrasopimuksen kiinteistön omistajan kanssa ennen toiminnan aloittamista. Risunkeräysalue 

sijoittuu kiinteistön luoteisosaan Satamakadun varrelle. Alueella on valmis maabetonipohja. 

Vastaanotettavat materiaalit ovat puhdasta risu-, puutarha- ja haravointijätettä, ja toiminnan 

ensisijaisena tavoitteena on jätemateriaalien hyötykäyttö. Jätteitä vastaanotetaan vain erikseen 

ilmoitettuina aikoina. Materiaalit varastoidaan kiinteistöllä ja murskataan 2-3 kertaa vuodessa 

arviolta 2 päivää kerrallaan. Murskaus tapahtuu risunkeräysalueen luoteispäässä, noin 250 m päässä 

lähimmästä asutusta kiinteistöstä, jolloin melulle asetetut ohjearvot eivät ylity mahdollisesti 

häiriintyvässä kohteessa. Murskattu aines kuljetetaan kokonaisuudessaan Keski-Savon Veden 

Akonniemen kompostointilaitokselle ja käytetään siellä kompostin tukiaineena. Käsiteltävä määrä 

on yhteensä noin 2 000 tonnia vuodessa. 

Rakentamisen ja toiminnan aikaisista päästöistä melu ja pöly ovat merkittävimmät. Suurimmat 

melu- ja pölyhaitat ovat tilapäisiä toiminta-aikojen vuoksi. Toimintaa harjoitetaan alueella arkisin 

klo 7-20 välisenä aikana. 
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2 TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN 

2.1 Kuvaus toiminnasta 
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä hakee ympäristölupaa risunkeräysalueelle risujen, 

puutarhajätteen sekä haravointijätteen vastaanottamiseen ja murskaamiseen Varkauden 

Akonlahdella. Vastaanotettavat materiaalit varastoidaan kiinteistöllä ja murskataan 2-3 kertaa 

vuodessa arviolta 2 päivää kerrallaan. Murskattu aines hyödynnetään Keski-Savon Veden 

Akonniemen kompostointilaitoksella kompostin tukiaineena. Käsiteltävä määrä on noin 2 000 

tonnia vuodessa. Jätettä vastaanotetaan erikseen ilmoitettuina aukioloaikoina ja työllisyysvaikutus 

on 0,2 henkilötyövuotta. 

Kiinteistö, jonka osaan toimintaa suunnitellaan, on Varkauden kaupungin omistama ja alueen 

luoteisosassa sijaitsee Stora Enso Metsän kivihiilen ja puupolttoaineen varastoalue. 

Risunkeräysaluetta suunnitellaan olemassa olevan varastoalueen pohjoisosaan, Stora Enson 

toiminnan jatkuessa varastoalueen eteläosassa. 

Hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 § mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen 

mukainen toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta. 

2.2 Luvanvaraisuus 
Suunnitellun risunkeräysalueen toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain (YSL, 

527/2014) 27 § 1 momentin ja edelleen liitteen 1, taulukon 2 kohdan 13 alakohdan f) perusteella, 

joka koskee muuta kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettua jätelain soveltamisalaan 

kuuluvan jätteen käsittelyä, joka on ammattimaista tai laitosmaista. 

3 HAKIJAN JA ALUEEN TIEDOT 

3.1 Hakijan yhteystiedot 
Luvan hakija: 

Keski-Savon Jätehuolto 

liikelaitoskuntayhtymä 

PL 208 

78201 Varkaus 

Yhteyshenkilö: 

Janne Kuronen 

puh. 040 5458518 

janne.kuronen@varkaus.fi 

Laskutusosoite: 

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä 

OVT-tunnus: 003723676812 

Operaattori: CGI 

Välittäjätunnus: 003703575029  

mailto:janne.kuronen@varkaus.fi
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3.2 Laitoksen tiedot 
Laitoksen yhteystiedot: 

Kiinteistö: 915-404-1-201 

Satamakatu 

78710 Varkaus 

Likimääräiset koordinaatit (ETRS-TM35FIN): 

N: 6905203 

E: 549355  

4 VOIMASSA OLEVAT LUVAT, 

VIRANOMAISPÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET 
Kiinteistöllä sijaitsevalle varastointialueelle on voimassa oleva Varkauden kaupungin teknisen 

lautakunnan 18.5.2005 myöntämä ympäristölupa. Lupa koskee kivihiilen ja puupolttoaineen 

varastointia. 

