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Diaarinumero
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PIR-2002-Y-413-119

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee
Länsi-Suomen Huoltorykmentin Varasto-osaston Siikakankaan varaston
kemikaalien varastointia.
LUVAN HAKIJA
Länsi-Suomen Huoltorykmentti
PL 100
13131 Hämeenlinna
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Toiminta sijaitsee Ruoveden kunnan Jäminkipohjassa, Siikakankaan varaston alueella.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Pirkanmaan ympäristökeskus on päätöksellään 21.6.2006 (Dnro PIR-2002Y-413-111) velvoittanut toiminnanharjoittajan hakemaan ympäristölupaa
vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastoinnille 31.12.2007 mennessä.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Toimivaltainen lupaviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 2
momentin mukaan Pirkanmaan ympäristökeskus.
ASIAN VIREILLETULO
Hakemusasiakirjat ovat saapuneet Pirkanmaan ympäristökeskukseen
31.12.2007, jolloin asia on tullut vireille.

KÄSITTELYMAKSU: MAKSUTTA
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Voiteluaineiden varastoinnille on puolustusvoimien oman kemikaaliviranomaisen myöntämä lupa (Pääesikunnan Tekninen Tarkastusosasto). Kyseinen luvan myöntäjä myös valvoo toimintaa tarkastuksillaan.
Ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on jätetty 28.8.2002, toiminta on merkitty tietojärjestelmään 7.6.2002.
Siikakankaan varaston käytössä on Metsähallitukselta vuokrattu maa-alue
(376 ha). Alueella olevat rakennukset ovat vuokralla Senaattikiinteistöltä.
Hakemus käsitellään samanaikaisesti Länsi-Suomen huoltorykmentin polttoaineen jakelupaikkaa ja koeammuntapaikkaa koskevan hakemuksen sekä
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen lämpökeskusten kevyen polttoöljyn
varastosäiliöitä koskevan hakemuksen kanssa.
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Kemikaalivarasto sijaitsee Siikakankaan varaston alueella Ruoveden kunnassa, Siikanevan alueen tuntumassa, tien 66 (Orivesi-Virrat) varrella. Varastoalueella on kaksi rivitaloa, joissa on yhteensä 10 asuntoa. Asuntoja käytetään lähinnä tilapäismajoitukseen. Lähin ulkopuolinen asutus on kolmen
kilometrin etäisyydellä varastoalueesta.
Siikakankaan varasto sijaitsee II-luokan pohjavesialueella (vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue). Varastoalueen välittömässä läheisyydessä oleva
Natura2000-alue Siikaneva on Pirkanmaan suurin yhtenäinen suoalue ja
maakunnan tärkein soidensuojelualue. Lähin vesistö on Kilpilammit, joka
sijaitsee n. 2 km etäisyydellä alueesta länteen.
Siikakankaan varastolla on tehty Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan toimeksiannosta pilaantuneiden maa-alueiden kartoitus kesällä 2006.
LAITOKSEN TOIMINTA
Siikakankaan varastolla huolletaan ja korjataan panssarivaunuja sekä kuljetusvälinealan materiaalia, varastoidaan voiteluaineita ja muuta puolustusvoimien materiaalia.
Voiteluaineet varastoidaan katetuissa peltihalleissa kontteihin tai tynnyreihin. Varaston pohjana oleva paksu betonilaatta muodostaa suoja-altaan. Varastoja ympäröivä piha-alue on asfaltoitu.
Suurin osa öljyistä tuodaan tynnyreissä. Säiliöautokuljetuksina tulevat öljyt
vastaanotetaan sisällä varastossa, jossa öljy siirretään säiliöstä suoraan kontteihin tai tynnyreihin.
Öljy jaetaan tehtyjen vuositilausten perusteella joukko-osastoille ympäri
Suomea. Lastaamista varten tilataan kuljetuskontti, jonka kuljetusliike noutaa yleensä seuraavana päivänä. Osan öljyistä joukko-osastot noutavat itse.
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Joukko-osastot huolehtivat itse käyttämiensä voiteluainetynnyreiden jälkikäsittelystä. Tyhjät voiteluainekontit palautetaan joukko-osastoilta Siikakankaan varastolle. Voiteluainekonttien puhdistuksen ja kunnostuksen hoitaa
varaston ulkopuolinen urakoitsija, jolla on lupa toimintaansa paikalliselta
ympäristöviranomaiselta ja joka toimii omalla toiminta-alueellaan.
TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Toiminnan vaikutus yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen on vähäinen, sillä alue sijaitsee kaukana häiriintyvistä kohteista. Normaalitilanteessa
toiminnalla ei ole vaikutuksia luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin, rakennettuun ympäristöön, ilmaan, vesistöön, maaperään tai pohjaveteen.
Siikanevan Natura-alueen suojelupäätöksen mukaan alueen suojelu ei rajoita
puolustusvoimien toimintaa.
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Ajoneuvovarikko on laatinut kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen mukaisen turvallisuusselvityksen, joka on toimitettu toimintaa valvovalle lupaviranomaiselle, Pääesikunnan teknilliselle
tarkastusosastolle. Varikkoalueelle on laadittu sisäinen pelastussuunnitelma
sekä erillinen öljyntorjuntasuunnitelma, joka sisältää mm. toimintaohjeet
erilaisten vahinkotilanteiden varalle.
Alue on vartioitu ja alueelle pääsy ilman asianmukaista lupaa on kielletty.
Alueet on aidattu ja osoitettu kieltotauluin.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Lupahakemusta on täydennetty tarkastuskäynnillä 4.6.2009 ja 4.9.2009.
Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Tarkastuskäynti 4.6.2009.
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Ympäristölupahakemus hylätään.
RATKAISUN PERUSTELUT
Hakemuksen käsittelyn aikana saaduista lisäselvityksistä on käynyt ilmi, että
mitkään varastoitavista kemikaaleista eivät ole kemikaalilainsäädännön mukaan vaaralliseksi luokiteltuja. Näin ollen kyseessä ei ole ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin kohdan 5 a mukainen vaarallisten nestemäisten
kemikaalien varastointi, tai muukaan ympäristönsuojelulain ja -asetuksen
nojalla ympäristölupavelvollinen toiminta.
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Koska ympäristölupahakemus on hylätty perusteettomana, ei ympäristönsuojelulain 36-38 § mukaisia hakemuksen lausunto- tai tiedoksiantomenettelyjä
ole tarpeen suorittaa.
Ympäristöluvan tarpeesta riippumatta toiminnassa on noudatettava ympäristönsuojelulain 7 §:ssä säädettyä maaperän pilaamiskieltoa ja 8 §:ssä säädettyä pohjaveden pilaamiskieltoa.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli alueella aiotaan jatkossa varastoida luokiteltuja kemikaaleja, toiminnanharjoittajan on otettava yhteyttä
lupaviranomaiseen luvan tarpeen uudelleen arvioimiseksi.
(YSL 28 §, YSA 19 §)

KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET
Ei korvattavia päätöksiä
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/00) 4, 5, 7, 8, 28, 36-38, 54, 78 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/00) 1 ja 6 §
Valtion maksuperustelaki (VmaksuperL 150/92) 4 ja 8 §
Hallintolaki (434/03) 34 §
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Koska aiheettomaksi todettu hakemus on tullut vireille ympäristökeskuksen
kehotuksesta, ei asian käsittelystä peritä maksua.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Ylitarkastaja

Riitta Reijonen

Ylitarkastaja

Maarit Talvitie
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LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakijalle
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus
Ruoveden kunnanhallitus
Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Ilmoitus päätöksestä
Asianosaisille
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Pirkanmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Ruoveden kunnan virallisella ilmoitustaululla. Ilmoitus päätöksestä
julkaistaan myös Ruovesi-lehdessä.

LIITTEET

Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Pirkanmaan ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pirkanmaan ympäristökeskukseen.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun
ottamatta. Valitus on jätettävä viimeistään 9.11.2009.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein
niitä vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen ympäristökeskukseen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pirkanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai
sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Pirkanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelinvaihde
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:

Yliopistonkatu 38, Tampere
PL 297, 33101 Tampere
020 610 104
020 610 1600
kirjaamo.pir@ymparisto.fi
ma-pe klo 8-16.15

Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89
euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

