HAKEMUS ÖLJYPILAANTUNEIDEN
KOHTEIDEN TUTKIMUSHANKKEESEEN
Öljysuojarahaston JASKA-hanke, 1. vaihe
ELY-keskus:

1. HAKIJA

Hakemuslomake toimitetaan:

Hakijan nimi/toiminimi

Öljyalan Palvelukeskus Oy
c/o Pöyry Finland Oy
Valtakatu 25
53100 Lappeenranta

Henkilötunnus/Y-tunnus
Käyntiosoite
Postiosoite
Postitoimipaikka

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön asema

Postiosoite

Postitoimipaikka

Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

2. HAKEMUKSEN KOHDE
Sijaintikunta

Käyntiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Hakemuksen kohteen kiinteistötiedot
Kiinteistörekisteritunnus

Kiinteistön omistaja

Mistä lähtien omistanut kiinteistön (kk/v)

Kiinteistön omistajan yhteystiedot ja puhelinnumero
Rakennuksen omistaja
Rakennuksen omistajan yhteystiedot ja puhelinnumero
Kiinteistön haltija (esim. vuokralainen)
Haltijan yhteystiedot ja puhelinnumero
Hallinnan peruste (esim. maan- tai huoneenvuokrasopimus)

Suljettu nestemäisen
polttoaineen jakelupaikka
(jakeluasema tmv.),
jossa on ollut

huoltoasemarakennus

Vuokrasopimuksen päättymisajankohta

huoltohalli/
______ kpl,
-halleja

pesuhalli, jossa
______ kpl,
huoltokuilu

jossa
öljynerotin ______ kpl

ulkona oleva pesupaikka,
________ kpl
jossa öljynerotin
Entisen polttonesteiden jakelutoimipaikan toimintanimi ja mahdollinen tunnus
Muu mahdollisesti öljyllä pilaantunut alue, kuvaus öljytuotteen käytöstä

Selvitys käytönaikaisesta kiinteistön hallinnasta

jossa
huoltokuilu ______ kpl,

jossa
öljynerotin ______kpl

ulkona oleva huoltopaikka,
jossa öljynerotin

jäteöljysäiliöitä ______ kpl,

________ kpl

jakeluasema on toiminut
päivittäistavarakaupan yhteydessä

3. KUVAUS ÖLJYTUOTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ JA VARASTOINNISTA
Säiliötiedot
Säiliö 1

Säiliö 2

Säiliö 3

Säiliö 4

Säiliö 5

Säiliö 6

Säiliö 7

Bensiini

Diesel
Kevyt polttoöljy:
A) Rakennuksen lämmitys
tai muu käyttö
B) Myynti
Valopetroli
Pesuliuotin

Muu, mikä
Ei tietoa tuotteesta
Maan alla
Maan päällä

Täyttö säiliöalueella
Täyttö säiliöalueen ulkopuolella
Tyhjennetty
Puhdistettu / tarkastettu

Poistettu
Suoja-allas

Painolaatta
Säiliömateriaali

Säiliötilavuus
Huomautukset

Muut tekniset tiedot
Polttoaineen
jakelumittarit
Mittarikatos

__________ kpl,
ei katosta

Öljytuotteiden
käsittelypisteet ___________kpl,
Öljynerottimet

Jäteöljysäiliöt

Jakelumittarien
perustukset __________ kpl,

joista vielä
paikalla __________ kpl
poistettu

joista vielä
paikalla __________ kpl

paikallaan
kuvaus käsittelypisteestä

vielä paikalla______kpl

rengaskaivo ______kpl

purettu

käytössä

valettu betoni _____kpl

purettu

käytössä

lasikuitu _____kpl

purettu

käytössä

rengaskaivo ______kpl

purettu

käytössä

valettu betoni _____kpl

purettu

käytössä

lasikuitu _____kpl

purettu

käytössä

teräs _____kpl

purettu

käytössä

Säiliö 8

4. KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT
Vedenhankintatapa

liitetty kunnalliseen
tai vastaavaan
vesijohtoon.

Kiinteistön
talousvesikaivo

porakaivo

Kiinteistön
kasteluvesitms. kaivo

porakaivo,
käyttö

Putkistomateriaali:

muovi

rengaskaivo

betoni

teräs

oma kaivo

muu, mikä
muu,
mikä

rengaskaivo,
käyttö

Jätevesien
johtamistapa

liitetty kunnalliseen

Rakennuksen
salaojavedet

johdetaan kunnan
viemäröintiin

imeytetään maaperään

johdetaan maastoon

Pihan
sadevedet

johdetaan kunnan
viemäröintiin

imeytetään maaperään

johdetaan maastoon

Viemärimateriaali:

jäteviemäriin

muu,
mikä

muovi

betoni

tiili

saostuskaivo/
imeytys maastoon

umpikaivo

Polttonesteiden käsittelyalueiden pintamateriaalikuvaus

Naapurustossa käytössä olevia kaivoja,

etäisyydet__________ m, kaivojen käyttö

5. KOHTEEN KÄYTTÖ
5.1 Nykyinen käyttö
asuinkäyttö,
asuntojen lukumäärä _______ kpl

teollisuuskäyttö,
kuvaus toiminnasta

virkistyskäyttö
(puisto tai vastaava)