5 SIJAINTIPAIKKA JA ASIANOSAISET 
Hakemuksessa esitetty toiminta sijoittuu Varkauden kaupungin alueelle, noin 7 km etäisyydelle 

Varkauden keskustasta. Toimipaikan katuosoite on Satamakatu, mutta kiinteistöllä ei ole 

kadunnumeroa. 

Toiminta sijoittuu Varkauden kaupungin omistamalle kiinteistölle (915-404-1-201), jonka laajuus on 

noin 14,4 ha. Noin 2,4 hehtaaria on Stora Enso Metsän käytössä kivihiilen ja puupolttoaineen 

varastointialueena. Keski-Savon Jätehuolto vuokraa nykyisen varastointialueen koillispuolen, ja 

lounaispuoli jää nykyiseen toimintaan. Risunkeräysalueen pinta-ala on noin 1,1 ha.  

Tiedot risunkeräysalueen rajanaapureista sekä lähialueen asukkaista on esitetty liitteessä 2. 
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Kuva 1. Sijaintikartta. 

 
Kuva 2. Lähikuva toiminta-alueen sijainnista. Kiinteistörajat on merkitty punaisilla rajauksilla. 
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6 YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 
Seuraavassa on kuvattu risunkeräysalueen ja laajemmin ympäristön olosuhteita ja laatua. Tiedot 

perustuvat yleisesti käytössä oleviin lähteisiin, kuten ympäristöhallinnon tietokantoihin. 

6.1 Maankäyttö ja kaavoitus 

6.1.1 Maankäyttö 

Toiminta-alueen kiinteistön tarkempi sijainti ja tiedot on esitetty kappaleessa 5. Kiinteistön 

luoteispäässä on nykytilanteessa kivihiili- ja puupolttoaineen varastoalue. Stora Enso Metsä jatkaa 

varastointia varastoalueen eteläosassa, risunkeräysalueen sijoittuessa varastoalueen pohjoisosaan. 

Kaakkoisosa kiinteistöstä on metsikköä tai pienialaisesti raivattu. Risunkäsittelyalueen nykyinen 

toiminta vastaa siis pitkälti sinne suunniteltua toimintaa.  

Muutoin hankealueen ympäristö on pitkälti talousmetsäkäytössä, niiltä osin kuin sitä ei ole 

rakennettu teollisuustoimintoja varten. Risunkeräysalueen kiinteistön rajanaapureina on kaksi 

asuinkiinteistöä. Kiinteistöt sijaitsevat risunkeräysalueen kiinteistön pohjoispuolella. Lähempänä 

risunkeräysaluetta sijaitsevan asuinkiinteistön länsikulma sijoittuu risunkeräysalueen itä-

/kaakkoisnurkkaan.  Risunkeräysalueen reuna-aidasta etäisyyttä lähimpään asuinrakennukseen on 

noin 100 metriä. Lähin vapaa-ajan kiinteistö sijaitsee 260 metrin etäisyydellä risunkeräysalueen 

rajasta koilliseen. Eteläpuolella sijaitseville vapaa-ajan kiinteistöille on etäisyyttä noin 300 metriä. 

Lähimpään taajama-alueeseen (Juoksevansuo) on matkaa noin 1,5 km pohjoiseen. Kiinteistön 

lähialueella ei sijaitse herkkiä kohteita, kuten kouluja tai päiväkoteja. 

6.1.2 Kaavoitus 

Alueella on voimassa Pohjois-Savon Maakuntakaava 2030 (hyväksytty 8.11.2010, 

ympäristöministeriö vahvistanut 7.12.2011). Maakuntakaavassa Akonniemi ja osa Akonlahtea on 

merkitty Teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 

merkittävät teollisuus- ja varastoalueet. Lisäksi alueelle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja 

valmistavan tai varastoivan laitoksen (t/kem). Alueen käytön ja sen lähiympäristön suunnittelussa 

tulee huomioida vaarallisten kemikaalien käytöstä ja varastoinnista aiheutuvat ympäristöriskit. 

