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KÄYTÖSTÄ POISTETTU MAANALAINEN ÖLJYSÄILIÖ 
 
 

Käytöstä poistetun maanalaisen lämmitysöljysäiliön poistaminen maaperästä 
on aina ensisijainen toimenpide. Inarin, Utsjoen ja Enontekiön alueella tähän 
velvoitetaan myös ympäristönsuojelumääräyksissä. 
 
Käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö on tyhjennettävä, puhdistettava ja tar-
kastettava. Työ tulee teettää säiliöiden puhdistamiseen erikoistuneella Turval-
lisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päteväksi arvioimalla toiminnanharjoitta-
jalla, joka antaa tarkastuksesta ja puhdistamisesta kirjallisen todistuksen. Säi-
liön puhdistamisessa syntyvät öljyiset jätteet ovat vaarallisia jätteitä ja ne tulee 
toimittaa niille varattuun käsittelylaitokseen.  
 
Kun öljysäiliö on poistettu maaperästä, tarkastetaan maaperän kunto silmä-
määräisesti. Jos maaperässä havaitaan öljyä tai öljyn hajua, on siitä ilmoitet-
tava pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka il-
moittaa tarvittaessa Lapin ELY-keskukselle. Viranomaiset arvioivat maaperän 
puhdistustarpeen ja antavat tarvittavat kunnostusohjeet. Vastuu öljyvahingosta 
on säiliön omistajalla.  
 
Kunnossa olevan säiliön voi ottaa jatkokäyttöön. Jätteenä säiliö tulee toimittaa 
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jä-
tettä. Jätteen vastaanottajan tulee antaa tosite jätteen toimittamisesta. 
 
Toisinaan säiliön jättämiseksi maahan on erityinen, perusteltu syy, esimerkiksi 
säiliön poistamisesta voisi aiheutua vaaraa rakennukselle tai poistaminen on 
teknisesti erityisen vaikeaa. Tällöin ympäristönsuojeluviranomaiselta voidaan 
pyytää lausuntoa säiliön maahan jättämiseksi tai Inarin, Utsjoen ja Enontekiön 
alueilla hakea poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä. Päätös poikkea-
misesta on maksullinen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.  
 
Ennen lausunnon tai poikkeamisen hakemista säiliö tulee olla puhdistettu ja 
tyhjennetty edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti. Vapaamuotoiseen lau-
suntopyyntöön tai poikkeamishakemukseen tulee liittää todistus puhdistami-
sesta, perustelut säiliön maahan jättämisestä sekä asemapiirros säiliön sijain-
nista ja etäisyyksistä kiinteistön rajaan ja lähimpiin rakennuksiin. Tiedot voi toi-
mittaa sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@sodankyla.fi tai postitse 
osoitteeseen Arktisen Lapin ympäristönsuojelu, PL 60, 99601 Sodankylä. 
 
Kun lausunto tai päätös on annettu ja säiliön maahan jättäminen hyväksytty, 
täyttöputki tulee tulpata tai säiliön tahaton käyttö estää muulla tavoin. Puhdis-
tamisen jälkeen säiliö tulee täyttää hiekalla romahtamisvaaran estämiseksi. 
Työvaiheet on hyvä dokumentoida valokuvin. Valvontaviranomainen pyytää 
tarvittaessa dokumentteja nähtäväkseen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että 
kiinteistön tulevatkin omistajat ovat tietoisia kiinteistöllä olleesta säiliöstä, sen 
käytöstä poistamisesta ja mahdollisista puhdistustuloksista. 
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