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PÄÄTÖS
Nro 64/04/2
Dnro Psy-2004-y-108
Annettu julkipanon jälkeen
27.10.2004

ASIA

Huhannevan, Huhtinevan, Karjonevan, Kurunnevan, Savalonevan, Tahkonevan ja Vesiläisennevan ympäristölupien polttoaineiden varastointia koskevan lupamääräyksen muuttaminen, Ruukki, Rantsila ja Pulkkila

HAKIJA

Turveruukki Oy
Teknologiatie 12 A
90570 OULU
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ASIAN VIREILLETULO
Turveruukki Oy on 26.8.2004 toimittanut ympäristölupavirastoon lupamääräysten muuttamista koskevan hakemuksen.

HAKEMUS
Ympäristölupaviraston turvetuotantoa koskevissa ympäristölupapäätöksissä
−
−
−
−
−

Vesiläisennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Rantsila,
Ruukki ja Siikajoki, 5.2.2004, nro 9/04/2,
Huhtinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ruukki ja Siikajoki, 5.2.2004, nro 10/04/2,
Karjonevan turvetuotantoalueen ympäristölupa Ruukki ja Siikajoki,
31.3.2004, nro 24/04/2,
Kurunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Rantsila, Ruukki
ja Siikajoki, 31.3.2004, nro 25/04/2,
Tahkonevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Rantsila, Ruukki
ja Siikajoki, 31.3.2004, nro 26/04/2,

on annettu polttoaineen varastointia koskien seuraava määräys:
"Toiminnassa käytettävät raaka- ja tuotantoaineet, kemikaalit ja polttoaineet sekä muodostuvat jätteet on varastoitava siten, että varastoinnista ei
aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Polttoaineet on säilytettävä vuodonilmaisimella varustetussa kaksoisvaippasäiliöissä. Jakelualueella on oltava vähintään 200 mm:n sora- tai vastaava
kerros."
Ympäristölupaviraston turvetuotantoa koskevissa ympäristölupapäätöksissä
−
−

Savalonevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Pulkkila, Rantsila, Ruukki ja Siikajoki, 10.6.2004, nro 40/04/2,
Huhannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Rantsila, Ruukki
ja Siikajoki, 10.6.2004, nro 41/04/2

on annettu polttoaineen varastointia koskien seuraava määräys:
"Toiminnassa käytettävät raaka- ja tuotantoaineet, kemikaalit ja polttoaineet sekä muodostuvat jätteet on varastoitava siten, että varastoinnista
ei aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Polttoaineet on säilytettävä vuodonilmaisimella varustetussa kaksoisvaippasäiliöissä tai tiiviillä valuma-altaalla varustetussa muussa säiliössä. Jakelualueella on oltava vähintään 200 mm:n sora- tai vastaava kerros."
Turveruukki Oy on hakenut kyseisten lupamääräysten muuttamista siten,
että lupamääräys kuuluisi kaikissa luvissa seuraavasti:
"Nestemäiset polttoaineet on säilytettävä kaksivaippaisessa säiliössä tai
valuma-altaallisessa säiliössä tai muutoin varmistuttava siitä, että polttoainetta ei pääse vuototapauksissa maaperään tai vesistöön. Voiteluaineet
ja jäteöljy on säilytettävä niin, että vuodot maaperään on estetty."
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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesti lupaviranomaisen on luvan haltijan hakemuksesta muutettava lupaa tai jotain osaa siitä, jos esim. toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa oleellisesti ennalta
arvioidusta.

HAKEMISEN PERUSTEET
Vuodonilmaisimella varustetun kaksoisvaippasäiliön käyttöönotto edellyttää sähköliittymää, jota kyseisillä tuotantoalueilla ei ole. Hakija on katsonut, että sähköjen vetäminen tuotantoalueelle pelkästään vuodonilmaisimen käyttötarvetta varten aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. Lisäksi
vuodonilmaisimella varustettu säiliö on huomattavasti kalliimpi kuin tavallinen kaksoisvaippasäiliö tai muunlainen säiliöratkaisu, jossa vuodot
maaperään tai vesistöön on estetty.
Hakija on katsonut, että esitetty lupamääräys estää maaperän ja vesistön
pilaantumisen myös ilman vuodonilmaisimen käyttöä.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Polttoaineen varastoinnista ei normaalitilanteessa aiheudu kuormitusta
ympäristöön. Ympäristön pilaantumisen vaaraa voi aiheutua esim. mahdollisissa poikkeustilanteissa, joissa varastosäiliöön tulee vuoto.
Hakija on katsonut, että polttoainesäiliöiden aiheuttama riski maaperän ja
pohjaveden pilaantumiselle voidaan estää käyttämällä polttoaineen varastointiin kaksoisvaippasäiliötä tai valuma-altaallista säiliötä. Vastaavaan
suojatasoon voidaan päästä myös muilla teknisillä ratkaisuilla, joiden
käyttöä ei haluta rajata luvan ulkopuolelle.