Risunkeräysalueeksi suunnitellulla alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa 

risunkeräysalueeksi suunniteltu kiinteistö on merkitty merkinnällä TV, eli varastorakennusten 

korttelialue. Kiinteistön länsi- ja pohjoispuolella sijaitsee satama-alueeksi merkitty alue (LS), 

teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita (T) sekä suojaviheralueita (EV).  
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Kuva 3.Asemakaavamerkinnät risunkeräysalueen kiinteistöllä ja lähialueella. Lähde: Varkauden kaupungin 
karttapalvelu, 2020. Risunkeräysalueen likimääräinen sijainti on merkitty oranssilla suorakulmiolla. 

Muualla Akonlahden alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, vaan maankäyttöä ohjaa 

Akonlahti-Kurola osayleiskaava. Risunkeräysalueen lounaispuolen alue on Teollisuusalue, jolla 

ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1). Alueen yksityiskohtainen käyttö 

ratkaistaan asemakaavalla. Kiinteistön koillisrajan vastaisesti alueet on merkitty merkinnällä M-1, 
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eli maa ja metsätalousvaltainen alue. Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia 

rakennuksia, jotka eivät sisällä asuntoja. Rakentamisen on sijoituttava olemassa olevien 

tilakeskusten tai taloryhmien yhteyteen. Kiinteistön itä- ja eteläpuolen alue on maa- ja 

metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Metsän monimuotoisuuden tai 

maiseman säilyttämiseksi hakkuut ja muut vastaavat toimenpiteet voidaan suorittaa metsälain 6 §:n 

tarkoittamalla tavalla. Pystyrasteroinnilla merkityt MY-alueet ovat alueita, joilla on säilytettäviä 

ympäristöarvoja. 

 

Kuva 4. Akonlahti-Kurola osayleiskaavan kaavamerkinnät. Risunkeräysalueen likimääräinen sijainti on 
merkitty oranssilla suorakulmiolla. 
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6.2 Maa- ja kallioperä 
Kallioperä alueen eteläosassa on tonaliittia ja pohjoisessa kiillegneissiä. Akonniemen maaperä 

hiekkamoreenia, mutta risunkeräysalue sijaitsee täytemaalla. 

6.3 Pinta- ja pohjavedet 
Kiinteistö sijaitsee Vuoksen päävesistöalueella (04), Saimaaseen kuuluvan Haukiveden alueen 

vesistöalueella (04.21). Vesistöalue kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Toiminta-alue sijaitsee 

noin 370 metrin etäisyydellä pohjoiseen Haukivedestä, lähellä Harjulahtea. Kiinteistöstä itään päin 

noin 550 m etäisyydellä sijaitsee Immolanjärvi. Haukiveden rannat ovat monilta osin 

ihmisvaikutteisia. Varkauden kuntakeskus sijaitsee Haukiveden pohjoisosassa, ja muilla järven 

pohjoisosan rannoilla sijaitsee mm. Akonniemen jätevedenpuhdistamo, satama ja 

teollisuustoimintoja sekä peltomaata ja haja-asutusta.  

Suunniteltu risunkeräysalue ei sijaitse lähellä pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat 

noin 10 km päässä kiinteistöltä. 

Risunkeräysalueella ei synny puhdistusta vaativia jätevesiä, sillä kaikki sinne tuotava materiaali on 

puhdasta puutarha- ja risujätettä. 

6.4 Suojelukohteet 
Risunkeräysalueella ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura-alueita. Noin 0,7 km etäisyydellä 

kaakkoon sijaitsee Rannan-Savola-niminen yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA245370). Sen 

kaakkoispuolella, 1,4 km etäisyydellä risunkeräysalueesta sijaitsee niin ikään yksityismaiden 

luonnonsuojelualue (Tervaleppäluhta, YSA243333). 1,2 km etäisyydellä koilliseen sijaitsee kolmas 

yksityismaiden luonnonsuojelualue (Ikikuusikko, YSA242645). 
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Kuva 5. Toiminta-aluetta lähimmät suojelualueet. 

6.5 Melu ja tärinä 
Akonniemi on teollisuusaluetta, jolla syntyy melua jo olemassa olevista toiminnoista 

(jätevedenpuhdistamo, satama, rautatie). Myös tie- ja vesiliikenne vaikuttavat alueen 

ääniympäristöön. Suunniteltu risunkeräysalue sijoittuu kiinteistön luoteisosaan, jossa on Stora Enso 

Metsän kivihiili- ja puupolttoaineen varastointialue. Risunkeräysalueella on siis jo esimerkiksi 

pyöräkuormaaja- ja rekkaliikennettä. Edellä mainitut tekijät vaikuttavat merkittävästi alueen 

ääniympäristöön. 

