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1 Johdanto

Pirkanmaan ympäristökeskus kartoitti yhteistyössä Tampereen kaupungin ympäristöpalve
luiden ja Tampereen aluepelastuslaitoksen kanssa lämmitysöljysäiliöiden määrän, sijainnin
ja  tarkastustilanteen  Kissanmaan  ja  Uudenkylän  vanhalla  pientaloalueella  sekä  Kalevan
vanhalla kerrostaloalueella. Kartoituksen kohteena olivat sekä käytössä olevat että käytös
tä  poistetut  lämmitysöljysäiliöt.  Projekti  toteutettiin  Tampereen  kaupungille  vuonna  2006
tehdyn  Aakkulan  pohjavesialueen  lämmitysöljysäiliöiden  kartoitusprojektin  pohjalta,  jotta
eri alueprojektien tulokset olisivat vertailukelpoisia keskenään. Projektissa oli myös muka
na Öljyalan Palvelukeskus.

Tampereen alueella sattuneet useat öljyvahingot muodostivat  tarpeen lämmitysöljysäiliöi
den kartoitukselle. Kartoituksella edistettiin alueen viranomaisten, Pirkanmaan ympäristö
keskuksen, Tampereen kaupungin ympäristöpalveluiden ja Tampereen aluepelastuslaitok
sen,  yhteistä  tavoitetta,  maaperän  ja  pohjaveden  suojelua.  Öljyvahingot  ovat  johtuneet
vanhoista tarkastamattomista käytössä olevista öljysäiliöistä sekä käyttämättömistä öljysäi
liöistä,  joita  ei  ole  asianmukaisesti  huollettu  ja  poistettu  käytöstä.  Vaikka  tärkeän  pohja
vesialueen  ulkopuolella  olevia  maanalaisia  öljysäiliöitä  ja  kaikkialla  olevia  maanpäällisiä
öljysäiliöitä ei koske pakollinen tarkastusvelvollisuus,  tarkastus kannattaa kuitenkin  tehdä
kaikkiin yli kymmenen vuotta vanhoihin öljysäiliöihin mahdollisten vahinkojen estämiseksi.
Vastuu  öljysäiliöstä  on  kiinteistön  omistajalla,  joka  myös  vastaa  öljyvahingon  sattuessa
puhdistuskustannuksista.  Onkin  tärkeää,  että  kiinteistön  omistajalla  on  oikea  käsitys  öl
jysäiliönsä huollosta ja kunnosta.

Pirkanmaan  ympäristökeskus  sekä Tampereen  aluepelastuslaitos  halusivat  projektin  yh
teydessä  kerätä  Pirkanmaan  alueella  toimiville  viranomaisille,  öljysäiliöiden  tarkastajille
sekä alueen kiinteistöjen omistajille paketin, joka helpottaa alueella toimimista sekä yhte
näistää  toimintatapoja  ja edistää maaperän  ja pohjaveden suojelua. Viranomaisille  suun
natun  osan  on  tarkoitus  edistää  yhteistyötä  pelastus  ja  ympäristöviranomaisen  kesken,
helpottaa  tiedon  keruuta  kunnan  öljysäiliöiden  tilanteesta  ja  jakaa  tietoa  viranomaisten
kesken. Öljysäiliöiden tarkastajille suunnattuun osuuteen kerätään sekä Pirkanmaan kun
tien ympäristönsuojelumääräykset ja viranomaisten yhteystiedot helposti löydettäviksi, tie
dotetaan  Pirkanmaan  toimintatavoista  ja  jaetaan  tietoa  öljysäiliöihin  liittyen  esim.  vakuu
tuksista.  Kiinteistöjen omistajien oppaaseen on tarkoitus kerätä tietoa öljysäiliöiden huol
toon ja sijoittamiseen liittyen.

1.1 Tavoite

Projektin  lähtökohtana oli pohjaveden  ja maaperän suojelu. Projektissa keskityttiin ympä
ristönsuojelun edistämiseen ja neuvontaan. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi neuvottiin
öljysäiliön omistajia ja haltijoita öljysäiliöiden huoltotoimenpiteissä sekä kartoitettiin öljysäi
liöiden määrä, sijainti  ja  tarkastustilanne kohdealueilla. Tavoitteena oli myös öljysäiliötar
kastajien, öljylämmityksen asentajien, palotarkastajien, palomestarien sekä kuntien ympä
ristöviranomaisten  tiedottaminen  ja  toimintatapojen  yhtenäistäminen,  jotta  heidän  toimin
tansa tukisi pohjavesien ja maaperän suojelua. Projektin tuloksena tuotettiin öljysäiliöiden
kunnossapitoon neuvoa antavat ohjeet (Liite 1).

Projektin tulosten perusteella haluttiin saada alustava käsitys vanhojen kerrostalo ja pien
taloalueiden lämmitysöljysäiliöiden määrä, sijainti ja tarkastustilanteesta Tampereella.
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1.2 Lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta

Öljylämmityslaitteistojen yleisestä lainsäädännöstä vastaa tällä hetkellä Elinkeino ja työlli
syysministeriö.  Aikaisemmin  vastaava  ministeriö  on  ollut Kauppa  ja  teollisuusministeriö.
Laki  vaarallisten  kemikaalien  ja  räjähteiden  käsittelyn  turvallisuudesta  390/2005,  Asetus
öljylämmityslaitteistoista  (1211/1995),  Kauppa  ja  teollisuusministeriön  päätös  öljylämmi
tyslaitteistosta (314/85)  ja alan standardit antavat  tarkat määräykset öljysäiliön asentami
seen.  Öljysäiliön  saa  asentaa  vain  TUKES:n  hyväksymä  ammattitaitoinen  asennusliike.
Kuntien  ympäristönsuojelumääräyksissä  voidaan  antaa  paikallisia  määräyksiä  öljysäiliön
sijoittamiseen.

Tärkeillä pohjavesialueilla on tarkempia velvoitteita öljysäiliöiden omistajille. KTM:n päätös
maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) vastaa valtakunnallisista
määräyksistä pohjavesialueilla. Päätös määrää kaikki pohjavesialueella sijaitsevat maan
alaiset öljysäiliöt määräaikaistarkastettavaksi. Taulukossa 1. on esitetty KTM:n päätökses
sä 344/83 määrätyt pohjavesialueiden määräaikaistarkastusten tarkastusvälit  ja säiliöiden
kuntoluokat.
Taulukko 1. Lämmitysöljysäiliöiden kuntoluokat ja suositellut tarkastusvälit pohjavesialueen ulkopuolella.

Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä on yleensä annettu paikallisia määräyksiä öljysäi
liöiden sijoittamiseen  ja huoltoon pohjavesialueilla. Valtakunnallisella  tasolla määräyksien
noudattamista valvoo Turvatekniikan keskus  ja paikallisella  tasolla pelastusviranomainen
sekä ympäristöviranomainen.

Tampereen  kaupungin  ympäristönsuojelumääräysten  muuttuessa  1.1.2007  muuttuivat
myös  lämmitysöljysäiliöiden omistajien  velvoitteet Tampereen kaupungin alueella. Ympä
ristönsuojelumääräysten  mukaan  käytöstä  poistettua  maanalaista  säiliötä  ei  saa  jättää
maaperään vaan se on puhdistettava  ja poistettava maaperästä. Myös öljysäiliöiden put
kistot sekä ilma ja täyttöputket on poistettava. Ennen poistotoimenpiteitä pitää tehdä ilmoi
tus  sekä  Tampereen  aluepelastuslaitokselle  että  Tampereen  kaupungin  ympäristöpalve
luihin.  Öljysäiliön  puhdistamisesta  ja  maaperästä  poistamisesta  on  toimitettava  todistus
Tampereen  aluepelastuslaitokselle.  Tampereen  ympäristöviranomainen  voi  yksittäistapa
uksissa  myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö, mikäli
poistaminen  on  teknisesti  hyvin  vaikea  tai  siitä  aiheutuu  kohtuutonta  vahinkoa  muulle
omaisuudelle. Poikkeuslupaa voi  anoa Tampereen kaupungin  ympäristöpalvelusta. Poik
keuksena ovat myös ennen uusien määräysten voimaantuloa käytöstä poistetut, puhdiste
tut ja hiekalla tai muulla hyväksyttävällä materiaalilla täytetyt säiliöt. Kuitenkin öljysäiliöstä,
jota ei edellytetä nostettavaksi, on poistettava  ilma  ja  täyttöputket mahdollisten  täyttöjen
estämiseksi sekä tarkastettava säiliön kunto. Puhdistuksen ja tarkastuksen suorittajalla on
oltava  tehtävän  vaatima  ammattitaito.  Säiliöiden  tarkastaminen  ja  puhdistaminen  kuuluu
TUKESin valtuuttamille yrityksille.

Tampereen  aluepelastuslaitos  toimii  öljysäiliöitä  sekä  öljylämmityslaitteistoja  valvovana
viranomaisena  Pirkanmaan  alueella.  Asennusliike  lähettää  öljylämmityslaitteiston  asen
nuksesta  todistuksen  aluepelastuslaitokselle.  Palotarkastaja  tekee  laitteistolle  katsastuk

Säiliöluokka Tarkastusväli
Aluokka 5 vuotta (terässäiliö)

10 vuotta (muovisäiliö)
Bluokka 2 vuotta
Cluokka ½ vuotta
Dluokka Säiliö pitää välittömästi nostaa ylös!
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sen  kolmen  kuukauden  kuluessa  sen  käyttöön  ottamisesta.  Palotarkastajat  tekevät  kiin
teistöihin palotarkastuksia, joiden yhteydessä he tarkkailevat ja neuvovat myös öljylämmi
tyslaitteiston käyttöä esim. testaamalla ylitäytön estimen toimivuuden. Jos öljysäiliölle teh
dään  määräaikaistarkastus,  tarkastusliike  toimittaa  pöytäkirjasta  kopion  aluepelastuslai
tokselle. Määräaikaistarkastus on virallisesti suoritettu,  kun  tarkastuspöytäkirjan kopio on
toimitettu aluepelastuslaitokselle. Aluepelastuslaitos ylläpitää öljysäiliörekisteriä, johon kir
jataan  esim.  säiliöiden  sijainti,  asennuspäivämäärä,  tilavuus,  materiaali,    tarkastuspäivä
määrä,  kuntoluokka  sekä  käytöstä  poistettujen  säiliöiden  poistopäivämäärä  ja  säiliöille
tehdyt  jatkotoimenpiteet  kuten  hiekalla  täyttö  tai  ylöskaivaminen.  Öljysäiliön  poistosta  ja
vaihdosta pitää ilmoittaa aluepelastuslaitokselle.

2 Kartoitus

Projekti  toteutettiin  Kissanmaan  ja  Uudenkylän  vanhalla  pientaloalueella  sekä  Kalevan
vanhalla kerrostaloalueella. Kissanmaan  ja Uudenkylän kohdealue oli Teiskontien – Rita
kadun – Takahuhdintien – Hippoksenkadun välinen alue. Kiinteistöjä alueella oli 276. Ka
levan kohdealue oli Kalevantien – Salhojankadun – Kalevan puistotien – Sammonkadun –
Kaupinkadun välinen alue. Alueella oli 14 kiinteistöä.

Kartoitus ja neuvontakäyntien kohteena olivat kaikki lämmitysöljysäiliön omaavat kiinteis
töt. Kissanmaan ja Uudenkylän kohdealueen pienkiinteistöille lähetettiin asukastiedote pro
jektista.  Kiinteistöjen  omistajiin  otettiin  yhteyttä  puhelimitse  ja  sovittiin  kartoituskäynnin
ajankohta.  Kerrostalojen  isännöitsijöihin  oltiin  yhteydessä  puhelimitse  ja  kartoituskäynnit
tehtiin  tapauskohtaisesti.  Pienkiinteistöjen  omistajien  sekä  kerrostalojen  isännöitsijöiden
kanssa sovittiin kartoituskäyntiaika touko ja kesäkuun aikana. Neuvonta ja kartoituskäyn
neillä jaettiin Öljyalan palvelukeskuksen esitteitä öljylämmityksestä ja täytettiin kartoituslo
make (Liite 2). Käynnit sijoittuivat suurimmaksi osaksi ajalle 26.5.27.6.2008.