ASIAN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on 20.9.2004 pyydetty lausunto Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto
Ympäristökeskus on katsonut, että lupamääräystä voidaan muuttaa hakijan esittämällä tavalla. Esitetty lupamääräys on katsottu riittäväksi vuotojen estämiseksi.
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YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU
Luvan muuttaminen
Ympäristölupavirasto muuttaa Vesiläisennevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 9/04/2 lupamääräyksen 10, Huhtinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 10/04/2 lupamääräyksen 14, Karjonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 24/04/2 lupamääräyksen 13, Kurunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 25/04/2 lupamääräyksen 10, Tahkonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 26/04/2 lupamääräyksen 13, Savalonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro
40/04/2 lupamääräyksen 13 ja Huhannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 41/04/2 lupamääräyksen 13 kuulumaan seuraavasti:
Toiminnassa käytettävät raaka- ja tuotantoaineet, kemikaalit ja polttoaineet sekä muodostuvat jätteet on varastoitava siten, että varastoinnista
ei aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Polttoaineet on säilytettävä kaksoisvaippasäiliöissä, valuma-altaallisessa säiliössä tai muulla tavalla toteutetussa säiliöratkaisussa, joka on erikseen
hyväksytetty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella.

RATKAISUN PERUSTELUT
Asiassa on kysymys ympäristönsuojelulain 58 §:ssä tarkoitetusta lupien
muuttamisesta, joka on käsitelty soveltuvin osin kuten lupahakemus. Asiassa on pyydetty toimintaa valvovan ympäristökeskuksen lausunto. Ympäristölupavirasto katsoo, että yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteinen muuttaminen ei aiheuta sellaisia vaikutuksia ympäristöön, joiden seurauksena hakemuksen muu kuuleminen tai tiedottaminen olisi tarpeen.
Hakijan toimittaman lisäselvityksen perusteella polttoainesäiliöiden vaurioitumisen aiheuttama riski maaperän ja pohjaveden pilaantumiselle voidaan estää myös muilla kuin vuodonilmaisimilla varustetuilla kaksoisvaippasäiliöillä. Näin ollen annettuja lupia on mahdollista muuttaa. Kaksoisvaippa- ja valuma-altaalliset säiliöt ovat turvetuotannossa parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia.
Toteutettaessa polttoainesäiliöt jollakin muulla ratkaisulla se on määrätty
hyväksytettäväksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella. Ympäristökeskus tarkistaa hyväksynnän yhteydessä, että esitetyllä ratkaisulla
saavutetaan vastaava suojataso, kuin kaksoisvaippa- tai valumaaltaallisella säiliöllä on.
Toiminnat täyttävät lupien muutoksenkin jälkeen ympäristönsuojelulain ja
jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä sen,
mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 41 §, 43 § 1 ja 3 momentti ja 58 § 1 ja 3 momentti

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ratkaisu
Lupa-asian käsittelymaksu on 582 euroa.
Perustelut
Yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta peritään
10 % taulukon mukaisesta toiminnan maksusta. Kyseessä on seitsemän
turvetuotantoalueen polttoaineiden varastointia koskevan määräyksen
muuttaminen. Tuotantoalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli 300 ha.
Maksutaulukon mukainen maksu yli 300 ha:n tuotantoalueesta on 5 820
euroa, mistä 10 % on 582 euroa.
Oikeusohje
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1238/2003)
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Jukka Sihvomaa

Urpo Myllymaa

Paavo Liimatta

Sami Koivula

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana ympäristöneuvos Jukka Sihvomaa sekä ympäristöneuvokset Urpo Myllymaa (tarkastava jäsen) ja Paavo Liimatta. Asian on esitellyt esittelijä Sami Koivula.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 08 - 5348 500.
SK/es

Liite
Valitusosoitus

Liite

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika

Valitusaika päättyy 26.11.2004, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä
Pohjois-Suomen ympäristölupavirastossa.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- ympäristölupaviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot
muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204,
65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@om.fi)
- miltä kohdin ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia ympäristölupaviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon
Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston
kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 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.
Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
sähköposti:
aukioloaika:

Oikeudenkäyntimaksu

Isokatu 14, 6. kerros
PL 113, 90101 Oulu
vaihde (08) 5348 500; telekopio (08) 5348 550
kirjaamo.psy@ymparisto.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 80 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen
säädetty
eräistä
tapauksista,
joissa
maksua
ei
peritä.