6.6 Liikenne 
Suunniteltu risunkeräysalue sijaitsee etelään tiestä numero 4681 (Harjurannantie), jolla 

keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 432 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskasta liikennettä 

kulkee keskimäärin 16 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi Akonniemen teollisuusalueella sijaitsee 

useita teollisuusalueen teitä, kuten Satamakatu, Öljytie ja Akonniemenkatu. 
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7 TOIMINNAN KUVAUS 
Yleiskuvaus toiminnasta on annettu kappaleessa 2.1.  

7.1 Toiminnan aloittaminen 
Hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 § mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen 

mukainen toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta. Lupaa haetaan, koska liikelaitos ei voi jatkaa 

toimintaansa nykyisellä kiinteistöllä. Mikäli ympäristölupa ei saa lainvoimaisuutta ja toiminta on jo 

ehditty aloittaa, toiminta voidaan siirtää Riikinnevan jätekeskuksen alueelle.  

7.2 Jätteen vastaanotto ja käsittely 
Jätteitä vastaanotetaan ja varastoidaan maabetonipäällysteisellä kentällä. Toimintojen sijainti 

kiinteistöllä ja rakenteet on esitetty liitteenä 1 olevassa asemapiirustuksessa. Jätettä 

vastaanotetaan erikseen ilmoitettuina aukioloaikoina. Risujätettä varastoidaan alueella, kunnes sitä 

on riittävä määrä murskattavaksi, enintään noin puolen vuoden ajan ennen murskausta. 

Murskaamisen jälkeen murskaustuotteet kuljetetaan pois varastoimatta niitä alueella.  

Jäte käsitellään siirrettävällä murskaimella, murskausta tehdään 2-3 kertaa vuodessa. Murskausta 

tehdään kahtena päivänä kerrallaan, arkisin klo 7-20 välisenä aikana. Haketta voidaan välivarastoida 

kentällä aumoissa ja hakkeen lastaus ja kuormaus tehdään kauhakuormaajalla. Murskaus tapahtuu 

noin 250 m päässä lähimmästä asutusta kiinteistöstä, jolloin melulle asetetut ohjearvot eivät ylity 

mahdollisesti häiriintyvässä kohteessa. 

Haravointijäte ja valmis hake kuljetetaan Akonniemen kompostointilaitokselle ja hyödynnetään 

siellä kompostin tukiaineena. Haravointijätettä ei varastoida risunkeräysalueella, vaan kuljetetaan 

kompostointilaitokselle sitä mukaa kun sopivia kuljetuseriä syntyy. 

7.2.1 Vastaanotettavan jätteen määrä ja laatu 

Vastaanotettavan jätteen määrä on enintään 2000 tonnia/vuosi. Vastaanotettavat jätejakeet ovat 

seuraavat:  

• 02 01 03 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, 

metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät kasvijätteet 

• 20 02 01 haravointijäte ja risut 
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7.3 Toiminnassa käytettävät raaka-aineet, kemikaalit, 

polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet, 

niiden varastointi ja säilytys sekä veden kulutus ja 

energian käyttö 
Toiminnassa käytettävät raaka-aineet on esitetty kappaleessa 7.2.1. Toiminnassa käytettäviä aineita 

ovat lähinnä koneiden polttoöljy, joka varastoidaan valuma-altaallisissa tai kaksoisvaipallisissa 

säiliöissä. Johtuen toiminnan kausiluontoisuudesta, käytettävät polttoainemäärät ovat vähäisiä. 

Toiminnassa ei lähtökohtaisesti tarvita vettä. Vettä voidaan kuitenkin käyttää pölyntorjunnassa, jos 

sille ilmenee tarvetta. Tällöinkin veden kulutus on erittäin vähäistä.  

7.4 Veden hankinta ja viemäröinti 
Toiminnassa ei lähtökohtaisesti käytetä vettä, mutta jos sille ilmenee tarvetta esimerkiksi 

pölyntorjuntatarpeen vuoksi, vesi tuodaan muualta säiliössä. Mahdollisia sosiaalitiloja varten vesi 

kuljetetaan alueelle säiliössä.  

Aluetta ei ole viemäröity. Alueella muodostuvat hulevedet ovat puhtaita ja voidaan johtaa ojaan 

samoja johtamisreittejä pitkin kuin alueella jo olevan kivihiili- ja puupolttoainevarastoalueen vedet. 

