
HARJAVALLAN KAUPUNKI   HAKEMUS KÄYTÖSTÄ POISTETUN 

Ympäristöpalvelut   ÖLJYSÄILIÖN JÄTTÄMISESTÄ MAAPERÄÄN 

 

 

1. TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ 

 

Kiinteistön omistaja/haltija: 

 

____________________________________________________________________________________________        

Kiinteistötunnus: 

 

Kiinteistön osoite: 

 

____________________________________________________________________________________________  

2. TIEDOT KÄYTÖSTÄ POISTETUSTA SÄILIÖSTÄ 

 

□ Säiliö on tyhjennetty, päivämäärä: ________________________________ 

 

□ Säiliö on puhdistettu ja tarkastettu, päivämäärä: ________________________________            

 

□ Säiliön täyttö- ja ilmaputket on katkaistu, päivämäärä: ___________________________    

 

□ Onko säiliöllä ollut ylitäyttöjä tai säiliövuotoja, milloin? _________________________ 

 

 

3. MAAHAN JÄTTÄMISEN PERUSTELUT 

□ Säiliön poistaminen voi vaurioittaa rakennuksia tai rakenteita, miten 

 

____________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________  

Miten varaudutaan säiliön rapautumiseen? 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Haen/haemme poikkeusta kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §:n mukaisesta velvollisuudesta 

poistaa edellä mainittu käytöstä poistettu säiliö maaperästä. 

 

 

Hakijan/hakijoiden nimi/nimet: __________________________________________________________________ 

 

Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite: __________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Allekirjoitus ja nimen selvennys: ________________________________________________________________ 

 

 

 

LIITTEET 

□  Asemapiirros säiliön sijainnista            

 

□ Säiliön tarkastuspöytäkirja  

 

□ Valtakirja muilta kiinteistön omistajilta tai -haltijoilta 

 

Hakemus toimitetaan osoitteeseen: 

 



Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Osoite: Keskustie 5b, 29200 Harjavalta, sähköposti: kirjaamo@harjavalta.fi 

 

Harjavallan kaupunki   OHJE 

Kaupunkikehityksen lautakunta 

Keskustie 5b, 29200 Harjavalta 
 

 

 

 

KÄYTÖSTÄ POISTETUN ÖLJYSÄILIÖN JÄTTÄMINEN MAAPERÄÄN 

 

 

Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään seuraavaa: 

 

” Käytöstä poistettavan öljysäiliön käsittely 

 

Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitse-

vat maanpäälliset ja maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot 

poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Poiston yhteydessä säiliöt tulee puhdis-

taa asianmukaisesti sekä tarkistaa mahdolliset vuodot. Säiliöiden vuodoista tulee viipy-

mättä ilmoittaa pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille.  

 

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa hakemuksesta myöntää poik-

keuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä, mikäli poista-

minen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Poik-

keuksen myöntäminen edellyttää myös, että säiliön maahan jättämisestä ei aiheudu pohja-

veden tai maaperän pilaantumisen vaaraa.” 

 

 

Hakemus 

 

Hakemus tehdään kirjallisesti vapaamuotoisesti tai lomaketta käyttäen ja toimitetaan kaupungin 

ympäristötarkastajalle.  

 

Hakemuksessa on esitettävä selvitys syistä, miksi säiliö halutaan jättää maahan. Hakemukseen liite-

tään vähintään säiliön puhdistustodistus sekä asemapiirros. 

 

Tiedot käytöstä poistetusta säiliöstä 

 

Merkitään tiedot säiliön koosta, materiaalista, iästä ja mahdollisista puhdistus- ja muista toimenpi-

teistä. Lisäksi ilmoitetaan tiedossa olevat säiliöiden ylitäytöt ja säiliövuodot. 

 

Hakijan tiedot 

 

Jos kiinteistöllä on kaksi omistajaa tai haltijaa, molemmat ovat hakijoina tai antavat erillisen valta-

kirjan hakemuksen liitteenä. 

 

Jos kyseessä on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, hakijana on yleensä isännöitsijä. Hakijana voi toi-

mia myös muu henkilö siten, kuin yhtiöjärjestyksessä sanotaan. 


