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Aikajana: Perustettu 1907, 1. Metsälehti julkaistaan 1932, Tapio valtion 
osakeyhtiöksi 2015

Konsernirakenne: 

• Tapio Oy – valtion konsultti 

• Tapio Silva Oy – metsäbiotalouden toimijoiden asiantuntija, kouluttaja ja 
siementuottaja

• Metsäkustannus Oy – metsänomistajien ja ammattilaisten luotettu 
tietolähde

• Henkilöstöä n. 50 hlö
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Tapio mukana myös Biomassa-

atlaksen kehittämisessä

• Paikkatietoalusta, jossa keskeiset kotimaan 

biomassat (n. 200 jaetta mm. metsä-, pelto-

ja jätebiomassat)

• Lähtötiedot on mukautettu 1 km ruuduille, 

joka nopeuttaa laskentaa

• Työkaluja hallinnollisten, säteettäisten sekä 

vapaasti kartalle piirrettävien alueiden 

biomassojen laskentaan.

• Voidaan käyttää esim. terminaalin lähialueen 

biomassapotentiaalin arviontiin. 

• Avoin karttakäyttöliittymä ja raportointi

• www.biomassa-atlas.fi

palvelu avataan toukokuussa 2017
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http://www.biomassa-atlas.fi/


Energiapuuterminaalien 
ympäristölupaoppaasta

• Taustalla maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön 
rahoittama Biomassaterminaalit – hanke 2015

• Tapion johtamassa hankkeessa toteutettiin kaksi osaraporttia joissa 
tekijöinä toimivat VTT ja Enlawin Consulting Oy 

• Selvitys olemassa olevista biomassaterminaaleista, biomassaterminaaleja 
koskevan lainsäädännön analyysi ja kysely terminaalioperaattoreiden 
lupatilanteesta

• Hankkeessa todettiin tarve ympäristölupahakemuksen tekemisen 
ohjeistukselle, jonka avulla voitaisiin nopeuttaa prosessia ja nostaa 
hakemuksen läpimenon todennäköisyyttä. 

8.5.2017Tapio  Oy 4



Ympäristöluvan tarve

• Ympäristönsuojelulaki ei edellytä maa- ja metsätaloudessa syntyvän 
puhtaan puujätteen hyödyntämiseen ja käsittelyyn ympäristölupaa 
energiantuotannossa

• Kuitenkin, jos puuaines tulee muualta tai käytetään muuhun kuin 
energiaksi ympäristölupa tarvitaan

• Ympäristöluvan hakemisen perusteena voi myös olla naapuruussuhdelain 
ensimmäinen momentti, jossa säädetään, että kohtuutonta rasitusta 
ympäristölleen aiheuttavalla toiminnalla tulee olla ympäristölupa 
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Lupaviranomaisen määräytyminen
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Ympäristölupaprosessi

• Kesto n. 0,5 – 1 vuotta asian laajuudesta, toimivaltaisesta viranomaisesta 
ja hakemuksen laadusta riippuen. Jos lupapäätöksestä valitetaan, käsittely 
saattaa kestää yhteensä noin kaksi vuotta. 

• Ympäristölupahakemuksiin pyydetään tyypillisesti lausunnot alueen ELY-
keskukselta sekä kunnan toimielimeltä, esimerkiksi ympäristö- tai 
rakennuslautakunnalta. 

• 2010 – 2013 myönnetyissä ympäristöluvissa käsittelykulujen vaihteluväli 
oli kyselyn perusteella n. 720 – 4400 €. 

8.5.2017Tapio  Oy 7



Ympäristölupaprosessin sujuvoittaminen

• Riittävän varhaisessa vaiheessa on syytä järjestää neuvottelu viranomaisen kanssa, 
jossa käydään läpi suunniteltua toimintaa ja hakemuksen vaatimuksia.

• Kun hakemuksessa esitetään erilaisia arvioita toiminnasta, on syytä selventää, mihin 
nämä arviot perustuvat ja kenen toimesta arvio on laadittu.

• Luvanhakijan kannattaa itse esittää lupaviranomaiselle sellaisia määräyksiä, jotka 
varmistavat ympäristönsuojelun korkean tason, mutta eivät tarpeettomasti rajoita 
liiketoiminnan kehittymistä ja kasvua. 

• Myös tarkkailua ja raportointia koskien kannattaa olla realistinen esitys laadittuna 
viranomaisia varten. 
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Ympäristölupahakemuksessa huomioitavia 
asioita

• Toiminnan kuvaus

• Kaavatilanne ja ympäristö

• Melu 

• Pöly

• Paloturvallisuus

• Hulevedet 

• Jätteet

• Metsätuhot (metsätuholaki)
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Tarkempaa lisätietoa

• Lisätietoa ja linkit oppaaseen sekä esiselvitykseen löytyvät Tapion sivuilta 
http://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/opas-energiapuuterminaalien-
ymparistolupakaytannoista/
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