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Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä / öljysäiliön poistaminen
Hakija
XXXX
Asia
Kiinteistön 704-XXXX omistajat hakevat lupaa poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä ja jättää poistamatta maanalainen vanha öljysäiliö, joka on poistettu käytöstä. Öljysäiliö sijaitsee asuinrakennuksen
välittömässä läheisyydessä.
Säiliö on puhdistettu ja tyhjennetty 6.7.2021 Länsi-Suomen Pesu- ja imutyö Oy:n toimesta ja Öljykolmio on suositellut maahan jättämistä.
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.
Päätöksen peruste
Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään käytöstä poistettujen
öljysäiliöiden osalta seuraavaa:
Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset
öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä.
Samalla tulee säiliöt puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuodot. Säiliöiden vuodoista
tulee välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristöviranomaisille. Haitta-ainespitoiset maat tulee käsitellä
viranomaisen edellyttämällä tavalla.
Säiliön sijaitessa sellaisessa paikassa, että sitä on teknisesti vaikea poistaa, ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvollisuudesta edellyttäen, ettei säiliön paikalleen jättämisestä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Määräykset on hyväksytty Ruskon kunnanvaltuustossa 27.4.2020 §18 ja ne ovat tulleet voimaan
1.6.2020.
Päätös
Ympäristösihteeri myöntää kiinteistölle 704-XXXX poikkeuksen öljysäiliön poistamisvelvoitteesta. ympäristösihteeri antaa asiassa seuraavat määräykset:
1. Käytöstä poistettava öljysäiliö on täytettävä hiekalla.
2. Käytöstä poistetun säiliön käyttö on estettävä poistamalla säiliön maanpäälliset rakenteet tai
tukkimalla täyttöyhteys.
3. Kiinteistön haltijan vaihtuessa on tieto säiliöstä annettava uudelle haltijalle.
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Perustelut
Kiinteistöllä oleva öljysäiliö sijaitsee paikassa, josta sitä on teknisesti vaikea poistaa. Annettuja määräyksiä noudattamalla ei tässä tapauksessa katsota aiheutuvan ympäristön, pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Säiliön poistosta aiheutuva haitta on suurempi kuin siitä aiheutuva hyöty ympäristölle.
Sovelletut säännökset
Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräykset 9.3 §.
Muutoksen haku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Valitusaika päättyy 7.9.2021. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto- oikeudelta 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika on 9.8. – 7.9.2021.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on jätetty asianosaiselle sähköpostitse 2.8.2021.
Päätöksen maksullisuus
Käsittelystä peritään Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Kvalt
3.12.2018 § 68) mukainen käsittelymaksu 110 € (2 h á 55 €).
Laura Ahtiainen
ympäristösihteeri
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VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valitusaika
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana
arkipäivänä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalla voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että
se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla
laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8.00-16.15