Projektissa kartoitettiin öljysäiliötarkastajat  ja öljylämmityksen asentajat. Järjestettiin heille
sekä Pirkanmaan alueen palotarkastajille, palomestareilla  ja kuntien  ympäristöviranomai
sille  seminaaripäivä,  jotta  heidän  toimintansa  tukisi  maaperän  ja  pohjaveden  suojelua.
Koulutuspäivään osallistuivat yhteistyöviranomaisten  lisäksi myös TUKESin, Öljy  ja Kaa
sulämmitys  yhdistyksen,  kuljetusalan  ja  vakuutusyhtiön  edustajat.  Projektin  yhteydessä
tehtiin öljysäiliöiden huoltoohje, joka on raportin liitteenä (Liite 1).

3 Kartoituksen tulokset

Kaikkiaan  projektin  kohdealueilla  on  290  kiinteistöä,  joista  226  on  yksityisten  omistamia
kiinteistöjä. Asuntoosakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön omistuksessa on 64 kiinteistöä. Kaikista
kiinteistöistä kartoittamatta  jäi 104 kiinteistöä. Käytössä oleva  ja/tai  käytöstä poistettu öl
jysäiliö on 189 kiinteistöllä. Näistä kartoitettiin 122 kiinteistöä. Käytössä olevia ja käytöstä
poistettuja säiliöitä kiinteistöillä on 210, joista kartoitettiin 131. Näistä puhelimitse kartoitet
tiin 25.
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Taulukko 2. Kaikki lämmitysöljysäiliöt

Pienkiinteistöt As. Oy/Kiint. Oy Pienkiinteistöt As. Oy/Kiint. Oy
Kissanmaa
Säiliöiden kokonaismäärä 85 1 28 5 119
Kartoittamattomat* säiliöt 47 19 7 6 79
Kaleva
Säiliöiden kokonaismäärä 12 12
Kartoittamattomat* säiliöt 0 0
Yhteensä 132 20 35 23 210

Säiliöt
yhteensä

* säiliöiden tiedot saatiin Tampereen aluepelastuslaitoksen öljysäiliörekisteristä.

Käytössä olevat säiliöt Käytöstä poistetut säiliöt

Kalevan  kohdealueella  vanhoja  kerrostalokiinteistöjä  on  14.  Nämä  kaikki  ovat  asunto
osakeyhtiöiden omistuksessa. Kaikki kiinteistöt kartoitettiin. Käytöstä poistettuja öljysäiliöi
tä  alueella  on  12.  Kahdella  kiinteistöllä  ei  isännöitsijän  mukaan  ole  ollut  öljylämmitystä.
Kissanmaan  ja Uudenkylän kohdealueella on 276 kiinteistöä,  joista kartoittamatta  jäi 104
kiinteistöä.  Kartoitetuista kiinteistöistä käytössä oleva ja/tai käytöstä poistettu öljysäiliö on
110 kiinteistöllä. Tampereen aluepelastuslaitoksen öljysäiliörekisterin mukaan kartoittamat
tomista kiinteistöistä 67:llä on käytössä oleva ja/tai käytöstä poistettu öljysäiliö.

Kissanmaan  ja  Uudenkylän  alueella  on  käytössä  olevia  lämmitysöljysäiliöitä  152.  Näistä
maanpäällisiä  terässäiliöitä  on  38  %  (n=58),  maanalaisia  terässäiliöitä  on  34  %  (n=51),
maanpäällisiä muovisäiliöitä on 20 % (n=31) ja maanalaisia muovisäiliöitä on 8 % (n=12).
Kalevan alueella ei ole käytössä olevia öljysäiliöitä. Säiliöiden sijainnit merkittiin kohdealu
eiden karttoihin, jotka ovat raportin liitteinä (Liite 3 ja Liite 4).
Taulukko 3. Käytössä olevat lämmitysöljysäiliöt.

Säiliön sijainti
Säiliön materiaali Teräs Muovi Teräs Muovi
Säiliöiden
kokonaismäärä 22 6 37 21 86
Kartoittamattomat
säiliöt* 29 6 21 10 66
Yhteensä 51 12 58 31 152

Maanalainen säiliö Maanpäällinen säiliö Säiliöitä
yhteensä

* Säiliöiden tiedot saatiin Tampereen aluepelastuslaitoksen öljysäiliörekisteristä

Kartoituksella kerättiin myös tietoa liittimistä ja testattiin säiliöiden ylitäytön estimet. ”Mustat
laatikot” tarkistivat ylitäytön estimen anturin toimivuuden. Ylitäytön estin toimi suurimmassa
osassa kohteista, vain kolmessa se oli rikki (Taulukko 4). Eitestattujen määrä selittyy pu
helimitse tehdyillä kartoituksilla. Säiliöiden täyttöyhteiden liittimistä 72 % (n=62) on vanhan
mallisia sakara –liittimiä. Tätä mallia ei saada täytettäessä yhtä tiiviiksi kuin uutta kamlock
–liitintä.

Taulukko 4. Säiliöiden varusteet.

Säiliön sijainti
Säiliön materiaali Teräs Muovi Teräs Muovi
Sakara liitimen määrä 22 5 34 1 62
Kamlock liitimen määrä 0 1 3 20 24
Ylitäytön estin rikki 1 1 1 0 3
Ylitäytön estintä ei testattu 1 0 1 0 2
Ylitäytön estin toimiva 20 5 35 21 81

Säiliöitä
yhteensä

Maanalainen säiliö Sisäsäiliö

Lämmitysöljysäiliöiden laitteistojen ja varusteiden määrässä ei ole mukana
kartoittamattomien säiliöiden laitteistot ja varusteet.
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Käytössä olevien öljysäiliöiden putkistoista 83% on 2putkijärjestelmiä. Nykyään suositel
laan  2putkijärjestelmät  vaihdettavaksi  palautuskiertolaitteen  sisältävään  1
putkijärjestelmään, koska 2putkijärjestelmien paluuputken vuodot ovat aiheuttaneet monia
öljyvahinkoja. TUKESin rekisteröimät ja päteväksi arvioimat öljylämmityslaitteistojen asen
nusliikkeet  vaihtavat  2putkijärjestelmän  1putkijärjestelmään  esimerkiksi  öljypolttimen
huollon yhteydessä.

3.1 Käytössä olevat säiliöt

Suorassa maakosketuksessa olevat säiliöt ovat KTM:n päätöksessä (344/1983) määritelty
maanalaisiksi säiliöiksi. Maanalaisia säiliöitä kohdealueella on 63 kappaletta. Näistä kartoi
tettiin  28.  Kartoitetuista  maanalaisista säiliöistä 22  (79%) on  terässäiliöitä  ja  6  (21%) on
muovisäiliöitä.
Taulukko 5. Käytössä olevat maanalaiset lämmitysöljysäiliöt.

