LOHJAN KAUPUNKI
Ympäristönsuojelu
PL 71
08101 LOHJA

ILMOITUS
ÖLJYSÄILIÖSTÄ /
TANKKAUSSÄILIÖSTÄ JA
-PISTEESTÄ

HUOM! Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.
Käytöstä poistetuista säiliöistä ilmoitetaan erillisellä lomakkeella.
Yhteystiedot:
Öljysäiliön omistaja*

Öljysäiliön sijaintiosoite*

Puhelin*
Sähköposti*

Säiliön tiedot:
Säiliön käyttö*
(Rastita useampi, jos esim.
tankkaussäiliö ja
viljankuivaamon
polttonestesäiliö on
yhdistetty)
Säiliön sijainti*

Kiinteistörekisteritunnus

lämmitysöljysäiliö

maan alla

tankkaussäiliö

maan päällä

tärkeä pohjavesialue

viljankuivaamon polttonestesäiliö

rakennuksessa

rantavyöhyke

ulkona

muu alue

ei tietoa

Pohjavesialueella tarkoitetaan vedenhankintaa varten tärkeää
pohjavesialuetta (luokka 1), vedenhankintaa varten tärkeää
pohjavesialuetta, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on
suoraan riippuvainen (luokat 1E ja 2E) ja muita vedenhankintakäyttöön
soveltuvia pohjavesialueita (luokka 2).
Rantavyöhykkeellä tarkoitetaan rannan osaa, joka ulottuu keskimäärin
100 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.
Tiedon siitä, sijaitseeko öljysäiliö / tankkaussäiliö pohjavesialueella tai
rantavyöhykkeellä saa Lohjan kaupungin nettisivuilla (www.lohja.fi) olevan
karttapalvelun kautta. Avaa karttapalvelu ja valitse vasemmalta valikosta
vesistöt ja pohjavedet
pohjavesi. Laita ruksi pohjavesialueet kohtaan ja
kartalle tulevat näkyviin Lohjan pohjavesialueet.
Mikäli tankkaussäiliö sijaitsee pohjavesialueella, tulee sen käytössä
noudattaa Lohjan ympäristönsuojelumääräysten kohtaa 13.1.
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Kuvaile mahdollisimman tarkasti missä säiliö sijaitsee kiinteistöllä* (Oheen voi liittää myös
sijaintipiirroksen.)

Säiliössä varastoitava tuote*
Säiliön rakennusaine*

metalli

muovi

Säiliön tyyppi*

1-vaippainen

Suojaukset*

suojakammiossa (bunkkerissa)

Jos suojauksena käytetään
suoja-allasta, millainen se on
rakenteeltaan?*

betonirakenteinen

Onko säiliössä tyyppikilpi?*

muu, mikä?:
2-vaippainen
suoja-altaassa

metallirakenteinen

kyllä

ei suojausta

muu, mikä?:

ei

Standardin tai hyväksyntäpäätöksen numero*
Valmistaja

Valmistusnumero

Käyttöönottovuosi*

Tilavuus (m3)*

Säiliön varusteet*
(Rastita kaikki varusteet, jotka säiliöstä löytyy)

Säiliön merkinnät*
(Rastita kaikki merkinnät, jotka säiliöstä löytyy)

Onko säiliön kunto ulkoapäin tarkistettavissa?*

laponesto
ilmaputki
lukittava täyttöaukko
ylitäytönestin
pistoolilla varustettu polttoaineletku
lukittava pistooli kannaketelineessä
lukittava pumppu
käytön varusteet lukittavassa suojakotelossa
imeytysaine
säiliössä varastoitavan tuotteen nimi
varoitusmerkki / -merkit
numerointi
omistajan nimi
kyllä ei
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Edellinen tarkastus*
Säiliöluokka*

A

Onko tarkastuksesta olemassa
tarkastuspöytäkirja?*
Seuraava tarkastus*

kyllä

B

C

D

ei tarkastettu

ei

Säiliölle tehtyjä toimenpiteitä (korjaukset, pinnoitukset, yms.):

Muuta tietoa säiliöstä:

Onko kiinteistöllä muita käytössä olevia ja/tai
käytöstä poistettuja öljysäiliöitä?*

ei
kyllä
täytä jokaisen säiliön tiedot omaan
lomakkeeseen
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Tankkauspisteen tiedot:
Jakelualue ja säiliön/säiliöiden täyttöpaikka
Jakelualueen koko (m2)*
Onko jakelualue päällystetty?*

ei
kyllä, millä?

Tiiviyskerrosten määrä*

1

2

muu, mikä?

Tiiviyskerroksen/-kerrosten materiaali*

Onko jakelualue katettu?*

kyllä

ei

osittain

Jos jakelualue ei ole kokonaan katettu, miten pintavesien johtaminen jakelualueelta viemäröintiin on
järjestetty?*

Onko viemäriputket toteutettu kaksoispidätyksellä?*

kyllä

Jos viemäriputkissa on kaksoispidätys, miten se on
toteutettu?*

kaksoisvaippaputkilla
putkiston varmistavalla kattavalla kalvotuksella
muulla tavoin, miten?

Öljynerottimen luokitus*
Onko öljynerottimet varustettu hälyttävällä
automaattisella öljykerroksen
seurantajärjestelmällä?*

ei

luokka 1 (poistuvan veden hiilivetypitoisuus < 5 mg/l)
luokka 2 (poistuvan veden hiilivetypitoisuus < 100 mg/l)
kyllä ei
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Jätevedet johdetaan erottimeen*

jakelualueelta
säiliön/säiliöiden täyttöpaikalta
tiivistyskerrosten salaojista
muusta polttonestevalumia mahdollisesti aiheuttavasta
kohteesta, mistä?

Erottimesta poistuvat jätevedet johdetaan*

jätevesiviemäriin
sadevesiviemäriin
umpisäiliöön
vesistöön
muualle, minne?

Mikäli jätevedet johdetaan muualle kuin
umpisäiliöön, onko öljynerottimen jälkeen
asennettu sulkuventtiili- ja tarkkailukaivo?*

kyllä

Öljynerottimet tyhjennetään*

säännöllisesti, tyhjennysväli:
tarvittaessa tarkastusten perusteella
tarvittaessa pinnankorkeushälyttimen hälyttäessä
muuten, milloin?

Onko tankkauspisteen läheisyydessä
imeytysainetta ja muuta kalustoa vuotojen
leviämisen estämistä ja keräämistä varten?*

kyllä

ei

ei

Etäisyys lähimpään talousvesikaivoon

_______________________________
Paikka ja aika

____________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys
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