7.5 Syntyvät jätteet ja niiden määrän vähentäminen 
Risunkeräysalueella syntyy vähäinen määrä (alle tonni vuodessa) sekalaista jätettä, joka kerätään 

erilleen ja kuljetetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn toiminnanharjoittajan Riikinnevan 

jätelaitokselle. Alueelle otetaan vastaan vain ympäristöluvan mukaisia jätteitä, joiden käsittelystä ei 

synny jätettä. 

7.6 Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, 

onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista 

toimista sekä toimista häiriötilanteissa 
Toiminnan ympäristöriskit liittyvät pääasiassa koneiden öljyvahinkoihin ja polttoainesäiliöiden 

vuotoihin. Öljyvuotoja ehkäistään huolehtimalla koneiden ja laitteiden kunnosta ja huolloista. 

Siirrettävissä polttoainesäiliöissä on valuma-allas tai kaksoisvaippa vuotojen ehkäisemiseksi. 

Onnettomuustilanteiden vaikutuksia estetään tuomalla polttoaineet ja kemikaalit paikan päälle, kun 

niitä tarvitaan. Onnettomuustilanteissa aloitetaan välittömästi tarvittavat toimenpiteet ympäristön 

pilaantumisen estämiseksi. Tulipaloon varautumiseksi risunkeräysalueella on jatkuvasti 

ensisammutusvälineistöä ja varastokasojen sijoittelussa huomioidaan riittävä liikkumatila niiden 

välissä. Toimiminen onnettomuustilanteissa ohjeistetaan etukäteen. 
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7.7 Liikenne ja liikennejärjestelyt 
Risunkeräysalueelle liikennöidään alueen pohjoiskulmalla jo olemassa olevaa tietä pitkin, joka 

haarautuu Satamakadulta. Liikennöintiä risunkeräysalueelle tapahtuu erikseen ilmoitettuina jätteen 

vastaanottoaikoina. Valmiin murskaustuotteen kuljetus Akonniemen kompostointilaitokselle 

tapahtuu päiväsaikaan klo 7-20 välillä. 

7.8  Selvitys ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä 
Hakijan Riikinnevan jätelaitoksen toiminnassa noudatetaan vuonna 2019 tehdyn selvityksen 

mukaan BAT-päätelmien mukaista ympäristöasioiden hallintaa.  Jätteiden käsittelyä koskevat tiedot 

vastaavat jätelain 120 §:ssä edellytettyä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa. 

Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailuohjelma on päivitetty vuonna 2019. Se sisältää myös 

tarkkailusuunnitelman, käyttö- ja hoitosuunnitelman sekä ennaltavarautumissuunnitelman. 

Risualueen käyttöhenkilöstö on vakituisesti töissä Riikinnevan jätteenkäsittelyalueella ja sitä 

koskevat periaatteet ja toimintaa ohjaavat määräykset ovat voimassa myös tässä toimipisteessä.  

8 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN 

VÄHENTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
Seuraavassa kappaleessa on esitetty toiminnasta syntyvien päästöjen laatu, keinot niiden 

vähentämiseksi ja arvioitu ympäristövaikutuksia. Koska alue on jo puupolttoaineen 

varastointialuetta, pohjatyöt on jo tehty ja rakentamisen aikaiset päästöt ovat pieniä. Toiminnan 

päättyessä ympäristövaikutuksia ei enää synny. 

8.1 Päästöt vesistöön ja viemäriin 
Kiinteistöllä on valmis maabetonipohja, joten maanrakennustöiden tarve on melko vähäinen. 

Maanrakennustöiden yhteydessä alueen alapuolisiin ojiin voi kohdistua kiintoainekuormitusta, joka 

voi näkyä ojien samentumisena. 

Ulkopuolisten alueiden vesien pääsy kentälle on jo estetty ohjaamalla alueen pinta- ja sulamisvedet 

kiinteistön ulkopuolelle. Kentällä syntyvät likaantumattomat hulevedet johdetaan ojaan. Ojiin ja 

ojavesiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan näin ollen vähäisiksi.  

8.2 Päästöt ilmaan 
Koska alueen pohjatyöt on jo tehty, rakentamisen aikaiset vaikutukset ilmanlaatuun ovat hyvin 

pienet. Rakennettavalla alueella ja sen välittömässä läheisyydessä voi aiheutua pölypäästöjä sekä 

työkoneiden ja liikenteen pakokaasupäästöjä. Vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan pieniksi, 

koska kiinteistöllä on valmis maabetonikenttä. 