Säiliön asennusvuosi
Säiliön materiaali Teräs Muovi Teräs Muovi Teräs Muovi Teräs Muovi Teräs Muovi Teräs  Muovi
Säiliöiden
kokonaismäärä 1 0 16 1 5 0 0 4 0 1 22 6

Säiliöt, joita ei ole
tarkastettu 10 vuoden
sisällä

0 0 7 1 0 0 0 3 0 1 7 5

Säiliön kuntoluokka A 1 0 11 0 5 0 0 1 0 0 17 1

Säiliön kuntoluokka B 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Pinnoitetut säiliöt 1 0 9 0 3 0 0 0 0 0 13 0

Yhteensä
säiliöitä:

Taulukossa ei ole mukana kartoittamattomat säiliöt.

1980  19891950  1959 ei tietoa1960  1969  1970  1979

Yksi  käytössä  oleva  maanalainen  terässäiliö  on  asennettu  1950  –luvun  lopulla.  Säiliön
tarkka asennusvuosi ei ole tiedossa. Säiliö on kokonaan pinnoitettu. Maanalaisista säiliöis
tä 16 eli 57% on asennettu vuosina 1960 1969. Näistä säiliöistä kahdeksaa ei ole tarkas
tettu kuluneen kymmenen vuoden sisällä, mutta 11 kuuluu edellisen tarkastuksen mukaan
kuntoluokkaan A. Näistä säiliöistä 9 on pinnoitettu joko osittain (3) tai kokonaan (6). Kaksi
1960  –luvulla  asennettua  säiliötä  ei  ole  omistajan  tietojen  mukaan  koskaan  tarkastettu.
Kaikki viisi vuosina 1970 1979 asennettua maanalaista säiliötä kuuluvat kuntoluokkaan A
ja ovat tarkastettu viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Näistä viidestä maanalaisesta säi
liöstä  kolme  on  pinnoitettu. 1980  1989  asennetuista  neljästä  säiliöstä  kaikki  ovat  muo
visäiliöitä. Näistä neljästä yksi kuuluu kuntoluokkaan A, muita ei ole  tarkastettu. Yhdestä
maanalaisesta  säiliöstä  ei  ole  tiedossa  asennusvuotta,  koska  kiinteistön  omistajat  ovat
vaihtuneet useaan otteeseen. Tämä säiliö poistetaan käytöstä vuoden 2008 aikana ja kiin
teistöllä  vaihdetaan  lämmitysjärjestelmä  maalämpöön. Kuntoluokkaan B kuuluu  vain  yksi
säiliö. Säiliöiden joukossa ei ollut yhtään C tai Dluokan säiliötä.

Maanpäällisiä  terässäiliöitä  on  58,  joista  kartoittamatta  jäi  21.  Maanpäälliset  terässäiliöt
eivät  ole  maanalaisia  säiliöitä,  vaikka  ne  olisivat  kellarissa  tai  bunkkerissa  maanpinnan
alapuolella.  Maanpäällisistä  terässäiliöistä  21  (57%)  on  tarkastettu  viimeisen  kymmenen
vuoden  sisällä.  Kuuden  säiliön  tarkastus  on  tehty  yli  kymmenen  vuotta  sitten.  Aluokan
säiliöitä on 16 ja Bluokan säiliöitä on 9. Kahden säiliön kohdalla kuntoluokasta ei ollut tie
toa,  koska  tarkastuspöytäkirjoja  ei  löytynyt.  Maanpäällisistä  terässäiliöistä  on  pinnoitettu
kymmenen säiliötä,  joista kahdeksaan on tehty osapinnoitus ja kaksi on pinnoitettu koko
naan.  Maanpäällisten  terässäiliöiden  keskiikä  on  40  vuotta.  Säiliöistä  23  on  asennettu
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1960  –luvulla  ja  13  säiliötä  on  asennettu  1970  –luvulla.  Yhden  säiliön  asennusvuo
si/vuosikymmenen ei ollut tiedossa.

Muovisia maanpäällisiä säiliöitä alueella on 31, joista kartoitettiin 21. Kymmenen jäi kartoi
tuksen  ulkopuolelle.  Näistä  säiliöistä  kolme  on  asennettu  1970  –luvulla,  neljä  1980  –
luvulla, viisi 1990 –luvulla ja yhdeksän 2000 –luvulla. Yhtään säiliötä ei ole tarkastettu.

3.2 Käytöstä poistetut säiliöt

Kaikkiaan  käytöstä  poistettuja  säiliöitä  kohdealueilla  on  58,  joista  13  jäi  kartoittamatta.
Käytöstä poistetuista säiliöistä 25 (56%) on poistettu kiinteistöltä, 17 (38%) on paikallaan
tyhjänä ja kolme (6%) on paikallaan täytettynä.

Taulukko 6. Käytöstä poistetut öljysäiliöt.

Maanalainen
säiliö

Maanpäällinen
säiliö Säiliötä

10 15 25
3 0 3
9 8 17
22 23 45

Kaikkiaan käytöstä poistettuja säiliöitä on 58, joista kartoittamattomia 13.
Kartoittamattomat eivät ole taulukossa mukana.

Säiliön sijainti
Viety pois
Täytetty
Tyhjä
Yhteensä

Käytöstä  poistetuista  säiliöistä  37:stä  (82%)  täyttöyhteet  on  poistettu  ja  24  (53%)  myös
putkistot on poistettu. Kiinteistöistä yhdeksällä on öljysäiliöt uusittu  ja kaikilla uudet säiliöt
on laitettu sisälle. Kiinteistöistä 22:lla öljylämmitys on vaihdettu kaukolämpöön ja kahdek
salla kiinteistöllä öljylämmitys on vaihdettu sähkölämmitykseen. Kiinteistöistä neljä on vaih
tanut  öljylämmityksestä  maalämpöön  ja  yksi  pellettiin.  Yhden  kiinteistön  nykyistä  lämmi
tysmuotoa ei tiedetä.

