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3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT 
Laitoksen nimi  
ABC S-market 

Tornionmäki 

 

Käyntiosoite 
Utinkatu 52,  

45200 Kouvola 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 
pohjoinen  6749002 

itä  485888 
 

Puhelinnumero 
010 7624021 (lupavaihe) 

 

Toimiala 
Polttoaineiden 

vähittäiskauppa 

automaateista 

Toimialatunnus (TOL) 
47302 

Työntek jämäärä tai henkilötyövuodet 
Kylmäasemilla ei työskentele 

vakituista henkilökuntaa  

Yhteyshenkilön nimi 
 

(lupavaihe)  

 

Postiosoite ja -toimipaikka 
PL 157 

45101 Kouvola 

(lupavaihe) 

Puhelinnumero 
010 7624021 

(lupavaihe) 

Sähköpostiosoite 
(lupavaihe) 

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

 
Mahdollinen ympäristövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero) 
      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 4 

 

 

LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 
 
 
5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA 
 HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN 
Tontilla sijaitsee S-market ja pesuhalli. Kiinteistön omistaa Kymen Seudun Osuuskauppa, Y-tunnus 

2467766-5.  

 

 tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 5 Kiinteistötunnukset: 286-6-6059-3 
 
 
6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ 
 SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA 
Jakeluasema sijaitsee Kouvolan Tornionmäellä Utinkadun / Kaartotien varrella. Lähin asutus sijaitsee 

jakeluasemaan nähden kohteen koillispuolella noin 40 metrin etäisyydellä. Asemakaava on esitetty 

liitteessä 6A.   

 

Pohjavesiolosuhteet:    

kohde sijaitsee Tornionmäen (0528601) 1E-luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. 

Alueella on tehty pohjavesiselvitys, joka on esitetty liitteessä 6B.  

 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 6A 

 toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty liitteessä nro 6B 
 
 
7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA 
 TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA 
      

 

 luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A 

 luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B 
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LAITOKSEN TOIMINTA 

 
 
8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA 
Kiinteistöllä toimivien S-marketin ja pesuhallin toiminta jatkuu entisellään.  

Tontille on tarkoitus rakentaa uusi ABC automaattiasema, jossa on yhden mittarijalan katos kevyelle 

henkilöautoliikenteelle. Mittari on crip-automaattimittari. 

Uusi säiliö on standardin SFS - EN 12285 - 1 mukainen 2-vaippainen polttoainesäiliö. Säiliö varustetaan 

välitilan valvonta- ja pinnanmittausjärjestelmällä. Täyttöputket varustetaan ylitäytönestimillä. 

Polttoaineputket asennetaan standardin SFS 3352 6. painos mukaisella pohjavesialueille määritellyllä 

kaksoispidätystekniikalla, KTM päätöksen 415/98 sekä jakeluasema-asetuksen 314/2020 mukaan.  

Kaikki aseman tekniikka asennetaan ja toteutetaan edellisten määräysten mukaan.  

Asema on auki 24 h ja asemalla on asemanhoitaja. Aseman hälytysjärjestelmät kytketään jatkuvan 

valvonnan piiriin 24 h 

 

 yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 8A 

 yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B 
 
 
9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA 
Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta 
2022 

 

Määräa kaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta 
Toistaiseksi 

 perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi on esitetty liitteessä 9 
 
 
10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI 
 LAITOSALUEELLA 
Bensiinin ja dieselin jakelua. Uusissa maanalaisissa säiliöissä varastoidaan  

jaetusta 60 m3 säiliöstä bensiiniä 95E10 20 m3, bensiiniä 98E 10 m3, Smart dieseliä 20 m3 ja HVD Nero 

dieseliä 10 m3. Yhteensä bensiiniä 30 m3 ja dieseliä 30 m3.  

Tankkaajien määräksi asemalle on arvioitu 90 - 150 ajoneuvoa/vrk, pääasiassa henkilöautoliikennettä. 

Raskas ammattiautoliikenne ei asemalla tankkaa. Säiliöt täytetään keskimäärin n. 50 - 80 krt vuodessa. 

