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Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/ Öljysäiliön maahan jättäminen 
/kiinteistö 704-491-0002-0032

Selostus asiasta 
Kiinteistön 704-491-0002-0032 (Reunamo) omistaja hakee lupaa poiketa 
ympäristönsuojelumääräyksistä ja jättää poistamatta kiinteistöllä sijaitseva 
maanalainen öljysäiliö. Tilavuudeltaan 3m3 (vaakalieriön halkaisija 130 cm) 
teräksestä ja lujitemuovista tehty öljysäiliö sijaitsee maaperässä talon 
vieressä, ja säiliön pois kaivaminen saattaa aiheuttaa murtumisvaaran 
talon perustuksiin. Säiliö on asennettu vuonna 1972. Kiinteistö ei sijaitse 
luokitetulla pohjavesialueella.  

Suomalainen Putkimies Oy on tarkastanut ja poistanut öljysäiliön käytöstä 
19.12.2022. Säiliö on todettu tiiviiksi, tyhjennetty, puhdistettu ja käyttö on 
estetty katkaisemalla täyttöputki ja ylitäytön estin. Tarkastuspöytäkirjassa 
suositellaan säiliön jättämistä maahan, sillä säiliö sijaitsee aivan kiinni talon 
kyljessä ja on perustusten alla leveimmästä kohdastaan.  

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään käytöstä 
poistettujen öljysäiliöiden osalta seuraavaa:  

9.3 §: 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. 

Päätös 
Ympäristösihteeri myöntää  poikkeuksen öljysäiliön 
poistamisvelvollisuudesta kiinteistöllä 704-491-0002-0032 (Reunamo) 
osoitteessa Tapaninkalliontie 10, 21310 Vahto.  

Ympäristösihteeri antaa asiassa seuraavat määräykset: 
1. Käytöstä poistettava öljysäiliö on täytettävä hiekalla.
2. Kiinteistön haltijan vaihtuessa on tieto säiliöstä annettava uudelle
haltijalle.
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Perustelut  
Kiinteistöllä sijaitseva öljysäiliö sijaitsee paikassa, josta sitä on teknisesti 
vaikea poistaa. Annettuja määräyksiä noudattamalla ei tässä tapauksessa 
katsota aiheuttavan ympäristön, pohjaveden tai maaperän pilaantumisen 
vaaraa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräykset 9.3 § (Ruskon 
kunnanvaltuusto 27.4.2020 §18) 

 
Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu 
 

Ilmoituksen käsittelystä peritään Rusko valtuuston hyväksymän taksan 
mukainen käsittelymaksu 110 € (2 h á 55 €). 
 

Päätöksestä tiedottaminen 
 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 3.1.2023. Päätöksestä kuulutetaan 
Ruskon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.  
 

Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asian 
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 
pääasiasta. Valitusaika on 10.1.2023- 9.2.2023. Valitusosoitus on 
päätöksen liitteenä. 
 
 
 
Anne-Marie Tuominen 
vs. ympäristösihteeri  
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VALITUSOSOITUS 
  
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä ja peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella 

valituksella. 
  
Valitusoikeus on: 
-       asianosaisella 
-       rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön 

viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 
-       toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 
-       valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 
-       asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella 
  
Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos 

valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä 
seuraavana arkipäivänä. 

  
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja 

erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmän on oltava 
perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan 
jättää tutkimatta. 

  
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
-       Valittajan nimi ja kotikunta 
-       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 tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 

  
Valituskirjelmän liitteet 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
-       tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
-       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
  
Valtuutus 
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut 

häntä suullisesti valitusviranomaisessa. 
  
Oikeudenkäyntimaksu 
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 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 