4 Yhteenveto

Kartoituksessa selvisi, että kohdealueilla käytössä olevista öljysäiliöistä on suurin osa al
kuperäisiä  terässäiliöitä. Maanpäällisiä  terässäiliöitä kohdealueilla on 38% ja maanalaisia
teräksisiä öljysäiliöitä on 34%.  Näiden säiliöiden keskiikä on tällä hetkellä noin 40 vuotta.
Terässäiliön käyttöiän arvioidaan olevan noin 30 vuotta, joten säiliöiden uusimista suositel
laankin  tehtäväksi ainakin vanhimpiin 1950 –luvulla  ja 1960 –luvulla asennettuihin. Tämä
vähentää öljyvahinkoriskiä erittäin paljon.

Tarkastustilanne  käytössä  olevien  Kissanmaan  ja  Uudenkylän  öljysäiliöiden  kohdalla  on
kohtalainen. Maanalaisista terässäiliöistä 68% on tarkastettu kuluneen kymmenen vuoden
sisällä.  Maanpäällisistä  terässäiliöistä  57%  on  tarkastettu  viimeisen  kymmenen  vuoden
sisällä. Tarkastukset olisi  hyvä  tehdä säännöllisesti  säiliön kuntoluokan mukaan  (ks.  tau
lukko 1).

Tarkastetuista teräksisistä öljysäiliöistä 70% kuuluu kuntoluokkaan A. Loput 30% ovat B –
luokan säiliöitä. Yhtään C tai D –luokan säiliötä ei ollut mukana kartoituksessa. Pinnoitet
tuja säiliöitä on 39% terässäiliöistä. Näistä 48% on osapinnoitettuja  ja 52% on kokonaan
pinnoitettuja. Muutama edellisessä tarkastuksessa Cluokan saanut öljysäiliö on pinnoituk
sella  nostettu  Aluokan  säiliöksi.  Maanpäällisiä  muovisäiliöitä  kartoituksessa  on  mukana
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21. Maanalaisia muovisäiliöitä kartoituksessa on  mukana 6. Näiden muovisten säiliöiden
keskiikä on hieman alle 20 vuotta. Maanalaisista muovisista säiliöistä 1 on tarkastettu.

Kartoituksessa selvisi, että säiliöiden ylitäytön estimet ovat kunnossa. Vain kolme ylitäytön
estintä on rikki. Muut säiliöiden varusteet ovat yleisesti saman ikäisiä kuin itse säiliöt. Esi
merkiksi öljysäiliöiden täyttöyhteistä vanhan mallisia sakaraliittimiä on 72%. Öljysäiliöiden
putkistoista 83% on 2putkijärjestelmiä.

Käytöstä  poistetuista öljysäiliöistä  hieman  yli  puolet  (56%)  on  poistettu  käytöstä  poiston
yhteydessä paikaltaan. Käytöstä poistetuista säiliöistä 38% on edelleen paikallaan tyhjänä.
Näistä suurimman osan puhdistuksesta ei ole tietoa. Suurimmasta osasta käytöstä poiste
tuista  säiliöistä  täyttöyhteet  on  poistettu.  Tampereen  kaupungin  ympäristönsuojelu
määräykset  edellyttävät,  että  käytöstä  poistettu  maanalainen  öljysäiliö  puhdistetaan  ja
poistetaan paikaltaan. Öljysäiliön putkistot  ja  täyttöyhteet  pitää  myös poistaa  paikaltaan.
Mikäli poistaminen on teknisesti tai taloudellisesti vaikeaa, voi Tampereen kaupungin ym
päristöpalvelusta  hakea  poikkeuslupaa,  jotta  säiliön  voi  jättää  tarkastettuna  paikalleen.
Maanpäälliset säiliöt tulisi puhdistaa ja niiden virheellinen käyttö estää poistamalla tai tuk
kimalla täyttöliittimet. Yleensä maanpäällinen säiliö poistetaan paikaltaan tilan tarpeen ta
kia.

Useimmiten  (49%) säiliön käytöstä poiston yhteydessä  lämmitysmuoto on vaihdettu kau
kolämpöön. Öljylämityksellä on jatkettu 20%:lla säiliön vaihdon suorittaneista kiinteistöistä.
Sähkölämmitykseen ovat vaihtaneet 18% säiliön vaihdon suorittaneista kiinteistöistä. Muu
tamat kiinteistöt ovat vaihtaneet öljylämmityksen maalämpöön (9%) ja pellettiin (2%).
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KARTOITUSLOMAKE 25.6.2008

Öljysäiliön omistaja:

Öljysäiliön haltija:

Puhelin: Kiint.rek.nro:

Osoite:

 Kaupungin vuokratontti
 Kiinteistön omistajan tontti

Talousvesikaivo tontilla:
 on  ei ole

Säiliön sijainti:  maan alla  ulkorakennuksessa
maan alla bunkkerissa maan päällä bunkkerissa

 säiliöhuoneessa kellarissa  kattilahuoneessa kellarissa
 säiliöhuoneessa kerroksessa  kattilahuoneessa kerroksessa
 muu, mikä:

Säiliön sijainti tontilla (jos säiliö on maan alla):

Rakennusaine:  teräs  muovi  muu, mikä:

Tyyppi:  vaakalieriö  pystylieriö  suorakulmainen
 muu, mikä:

Suojaukset:  suojaallas   kaksoisvaippasäiliö
 ei suojausta

Suojaaltaan/ säiliöhuoneen
materiaali:

 betonirakenteinen  metallirakenteinen
 muu, mikä:
 suojakammio/säiliöhuone on pinnoitettu,

millä ja kuinka suurelta osin:
Liittimen tyyppi:  sakara liitin  kamlock –liitin
Ylitäytön estin  on  ei ole
Jos on, toimiiko:
(kartoittaja testaa)

 kyllä  ei  ei tarkastettu



LIITE 1 Kartoituslomake
Valmistaja: Valmistusnumero:

Hyväksymismerkintä:  tunnuskilpi puuttuu  ei hyväksyntää

Asennusvuosi: Tilavuus:

Edellinen tarkastus: Luokka:  A  B  C  D

Seuraava tarkastus (suunniteltu/suositus) :   Nähty viimeisin tarkastuspöytäkirja
Onko säiliö pinnoitettu:  on  ei ole  ei tietoa Kuinka suurelta osin:
Säiliölle tehtyjä toimenpiteitä (korjaukset esim. onko hitsattu korjauslevyjä jne.) :

Muita huomioita: (1 vai 2 putkijärjestelmä, onko kattila/säiliöhuoneessa viemäröinti, yms.)