Kokonaismyynniksi arvioidaan 1,8 milj. litraa vuodessa, mistä dieselin osuus 0,7 milj. litraa. 

Asema rakennetaan standardin SFS 3352 6. painoksen mukaisella pohjavesialueille määritellyllä 

kaksoispidätystekniikalla.  

Jakeluaseman laitteisto ja suojausrakenteet ja niiden sijainti jakelualueella on esitetty liitteinä olevissa 

suunnitelmissa ja asiakirjoissa (Liite 10). 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 10 
 
 
11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, 

SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ  
Polttoaineet ja niiden varastointi ks. kohta 10.   

 

Aseman mittarikenttä, täyttöpaikka ja suojaukset viemäröidään kaupungin jätevesiviemäriin. Katoksen 

puhtaat sadevedet liitetään tontin sadevesijärjestelmään.  

Automaattiasemalla ei käytetä vettä. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 11 

 tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b 
 
 
12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA 
Automaattiaseman toiminnassa käytetään sähköenergiaa, jonka käytössä pyritään mahdollisimman 

suureen tehokkuuteen. Aseman laitteiden tarvitsema sähköenergia on vähäinen.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 12A 
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 energiansäästösopimus on esitetty liitteessä nro 12B 
 
 
13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI 
Mittarikentällä ei käytetä vettä. Täyttöpaikan ja jakelualueen vedet ohjataan hiekanerotuskaivojen,  

öljynerottimen ja näytteenotto- ja sulkukaivon kautta tontin viemärijärjestelmään ja siitä edelleen kunnan 

jätevesiviemäriin. Viemäröinti toteutetaan 2-vaippaisena viemärisuunnitelmien mukaan näytteenotto- ja 

sulkukaivolle saakka. 

 

 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 
Jakeluasema rakennetaan KTM päätöksen 415/98, SFS 59, 314/2020 ja standardin SFS 3352 

kaksoispidätystekniikan mukaisesti parhaalla saatavilla olevalla tekniikalla. Säiliöissä on jatkuvatoiminen 

pinnanmittausjärjestelmä 24 h, joka antaa reaaliaikaisen tiedon polttoaineen ja veden määrästä säiliöiden 

sisällä. 

Varastoinnin suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin vuotoihin piha-alueella. Laitevaurioiden aiheuttamien 

vuotojen minimoimiseksi aseman tekniikka on sijoitettu tiiviseen altaaseen, joka on toteutettu  

bentoniittimatolla ja kahdella HDPE-kalvolla.  

Säiliöauton kuljetusvahinkojen ja asiakkaiden mahdollisten ylitäyttöjen rajaamiseksi säiliöauto ja  

asiakastankkaajat sijoitetaan tiiviille betonilaatalle, joka on kallistettu ja johdettu aseman 

viemärijärjestelmään. 

Kaikki polttoaineputkistot ovat kaksivaippaisia ja varustettu hälyttävällä välitilan valvonnalla 24/7. 

Aseman järjestelmien toimivuutta voidaan seurata huokosilmaputkista ja altaaseen mahdollisesti päässeen 

veden ominaisuuksia ns. kokoojakaivosta KK (säiliöaltaan pumppaus- ja hiilivetyjen tarkkailukaivo). 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 14A 

 YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro 14B 
 
 
15. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT 
Rakennustoimenpide ei lisää eikä muuta alueen liikennettä nykyiseen tilanteeseen verrattuna, vaan tarjoaa 

alueella autoileville mahdollisuuden tankata polttoainetta uudella ABC automaattiasemalla. Asema on 

auki 24 h/vrk, pääasiallisesti tankkaukset asemalla tehdään S-marketin aukioloaikojen mukaan.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 15 
 
 
16. SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ 
Jakeluaseman säiliö, täyttöpaikka, mittarikenttä ja polttoaineputkitukset rakennetaan käyttäen parasta 

käyttökelpoista pohjavesialueille suunniteltua tekniikkaa. Jakeluaseman maaperän ja veden suojelu 

hoidetaan KTM päätöksen 415/98, jakeluasemastandardin SFS 3352, asetuksen 314/2020 mukaan ja 

ympäristölupapäätöksen ehtojen mukaan. 