huolto- tms. korjaamo,
kuvaus toiminnasta
Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat

ei rakennuksia

Luettelo rakennuksista

Kaavoitustilanne

muu,
mikä

muu elinkeinotoiminta,
kuvaus toiminnasta

rakennusvuosi

Kiinteistö ei sijaitse
kaavoitetulla alueella

Kaavamerkintä

onko rakennuksessa kellari

Kaavan hyväksymisajankohta, jos tiedossa

5.2 Aikaisempi käyttö
Toiminnan (öljytuotteiden varastoinnin)
lopettamisvuosi

Polttonesteiden käytön, jakelutoiminnan
tai varastoinnin aloittamisvuosi
Toiminnanharjoittajat (koko toiminnan
ajalta) ja toiminnan ajankohta

Viimeisin toiminnanharjoittaja, yhteystiedot
ja puhelinnumero
Muut öljytuotteiden käsittelyyn liittyvät toiminnot
kiinteistöllä ja niiden käsittelyajankohdat

5.3 Tuleva käyttö
ei tiedossa muutoksia nykyiseen
käyttötarkoitukseen

Tiedossa oleva kaavamuutos

Kohteen tuleva käyttötarkoitus
ja aikataulu

6. KOHTEEN YMPÄRISTÖ
Kohde sijaitsee

taajamassa

tärkeäksi luokitellulla
pohjavesialueella

asutuksen läheisyydessä,
etäisyys asutukseen

vesistön läheisyydessä,
etäisyys vesistöön
jakeluaseman läheisyydessä,
etäisyys jakeluasemaan

Naapurustossa sijaitsevat rakennukset ja
toiminnot, luettelo

7. TIEDOT ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA (kuvaus ja/tai liite)
Alueen pilaantuneisuus
on tutkittu

Alueen pilaantuneisuutta
ei ole tutkittu

Tutkimusraportti on liitettävä hakemukseen.

Tuotteiden käsittelystä aiheutuneet öljyvahingot
(ajankohta) ja suoritetut toimenpiteet
Säiliö- tai putkistovuodot (ajankohta) ja
suoritetut toimenpiteet
Aikaisemmin suoritetut maaperän kunnostustoimet alueella ja lähiympäristössä
Onko lähiympäristössä todettu ympäristöhaittoja,
kuvaus
Alueen tutkimusraportti
lähetetään:

hakijalle

yhteyshenkilölle

8. HANKKEEN TOINEN VAIHE (KUNNOSTAMINEN)
Hakija on tietoinen siitä, että kohteen tutkimusvaiheen jälkeen, tutkimuksen osoittaessa maaperän kunnostustarpeen alueella, hakijalla on mahdollisuus hakea
kohde kunnostettavaksi öljysuojarahaston rahoituksella.
Öljysuojarahasto päättää erikseen alueen hyväksymisestä kunnostettavaksi rahaston rahoituksella edellyttäen, että öljysuojarahastolaissa (1406/2004) säädetyt korvauksen myöntämisedellytykset täyttyvät. Myönteinen päätös edellyttää hakijan sitoutumista kunnostushankkeen yleisiin sopimusehtoihin, joihin on
mahdollisuus tutustua ennen sitoumuksen antamista ja asian saattamista öljysuojarahaston käsittelyyn.

9. ALLEKIRJOITUKSET
Allekirjoittanut hakija vakuuttaa hakemuksessa annetut tiedot oikeiksi ja sitoutuu mahdollisuuksiensa mukaan myötävaikuttamaan tutkimusten toteuttamisessa.

Allekirjoitukset
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Paikka

Päivämäärä

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Hakijan allekirjoitus

Hakijan allekirjoitus

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nimen selvennys ja asema

Nimen selvennys ja asema

LIITTEET
Kaupparekisteriote (hakijana elinkeinotoiminnan harjoittaja)

Kiinteistörekisteriote

Karttapiirros, esim. peruskartta 1:20 000

Lainhuuto- ja rasitustodistus

Asemapiirros, esim. 1:500, johon merkitty tiedossa olevien
toimintojen (säiliöt, jakelumittarit, öljynerottimet jne.) sijainnit

Säiliön ja lämmitysöljysäiliön tarkastuspöytäkirjat

Selvitys rajanaapureista

Kiinteistön kauppakirja/vuokrasopimus

Selvitys maaperän pilaantuneisuudesta

Muut liitteet:

Lomakkeella pyydetyt tiedot on pyrittävä antamaan mahdollisimman täydellisinä. Mikäli jotakin tietoa ei ole saatavilla, se ei kuitenkaan estä kohteen ilmoittamista tutkimushankkeeseen.
1.2013

Liitteen puuttuminen ei myöskään ole esteenä hakemuksen lähettämiselle.