Onko kiinteistöllä käytöstä poistettu öljysäiliö?  kyllä  ei  ei tietoa

Missä sijainnut / sijaitsee?  maan alla  maan päällä
 rakennuksessa  viety pois

Onko säiliö puhdistettu?  kyllä  ei  ei tietoa
Onko säiliö täytetty hiekalla? (maanalaiset)  kyllä  ei  ei tietoa
Onko täyttöyhteydet poistettu?  kyllä  ei  ei tietoa
Onko täyttöyhteydet tukittu?  kyllä  ei  ei tietoa
Onko putkisto poistettu?  kyllä  ei  ei tietoa

Jos on vaihdettu lämmitysmuotoa, mikä se on tällä hetkellä?
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 Kartoittaja saa ottaa kuvia säiliöstä ja sen varusteista
 Hyväksyn kuvien käytön koulutuksessa, henkilö/osoitetietoja ei näytetä.

 Tiedot tarkistettu Kiinteistön omistajan/haltijan allekirjoitus:

Kartoituspäivä: Kartoittaja:

Muuta tietoa säiliöistä:

Onko tapahtunut ylitäyttöjä?  Kyllä  ei  ei tietoa

Onko tapahtunut muita vahinkoja?  Kyllä  ei  ei tietoa

Onko tehty maaperätutkimuksia?  Kyllä  ei  ei tietoa
Lisätietoa (muita tapahtumia, mahdollisia kysymyksiä, palautetta, tms.):
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Ohjeita lämmitysöljysäiliöiden omistajille –
Öljysäiliön sijoittaminen, tarkastuttaminen

ja käytöstä poistaminen
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Johdanto

Öljyvahingot  ovat  johtuneet  vanhoista  tarkastamattomista  käytössä  olevista  öljysäiliöistä  sekä
käyttämättömistä öljysäiliöistä,  joita ei ole  tyhjennetty öljystä  ja puhdistettu öljyisestä  jätteestä.
Vaikka tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella olevia maanalaisia öljysäiliöitä ja kaikkialla olevia
sisäsäiliöitä ei koske pakollinen tarkastusvelvollisuus,  tarkastus kannattaa kuitenkin tehdä kaik
kiin yli kymmenen vuotta vanhoihin öljysäiliöihin mahdollisten vahinkojen estämiseksi. Vastuu
öljysäiliöstä on  kiinteistön  omistajalla,  joka  myös  vastaa  öljyvahingon  sattuessa  puhdistuskus
tannuksista. Siksi onkin tärkeää, että kiinteistön omistajalla on oikea käsitys öljysäiliönsä huol
losta ja kunnosta. Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa öljysäiliön omistajille ja haltijoille ohjei
ta öljysäiliöiden sijoittamiseen ja huoltoon.

Asetus  öljylämmityslaitteistoista  (1211/1995),  Kauppa  ja  Teollisuusministeriön  päätös  öljy
lämmityslaitteistosta  (314/85)  ja  standardit  antavat  tarkat määräykset  öljysäiliön  asentamiseen.
Öljysäiliön saa asentaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä ammattitaitoinen asennuslii
ke.  Kuntien  ympäristönsuojelumääräyksissä  voidaan  antaa  paikallisia  määräyksiä  öljysäiliön
sijoittamiseen.

Tärkeillä  pohjavesialueilla  on  tarkempia  velvoitteita  öljysäiliöiden  omistajille.  KTM:n  päätös
maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) antaa tiettyjä velvoitteita valta
kunnallisesti  pohjavesialueilla  sijaitseville  maanalaisille öljysäiliöille.  Valtakunnallisella  tasolla
määräyksien  noudattamista  valvoo  TUKES  ja  paikallisella  tasolla  pelastusviranomainen  sekä
ympäristöviranomainen. Liitteenä lista Pirkanmaan kunnista, joilla tällä hetkellä on ympäristön
suojelumääräyksissä velvoitteita öljysäiliön omistajalle.

1. Öljysäiliön sijoittaminen ja varusteet

Öljylämmityslaitteiston  saa  asentaa  vain  TUKES:n  hyväksymä  ammattitaitoinen  asennusliike.
Öljylämmityslaitteiston asennuksia tekeville asennusliikkeille on annettu lupanumero, jonka voi
tarvittaessa  tarkistaa TUKES:sta. Öljylämmityslaitteiston asennuksesta asennusliike  lähettää  to
distuksen aluepelastuslaitokselle. Palotarkastaja  tekee  laitteistolle katsastuksen kolmen kuukau
den kuluessa sen käyttöönottamisesta. Öljylämmityslaitteiston katsastuspöytäkirja on oltava kat
tilahuoneessa.  Öljysäiliötä  asennettaessa  pitää  varmistaa  kyseisen  kunnan  ympäristönsuojelu
määräykset, jotta säiliö tulee asennettua oikein.

1.1 Maanpäällinen säiliö
Maanpäällisellä  säiliöllä  tarkoitetaan  maan  pinnalla,  huonetilassa  tai  suojakammiossa  olevaa
öljysäiliötä. Määritelmä on KTM:n päätöksestä 314/1985 öljylämmityslaitteistosta.

Maanpäällistä säiliötä asennettaessa on otettava huomioon:
• Säiliö pitää sijoittaa niin että se on helposti huollettavissa ja tarkastettavissa.
• Säiliö on sijoitettava aina osastoituun tilaan, myös lämmityslaitteen kanssa.
• Vuototilanteissa lämmitysöljyn pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty.
• Säiliöt pitää olla standardien SFS 2733, SFS 2734, SFS 2735 ja SFS 3915  mukai

sia tai/ja rakennehyväksyttyjä tunnuskilvellä varustettuja säiliöitä.
• Suositellaan yksiputkijärjestelmää.
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! Säiliö,  jossa ei ole tunnuskilpeä tai se on asennettu ennen vuotta 1974 ja säiliölle ei ole tehty
tarkastusta, suositellaan tarkastamaan välittömästi, koska säiliö ylittää säiliöiden käyttöiän  ja on
valmistettu ennen säiliönormien voimaan tuloa.

1.2 Maanalainen säiliö
Maanalainen  säiliö  määritellään  KTM:n  päätöksessä  (314/1985)  säiliöksi,  jonka  ulkopinta  on
kosketuksissa maaperään kaikkialta muualta paitsi hoitokuilun kohdalta.