Aseman henkilökunnalle, säiliöauton kuljettajille ja  koko toimintaan liittyvälle henkilöstölle annetaan  

erilliskoulutus ABC-aseman ympäristöasioiden hallintaan. Kaikki toimenpiteet dokumentoidaan  

ABC S-market Tornionmäki ympäristöasioiden hallintajärjestelmään, joka laaditaan 

ympäristölupapäätöksen ehtojen mukaan. 

 

 tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16 Viimeisin auditointi       

 

 

PÄÄSTÖT, KUORMITUS JA JÄTTEET 

 
 
17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ 
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A. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN 
Päästölähteet ovat jakeluasematoiminnassa. Aseman moninkertaiset suojaukset ja hälytysjärjestelmät 

estävät päästöt maaperään ja veteen. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17A1 

 päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17A2 
 
 
B. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN 
Tankkausten VOC - päästöt vähenevät yleisellä tasolla, koska bensiinihöyryjen talteenotto, vaiheet 1 ja 2 

otetaan käyttöön. Rakennustoimenpide ei lisää eikä muuta alueen liikennettä nykyiseen tilanteeseen 

verrattuna, vaan tarjoaa alueella asioiville autoilijoille mahdollisuuden tankata uudella ABC-asemalla. 

Nykyinen liikenne muodostaa alueen pääasiallisen päästölähteen. Hiilivetypäästöt ovat edellä kuvatulla 

tekniikalla huomattavasti pienemmät verrattuna siihen tilanteeseen, että käytössä olisi vain stage 1. 

Arvioitu hiilivetypäästö on n. 470  kg/v (CONCAWE mukaan). Vaiheen II hyötysuhteeksi on arvioitu  

85 % nykyisellä tekniikalla ja autokannalla. Vaiheen I osalta olemme tukeutuneet VNp:n 468/96 

mukaiseen enimmäisarvoon 0,01%.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17B1 

 päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17B2 
 
 
C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN 
Jakelualueen ja täyttöpaikan tiiveillä päällystyksillä, kaivoratkaisuilla sekä säiliön ja putkistojen 

kaksoispidätyksellä ja niiden alle sijoitettavilla HDPE- ja bentoniittisuojauksilla estetään polttonesteiden 

pääsy maaperään ja pohjaveteen. Viemärit rakennetaan kaksivaippaisena ja johdetaan kaksivaippaiseen 

öljynerottimeen ja siitä edelleen näytteenotto- ja sulkukaivoon, josta onnettomuustilanteessa mahdollisesti 

pilaantuneen veden kulku voidaan katkaista. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1 

 tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen käsittelystä on esitetty liitteessä nro 17C2 
 
 
D. MELUPÄÄSTÖT JA TÄRINÄ 
Jakeluasema ei lisää merkittävästi alueen melua. Nykyinen liikenne muodostaa alueen pääasiallisen 

melulähteen.     

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17D 
 
 
18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistää kohtiin 17 A–D) 
Bensiinihöyryjen keräysjärjestelmä asennetaan sekä polttoainesäiliöön (säiliöautojen tankkaus) että  

mittariin (asiakkaiden tankkaus), vaiheet 1 ja 2 toteutetaan. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 18 
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19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI SEKÄ EDELLEEN TOIMITTAMINEN 
Mittarikentällä on roska-astia, joka tyhjennetään säännöllisesti ja jäte poistetaan asemalta 

jätehuoltoliikkeen toimesta. Arvioitu määrä on noin 1000 kg vuodessa. 

Öljyn- ja hiekanerottimien sakka ja jäte toimitetaan Oy Ekokem Ab:lle hävitettäväksi. Tyhjennyskerroista 

pidetään kirjaa. Erottimet tarkistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennetään vähintään kerran 

vuodessa ja aina öljytilan täyttyessä. Arvioitu määrä: öljynerottimen sakka n. 1000 kg vuodessa, 

hiekanerottimien sakka n. 1000 kg vuodessa. Kaksivaippaisessa öljynerottimessa on automaattinen 

täyttymisen ilmoittava hälytinjärjestelmä, mikä ilmoittaa erotintilan täyttymisen ja mahdollisen välitilan 

vuodon. 