Toiminnasta saattaa syntyä tilapäistä pölyämishaittaa, joka rajoittuu pääasiassa käsittelyalueelle. 

Pölyämistä tapahtuu lähinnä murskauksen aikana ja valmiin hakkeen lastaamisessa ja siirtelyssä. 

Koska murskausta tehdään vain 2-3 kertaa vuodessa arviolta 2 päivää kerrallaan, mahdollinen 
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pölyämishaitta on tilapäinen ja vähäinen. Murskauksen ajankohdan suunnittelulla murskauksen 

aikaisia pölyn leviämistä edistäviä sääolosuhteita voidaan mahdollisuuksien mukaan välttää. 

Varastokasojen huolellisella sijoittelulla voidaan vähentää hakkeen tarpeetonta siirtelyä ja näin 

vähentää myös pölyn leviämistä. Mikäli merkittävää pölyämishaittaa ilmenee, sitä voidaan lisäksi 

tarvittaessa vähentää kostuttamalla murskattavaa ainesta. Liikenteestä syntyvää pölyämistä 

voidaan vähentää pitämällä alueen tiet puhtaana. Asuinkiinteistöjen ja risunkeräysalueen välissä on 

metsäistä kasvillisuutta, joka osaltaan ehkäisee pölyn leviämistä. 

8.3 Päästöt maaperään ja pohjaveteen 
Alueella on valmis maabetonikenttä. Toiminnasta ei synny päästöjä maaperään tai pohjaveteen, sillä 

alueelle vastaanotetaan vain puhdasta jätettä. Mahdollisissa onnettomuus- ja poikkeustilanteissa, 

kuten polttoainevuotojen yhteydessä, maaperään ja pohjaveteen voi päästä kulkeutumaan haitta-

aineita. Onnettomuustilanteiden vaikutukset riippuvat onnettomuuden laajuudesta. Vaikutukset 

voivat ulottua laajemmalle alueelle, jos haitta-aineita pääsee imeytymään maaperästä pinta- ja 

pohjavesiin ja näin kulkeutumaan alueen ulkopuolelle. Onnettomuustilanteisiin varautuminen on 

esitetty kappaleessa 7.6. 

8.4 Melu ja tärinä 
Rakentamisen merkittävimmät meluvaikutukset asutuksen suuntaan aiheutuvat työkoneiden ja 

raskaiden ajoneuvojen liikennöinnistä, joskin tarve rakentamiselle on hyvin vähäinen. 

Tärinävaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 

Toiminnan aikana melua aiheutuu merkittävimmin murskauksesta sekä raaka-aineen ja valmiin 

hakkeen siirroista ja kuljetuksista. Murskausta tehdään 2-3 kertaa vuodessa arviolta 2 päivää 

kerrallaan, klo 7-20 välillä. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä 

risunkeräysalueen rajasta itään, mutta koska murskaus on suunniteltu tehtäväksi risunkeräysalueen 

luoteispäässä, murskausalueen ja asuinkiinteistön välinen etäisyys on noin 250 m. Lähin vapaa-ajan 

kiinteistö sijaitsee 260 metrin etäisyydellä kaakkoon risunkeräysalueen rajasta. 

Eniten melua aiheuttavat toiminnot pyritään sijoittamaan mahdollisimman kauas häiriintyvistä 

kohteista. Varasto- ja hakekasojen sijoittelulla murskausalueen ja asuin- tai vapaa-ajan kiinteistöjen 

väliin voidaan ehkäistä melun leviämistä eri suuntiin. Murskausajankohdan suunnittelulla voidaan 

välttää melun leviämiselle suotuisimpia olosuhteita (tyyni tai matala tuulennopeus asutuksen 

suuntaan) etenkin lähimpänä sijaitsevien itäpuolen asuinkiinteistöjen suuntaan. 

Toiminnan kausiluontoisuuden takia mahdollinen meluhaitta on tilapäinen ja arvioidaan 

lieventämiskeinot huomioiden pieniksi. Melua eniten aiheuttavaa toimintaa, murskausta, tehdään 

yhteensä noin viikon ajan vuodessa, arviolta 2 päivää kerrallaan. Risunkeräysalueen muu toiminta 

painottuu alueen aukioloaikoihin, joista ilmoitetaan erikseen ennakolta. 