Maanalaista säiliötä asennettaessa on otettava huomioon:
• Suositellaan  asennettavaksi  vain  kaksoisvaippasäiliöitä,  joissa  on  vuodonil

maisujärjestelmä ja ylitäytön estin.
• Suositellaan yksiputkijärjestelmää
• Vuototilanteissa lämmitysöljyn pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty.
• Säiliöt pitää olla standardien SFS 2736 ja SFS 2770  mukaisia tai/ja rakennehy

väksyttyjä tunnuskilvellä varustettuja säiliöitä.

! Maanalainen säiliö, jossa ei ole tunnuskilpeä tai se on asennettu ennen vuotta 1974 ja säiliölle
ei  ole  tehty  tarkastusta,  suositellaan  tarkastamaan  välittömästi,  koska  säiliö  ylittää  säiliöiden
käyttöiän ja on valmistettu ennen säiliönormien voimaan tuloa.

1.3 Pohjavesialueelle sijoittaminen
KTM:n päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) velvoittaa poh
javesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön omistajan tai haltijan tarkastuttamaan säiliönsä
ensimmäisen kerran 10  vuoden kuluttua  säiliön käyttöönotosta. Tämän  jälkeen  säiliö pitää  tar
kastaa säiliön kuntoluokituksen mukaan. Tarkastaja määrittelee säiliön kuntoluokan tarkastuksen
perusteella. Seuraavassa taulukossa on kuntoluokitukset.

Säiliö
luokka

Aluokka,
terässäiliö

Aluokka,
muu säiliö Bluokka  Cluokka  Dluokka

Tarkas
tusväli

5 vuoden
kuluttua

10 vuoden
kuluttua

2 vuoden
kuluttua

6 kk:n
kuluttua

poistettava
käytöstä

Taulukko perustuu Kauppa ja teollisuusministeriön päätökseen 344/83 sekä
Öljy ja kaasulämmitys Yhdistys ry:n Teknilliseen suositukseen TS7, 2002.

Kunnan  öljyvahinkojen  torjuntasuunnitelmassa  esitetyillä  tärkeillä  pohjavesialueilla  säiliön  si
joittamiseen on  joidenkin kuntien  ympäristönsuojelumääräyksissä  annettu  tarkennettuja  määrä
yksiä. Yleisin määräys on ettei maan alle saa sijoittaa kuin kaksoisvaippasäiliöitä, joissa on vuo
donilmaisujärjestelmä ja ylitäytön estin. Tärkeät pohjavesialueet ja ympäristönsuojelumääräykset
tarkistetaan kunnan ympäristöviranomaiselta tai pelastusviranomaiselta.
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Säiliön sijoittaminen pohjavesialueella:
• Maan alle  suositellaan kaksoisvaippasäiliöitä,  joissa vuodonilmaisujärjestel

mä ja ylitäytön estin.*
• Suositellaan  maanpäällisiä  säiliöitä,  joissa  suojaaltaan  koko 100%  suurim

man säiliön tilavuudesta.*
• Suositellaan yksiputkijärjestelmää*
• Maanalainen  säiliö  pitää  määräaikaistarkastaa  kuntoluokkansa  mukaisesti

(ks. edellinen taulukko).
• Pohjavesialueilla  on  usein  kunnan  ympäristönsuojelumääräyksissä  tarken

nuksia ja velvoitteita öljysäiliön sijoittamiselle, huollolle ja asennuksille. Nä
mä pitää huomioida!!!

*Pirkanmaalla useiden kuntien ympäristönsuojelumääräykset velvoittavat tähän.

1.4 Täyttöpaikan vaatimukset
Suurin osa öljyvahingoista liittyy säiliön täyttötilanteisiin. Täytön yhteydessä säiliö ja sen varus
teet  joutuvat  pumpattavan öljyn  aiheuttaman  rasituksen  alaiseksi.  Jo  täytön  tilausvaiheessa  on
hyvä kertoa  tilaukseen  liittyvät poikkeukselliset seikat, kuten esimerkiksi  täyttöpaikan muutok
set, säiliön ensimmäinen täyttö ja täyttöliittimen tyyppi.

1.5 Öljysäiliön varusteet
Maanpäällisten  säiliöiden  suojaaltailla/kammioilla  on  tärkeä  tehtävä  estää  öljyä  pääsemästä
talon  rakenteisiin  ja  talon alle maaperään  mahdollisen öljyvahingon  tapahtuessa. Tällä hetkellä
monet vanhat betoniset suojaaltaat/kammiot vaatisivat kunnostusta, jotta ne estäisivät mahdol
lisen öljyvahingon sattuessa öljyn valumisen rakenteisiin ja maaperään.

Turvallinen täyttöpaikka täyttää seuraavat vaatimukset:
• Öljysäiliön ylitäytönestin on toimiva
• Ilmaputki ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50 millimetriä
• Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla, tai säiliöauton kuljetta

jalle on varattu turvallinen työtaso
• Ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle
• Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta
• Täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä liitinnipalla
• Täyttöliittimen vieressä oltava kevytöljy kilpi

Öljyalan Palvelukeskus Oy, huolehdi öljysäiliöstäsi –esite.

Suojaaltaassa/kammiossa huomioitavaa:
• Säiliön suojaaltaan koko vähintään 20% säiliön tilavuudesta, suositus on 100%.
• Säiliön suojaaltaaseen ei saa laittaa sinne kuulumattomia esineitä.
• Suojaaltaan/kammion tulisi olla niin tilava, että säiliön vaippaa voitaisiin silmä

määräisesti tarkastella ja pohjalta voitaisiin havaita mahdolliset öljyvahingot.
• Säiliöt,  joita  on  mahdoton  tarkastuttaa  tilan  ahtauden  vuoksi,  tulisi  vaihtaa  uu

siin.
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Paluuputken  syöpymät  ovat  yleisiä  öljyvahinkojen  syitä.  Näissä  vahingoissa  voi  öljyä  tihkua
maaperään monia vuosia ennen kuin vahinko huomataan. Näitä vahinkoja ehkäistään vaihtamal
la öljysäiliöiden kaksiputkijärjestelmät yksiputkijärjestelmiksi, jolloin öljyä ei enää kierrätetä
öljysäiliön  ja polttimen välissä moninkertaisia  määriä. Yksiputkijärjestelmä toimii palautuskier
tolaitteella, joka asennetaan polttimen viereen tekniseen tilaan.