 

 tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro 19 
 
 
20. SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN 

HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA 
      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 20A 

 toiminta koskee jätteen käsittelyä ja lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20B 

 kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettävät lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20C 

 esitys vakuudesta on esitetty liitteessä 20D 

 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN 

KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP) 

 
 
21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA 
Jakeluaseman säiliöt, täyttöpaikka, mittarikenttä ja polttoaineputkitus rakennetaan käyttäen parasta 

käyttökelpoista pohjavesialueille suunniteltua tekniikkaa. Jakeluaseman maaperän ja veden suojelu 

hoidetaan KTM päätöksen 415/98, 314/2020 ja jakeluasemastandardin SFS 3352 6. painos mukaisesti  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 21 
 
22. ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA 
Ajoneuvojen uudet päästövaatimukset vähentävät päästöjä nykytilanteeseen verrattuna. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 22 
 
23. ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA 
Asemalla sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja ympäristön kannalta parasta käytäntöä. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 23 

 

 

DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT 

 
24. DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT 
 
Hakijan käsitys direktiivilaitoksen pääasiallisesta toiminnasta 
      

 
 
 
A. Pääasiallista toimintaa koskeva vertailuasiakirja ja päätelmät 
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 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 
 

 

 

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

 
 
25. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 
 
 
A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN 
Asemalle toteutettava bensiinihöyryjen keräysjärjestelmä vaihe 2 vähentää ihmisten altistumista 

hiilivedyille.   

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25A 
 
 
B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN 
Aseman vaikutukset luontoon ja ympäristöön ovat vähäiset. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25B1 

 luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 25B2 
 
 
C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN 
Asema rakennetaan käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Jakeluaseman maaperän ja veden suojelu 

hoidetaan KTM päätöksen 415/98, 314/2020 ja jakeluasemastandardin SFS 3352 mukaisesti 

pohjavesialueille suunnitelluilla ratkaisuilla. Suunnitelluilla suojauksilla ja aseman 2-vaippaisten 

putkistojen hälytysjärjestelmillä polttoaineen imeytyminen maaperään ja pohjaveteen estetään. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25C 
 
 
D. ILMAAN JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET 
Ks. kohta 17 B. 
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 tiedot on esitetty liitteessä nro 25D 
 
 
E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN 
Asema rakennetaan käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Jakeluaseman maaperän ja veden suojelu 

hoidetaan KTM päätöksen 415/98 ja jakeluasemastandardin SFS 3352 määrittelemän 

kaksoispidätystekniikan mukaisesti. Vaikutukset ovat hyvin vähäiset ja häiriöt ovat heti havaittavissa. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25E 
 
 
F. MELUN JA TÄRINÄN VAIKUTUKSET 
Jakeluasema ei lisää merkittävästi alueen melua. Nykyinen liikenne muodostaa alueen pääasiallisen 

melulähteen.   

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25F 
 
 
G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Polttonesteiden varastoinnilla ja jakelutekniikan suunnitelmien mukaisella käytöllä ei ole arvioitu olevan 

suurta ympäristövaikutusta. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25G1 

 ympäristöva kutusten 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 
Aseman toiminnasta laaditaan tarkkailusuunnitelma ympäristölupapäätösehtojen perusteella myöhemmin. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26A 
 
 
B. PÄÄSTÖTARKKAILU 
Ks. kohta A. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26B 
 
 
C. VAIKUTUSTARKKAILU 
Ks. kohta A. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26C 
 
 
D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS 
Ks. kohta A. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26D 
 
 
E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT 
Ks. kohta A. 

 

 voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessä nro 26E1 

 ehdotus tarkkailun järjestämiseksi on esitetty liitteessä nro 26E2 
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VAHINKOARVIO 

 
27. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET 
 
A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA 
Aseman tiiveillä pinnoitteilla, viemäröinnillä, kalvotuksilla ja sulkuventtiilikaivolla ja 

hälytysjärjestelmillä estetään vahingot vesistöön.  

 

 

 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 s jainti, 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 
 
                                 31.5.2022 
 
 

 

 

 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 
Kymen Seudun Osuuskauppa 

 

 
Nimen selvennys 




