MERI-LAPIN
Ympäristöpalvelut
VAPAUTUSHAKEMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMISEKSI,
KÄYTÖSTÄ POISTETUN ÖLJYSÄILIÖN JÄTTÄMINEN MAAHAN
Hakija

Kiinteistö

Nimi
Puhelin

Sähköposti

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Kylä

Tilan nimi ja RN:o

Tontin pinta-ala
Kiinteistön osoite
Kiinteistö sijaitsee: Pohjavesialueella
Ranta-alueella
Taajaan rakennetulla alueella
Rakennus

Omakotitalo

Kyllä
Kyllä
Kyllä

muu, mikä

Rakennuksen valmistumisvuosi
Rakennuksen perustustyyppi
Maaperän laatu rakennuksen ja öljysäiliön ympäristössä
savi
hiesu
hieta
hiekka
sora
muu, mikä
ÖLJYLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Öljylämmitysjärjestelmän rakentamisvuosi
Öljysäiliö

Öljysäiliön tilavuus:
Säiliön ikä

m3

Ylitäytönestin

muovi

metalli

Kyllä

Ei

vuotta

Öljysäiliön materiaali

lasikuitu

muu, mikä

Öljysäiliön tyyppi ja valmistaja
Öljysäiliön pohjan syvyys maanpinnasta
Öljysäiliön
puhdistus ja
tarkastus

Öljysäiliö on
puhdistettu, pvm
tarkastettu, pvm

tarkastuspöytäkirja tulee laittaa liitteeksi
tarkastuspöytäkirja tulee laittaa liitteeksi

todettu ehjäksi, pvm
Etäisyydet

m

tarkastuspöytäkirja tulee laittaa liitteeksi

Hakemuksen kohteena olevan öljysäiliön etäisyys:
asuinrakennuksesta

m, terassista

m

varastosta tai muusta piharakennuksesta

m

jätevesien puhdistamosta, saostuskaivoista tms.
kiinteistön rajasta

m

m

Ei
Ei
Ei

PERUSTELUT, JOIHIN VEDOTEN VAPAUTUSTA HAETAAN
Perustelut

Hakijan
allekirjoitus
LIITTEET

Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

Kartta kiinteistön sijainnista
Asemapiirros, johon on merkitty rakennukset, öljysäiliö, sekä mahdolliset jätevesien
käsittelyjärjestelmät
Öljysäiliön tarkastuspöytäkirja, josta selviää säiliön kunto
Muut liitteet, mitkä

Lomakkeen voi palauttaa osoitteella Meri-Lapin ympäristöpalvelut / ympäristönsuojelu,
Suensaarenkatu
4,
95400
Tornio
tai
sähköpostitse
skannattuna
osoitteeseen
ymparistonsuojelu@tornio.fi.
Tornion, Keminmaan ja Tervolan alueen ympäristönsuojelumääräykset
11 § Polttoneste- ja kemikaalisäiliöiden käytöstä poisto
Käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen on poistettava maaperästä
kokonaan ja puhdistettava ennen poistamista 10 vuoden kuluessa näiden määräysten voimaantulosta.
Puhdistamisesta ja poistamisesta vastaa säiliön omistaja tai haltija. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä
mahdollista tarkastusta varten. Säiliön poistajalla ja puhdistajalla on oltava tehtävän edellyttämä
ammattitaito.
Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on vuoden 2017 alkuun mennessä asianmukaisesti puhdistettu ja
täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava.
Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot on säilytettävä kiinteistön asiapapereissa.
Mikäli säiliön poiston tai puhdistamisen yhteydessä maaperässä havaitaan tai
epäillään olevan öljyä, polttonestettä tai muuta kemikaalia, on asiasta ilmoitettava välittömästi palo- ja
pelastusviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pilaantunut maaperä on puhdistettava
ympäristöviranomaisten määräysten mukaisesti.
Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa
käytöstä poistettu säiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti erityisen vaikeaa tai siitä aiheutuu
vahinkoa omaisuudelle.
Tapauksissa, joissa säiliö voidaan puhdistamisen jälkeen jättää maahan, on säiliön omistajalla oltava
todistus säiliön puhdistamisesta.
Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa säiliöstä on annettava tieto uudelle haltijalle.
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista
koskevasta päätöksestä peritään 150 € käsittelymaksu (Meri-Lapin ympäristölautakunta 17.9.2019).
Lisätietoja Meri-Lapin ympäristöpalveluilta:
ympäristötarkastaja Minna Karhunen, puh. 050 566 4195 ja vs. ympäristötarkastaja Lotta Mattila, puh.
040 770 3239. Sähköpostiosoite on ymparistonsuojelu@tornio.fi.