Toiminnasta tai rakentamisesta ei aiheudu juurikaan tärinää. 
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8.5 Luonto ja luonnonsuojeluarvot 
Risunkeräysalue sijoittuu teollisuusalueen reunalle jo lupahakemusta vastaavassa käytössä olevalle 

alueelle, jolla ei siten ole luontoarvoja. Kiinteistön ympäristössä on lähinnä metsätalouden piirissä 

olevaa talousmetsää ja harvaa asutusta. Alueen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti 

arvokkaita geologisia muodostumia eikä maisema-alueita. 

Toiminnasta ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia lähistöllä sijaitseviin luonnonsuojelualueisiin. 

Mahdollinen melu- ja pölyhaitta on tilapäistä ja lyhytkestoista. Murskauksen meluvaikutukset voivat 

kuulua Rannan-Savolan luonnonsuojelualueelle, mutta etäisyydestä ja vaimentavasta 

kasvillisuudesta johtuen melun ei arvioida ylittävän valtioneuvoston asettamia (VNp 993/1992) 

melun ohjearvoja. 

8.6 Maankäyttö, maisema ja kulttuuriympäristö 
Suunnitellulla toiminta-alueella on jo ennestään maabetonikenttä, joten tehtävät muutokset ovat 

suhteellisen pieniä. Mahdolliset lievät muutokset rajoittuvat toiminta-alueelle, eivätkä näy 

ympäröiville kaduille tai asuin- tai lomakiinteistöille. Toiminnalla ei siten arvioida olevan vaikutusta 

alueen maisemaan tai kulttuuriympäristöön. 

8.7 Yleinen viihtyisyys ja ihmisten terveys 
Hankkeesta ei aiheudu merkittäviä yleiseen viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen kohdistuvia 

vaikutuksia. Murskauspäivien lukumäärä on vuositasolla yhteensä noin viikko, ja murskausta 

tapahtuu 1-2 päivää kerrallaan, joten mahdolliset melu- ja pölyhaitat ovat tilapäisiä ja lyhytkestoisia.  

Melusta ja pölyämisestä aiheutuvia vaikutuksia voidaan lieventää kappaleissa 8.2 ja 8.4 esitetyin 

keinoin. 

Ympäristön roskaantumista ehkäistään ajoalueiden puhtaanapidolla ja risu- ja puutarhajätteen 

huolellisella käsittelyllä. 

Rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset pinta- ja pohjavesiin on arvioitu kokonaisuutena 

pieniksi. Haitalliset vaikutukset maaperään ovat arvion mukaan vähäiset. 

9 TARKKAILU JA RAPORTOINTI 
Käyttötarkkailua tehdään muun toiminnan ja valvonnan ohessa. Risunkeräysalue on avoinna 

erikseen ilmoitettuihin aikoihin. Alueella ei ole jatkuvaa valvontaa, joten kirjanpitoa jätteiden 

määristä tehdään siinä vaiheessa, kun jätettä murskataan tai kuljetetaan risunkeräysalueelta 

muualle. Kirjaa pidetään myös toiminta-ajasta (murskaus, haketus) sekä mahdollisista häiriöistä tai 

poikkeuksellisista tilanteista. Hakija esittää, että tulokset raportoidaan vuosittain Riikinnevan 

jätteenkäsittelylaitoksen tarkkailuraportin yhteydessä. 

Toiminnan kausiluontoisuudesta ja pienimuotoisuudesta johtuen esitetään, ettei erillistä päästö- ja 

vaikutustarkkailua tehdä, ellei siihen ilmene erityistä syytä. 
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10 VAKUUS 
Hakija ei esitä toiminnalle vakuutta, koska materiaalit ovat tarpeen Akonniemen puhdistamon 

käytölle ja Keski-Savon Vesi voi noutaa ne tarvittaessa laitokselleen hyödynnettäväksi. Hakijalla on 

mahdollisuus ottaa hakemuksen mukaisia jätteitä vastaan myös Riikinnevan jätekeskuksella, jonne 

materiaalit voidaan siirtää tarvittaessa käsiteltäväksi.  

Hakija ei esitä vakuutta myöskään luvan muutoksenhausta huolimatta myöntämisen ajaksi, koska 

lupapäätöksen mahdollisesti muuttuessa alueelle varastoidut materiaalit voidaan siirtää milloin 

tahansa liikelaitoksen Riikinnevan jätekeskukseen käsiteltäväksi.
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