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HAKEMUS  
KÄYTÖSTÄ POISTETUN ÖLJY- TAI KEMIKAALISÄILIÖN JÄTTÄMINEN MAAPERÄÄN 
 
Toimi näin, mikäli säiliö halutaan jättää paikoilleen: 

• Toimita hakemus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

• Laita liitteeksi säiliön tarkastusraportti ja todistus säiliön käytöstä pois ottamisesta sekä asemapiirros, mistä selviää 
säiliön sijaintipaikka.  

 
HUOM!  
Säiliön tulee olla tyhjennetty, puhdistettu ja tarkastettu pätevän tahon toimesta (Tukesin hyväksymät säiliöiden tarkastusfir-
mat voi tarkistaa http://rekisterit.tukes.fi/urakoitsijat/) sekä tarkastusfirman mukaan tiiviiksi todettu. 
 
Lupa voidaan myöntää jos: 

• Rakennuksen sisällä olevan säiliön poistaminen ei ole mahdollista rakennuksen kantavia rakenteita purkamatta. Mi-
käli sisäsäiliö halutaan jättää paikoilleen kantaviin rakenteisiin vedoten, toimita liitteeksi vapaamuotoinen selvitys, 
jossa kerrot myös mitä materiaalia säiliö on, sekä valokuvia säiliöstä ja sitä ympäröivästä tilasta. Mikäli säiliötä ei 
voida poistaa kokonaisena, voidaan säiliö poistaa useimmiten pilkkomalta se pienempiin osiin. Selvitykseksi voit 
myös toimittaa rakennusvalvontaviranomaisen lausunnon, mikäli siinä otetaan kantaa rakenteisiin, säiliön materiaa-
liin sekä tilaan, jossa säiliö sijaitsee. 

• Säiliö on niin lähellä rakennusta ja rakennuksen sokkeli niin matala, ettei sitä voida turvallisesti poistaa rakennusta 
tukematta. Säiliön poistosta aiheutuu kohtuutonta vahinkoa tai vahingon riskiä muulle omaisuudelle esim. jos säiliön 
päällä on puita, hankalasti siirrettävissä oleva terassi tms. rakennelma, tie, parkkipaikka, säiliön kannalta hankalasti 
sijoitetut johdot tai putkistot esim. maakaasu, viemärit, käyttövesi jne. 

• Paikoilleen jätetty säiliö tulee täyttää hiekalla tai soralla. 
 
Lupa säiliön paikalleen jättämisestä on ehdollinen. Jos säiliön lähellä tehdään tulevaisuudessa kaivuutöitä liittyen poikkeuk-
sen perusteina olleisiin rakennelmiin tms. on säiliö tässä yhteydessä poistettava. 
 
Kiinteistön haltijan vaihtuessa on nykyisen haltijan annettava tieto säiliöistä kiinteistön uudelle haltijalle. 
 
1. Hakijan 
 tiedot 
 

Nimi * 

Osoite * 

 
 
 
Sähköpostiosoite Puhelin * 

2.  Kiinteistön 
 tiedot 
 

Kiinteistön omistaja (jos joku muu kuin hakija) * 

 

Kiinteistön osoite * 

 
 
 

 

Kiinteistötunnus (Lisää kiinteistötunnus muodossa "182-XXX-XXXX-XXXX")* 

182 -  
 

Säiliö sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella * 

 Kyllä     Ei        Ei tietoa 
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3. Öljy- tai  
 kemikaali- 
 säiliön tiedot 

Tilavuus * 

 

Materiaali * 

 

Käyttöönottovuosi * 

 

Viimeisin tarkastusajankohta * 

 

Säiliön luokitus * 

 

4.  Maahan  
 jättämisen 

perustelut 
 
 

 Säiliön poistaminen vahingoittaa rakenteita. Mitä ja miten? 

 
 
 
 
 
 

 Säiliö sijaitsee paikassa, josta sen poistaminen on muuten teknisesti hyvin vaikeaa tai aiheuttaa 

vahinkoa muulle omaisuudelle. Missä ja miten? 
 
 
 
 
 
 

 Muut perustelut 
 
 
 
 
 
 

5.  Liitteet 
 

 Asemapiirustus säiliön sijainnista * 

 Säiliön tarkastuspöytäkirja * 

 Todistus säiliön puhdistuksesta * 

 Muu, mikä: 

 
 

6.  Päiväys ja  
 allekirjoitus 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen 
perusteluihin vaikuttavista muutoksista. 
 

Paikka ja päivämäärä * 

 
 
 
 

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys * 
 

 

Lomakkeessa tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. 