Öljysäiliössä pitää olla tunnuskilpi, josta ilmenee seuraavaa:
• valmistaja,
• valmistusnumero,
• valmistusvuosi,
• säiliöstandardi,
• tilavuus,
• koepaine

Jos imu tai paluuputken murtumisesta voi aiheutua öljyn valuminen kattilahuoneeseen, putki on
varustettava venttiilillä, joka on suljettavissa kattilahuoneeseen menemättä. Tämä sulku on hyvä
merkitä kilvellä esim. öljysulku tai hätäsulku.

2. Öljysäiliöiden huolto ja määräaikaistarkastukset

Kiinteistön öljysäiliö on kiinteistön omistajan  ja haltijan vastuulla. Säännöllisesti tehdyt huollot
ja  tarkastukset  pidentävät  niin  öljysäiliön  kuin  koko  öljylämmitysjärjestelmän  käyttöikää.  Jos
öljysäiliötä  ei  ole  koskaan  tarkastettu,  siitä  puuttuu  tunnuskilpi  ja/tai  sen  ikä  lähestyy  kol
meakymmentä ikävuotta, tarkastus pitäisi tehdä mahdollisimman pian.

Öljylämmityslaitteiston  olennaisista  muutostöistä  pitää  tehdä  ilmoitus  aluepelastuslaitokselle.
Ilmoituksen  tekee  tarkastusliike. Oleellisista  muutoksista  on  kyse  silloin,  kun  säiliötilavuutta
lisätään, säiliö tai sen sijoituspaikka vaihdetaan, öljyputkistoa oleellisesti muutetaan tai öljypoltin
vaihdetaan  suurempi  tehoiseen. Katsastusta  ei  tarvita,  jos kyseessä on polttimen  vaihto vastaa
vaan tai pienempitehoiseen, putkiston,  säiliön  tai  laitteiston pienet korjaukset, varusteiden kun
nostus tai vaihto vastaaviin.

2.1 Öljysäiliöstä huolehtiminen
Maanpäällisten muovisten säiliöiden kohdalla tärkeää on, että kiinteistön omistaja tai haltija tark
kailee  vaipan  kuntoa  silmämääräisesti  tasaisin  väliajoin.  Jos  vaippaan  ilmestyy  halkeamia  tai
viiltoja, säiliö pitää uusia. Säiliön vaipan  ja  suojaaltaan välissä ei saa olla  rakenteeseen kuulu
mattomia esineitä. Nämä voivat aiheuttaa vaippaan halkeamia  tai  viiltoja. Muovisten säiliöiden
huoltotoimenpiteet kannattaa varmistaa säiliövalmistajalta. Säiliön asennuksen yhteydessä huol
loista voi kertoa myös säiliöasentaja.

Terässäiliön  tärkein  huoltotoimenpide  on  säännöllinen  ammattitaitoinen  tarkastus.  Säännölliset
tarkastukset suositellaan tehtäväksi kaikille terässäiliöille sekä maanalaisille että maanpäällisille
säiliöille.  Kuntien  öljyvahinkojen  torjuntasuunnitelmissa  esitetyillä  tärkeillä  pohjavesialueilla
oleville maanalaisille säiliöille määräaikaistarkastukset ovat pakollisia. Muualla kuin pohjavesi
alueella säännölliset  tarkastukset olisi hyvä tehdä  säiliön kuntoluokan mukaan  samoin kuin pa
kolliset  määräaikaistarkastukset  tehdään pohjavesialueella.  Tarkastuksen  lisäksi  maanpäällisten
säiliöiden ja suojaaltaiden/kammioiden ulkopuolista kuntoa on hyvä tarkkailla silmämääräisesti
säännöllisin väliajoin.
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Määräaikaistarkastuksesta tarkastusliike tekee pöytäkirjan, josta toimitetaan kappaleet kiinteistön
omistajalle tai haltijalle ja pelastusviranomaiselle yhden kappaleen jäädessä tarkastuksen tekijäl
le. Pelastusviranomainen kirjaa tarkastuspöytäkirjasta öljysäiliörekisteriin tärkeimmät tiedot säi
liöstä. Määräaikaistarkastus on virallisesti tehty, kun kopio pöytäkirjasta on toimitettu pe
lastusviranomaiselle.  Tarkastuksia  tekevät  TUKES:n  hyväksymät  tarkastusliikkeet.  TUKES:n
kotisivuilta  löytyy  lista  tarkastuksia  tekevistä  liikkeistä.  Myös  erilaisista  yrityshakemistoista
(esim. keltaiset sivut, yritystele, jne.) löytyy tarkastusliikkeiden yhteystietoja.

Ennen varsinaista tarkastusta säiliö tyhjennetään. Säiliössä oleva öljy varastoidaan väliaikaisesti.
Tarkastuksen  jälkeen öljy palautetaan säiliöön. Säiliön pohjalla oleva öljyinen  sakka poistetaan
säiliöstä ja toimitetaan ongelmajätteenä jätteen käsittelylaitokselle. Säiliö tuuletetaan hyvin tyh
jennyksen jälkeen ennen kuin tarkastaja aloittaa säiliön sisäpuolisen tarkastuksen.

Säiliössä tarkastaja ensimmäiseksi puhdistaa säiliön vaipan öljystä. Mahdolliset syöpymäkohdat
paljastetaan teräspiikillä  ja syöpymät mitataan työntömitalla tai syvyysmikrometrillä. Syöpymät
ja niiden sijainti sekä muut mahdolliset vaipan vauriot merkitään tarkastuspöytäkirjaan. Tarkas
taja mittaa ultraäänilaitteella säiliön vaipan levypaksuudet muutamista pisteistä. Nämä merkitään
tarkastuspöytäkirjaan.  Maanalaisen  säiliön  vaippaa  vasaroidaan  pallopäävasaralla  mahdollisten
ulkopuolisten syöpymien selville saamiseksi. Ulkopuolisten pistesyöpymien selville saaminen on
usein sattumanvaraista johtuen mitattavan pintaalan suuruudesta. Ainoa tapa luotettavasti selvit
tää  ulkopuolisten  syöpymien  tilanne  olisi  nostaa  säiliö  ylös  ja  tutkia  sen  vaipan  ulkopuolinen
kunto.

! Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkastuttaa KTM:n päätök
sen  mukaan ensimmäisen kerran  10  vuoden kuluessa säiliön  käyttöönotosta. Tämän  jälkeen
säiliön tarkastus tulee suorittaa tarkastuksessa todetun säiliön kuntoluokan mukaisesti.

2.2 Öljysäiliön kunnostaminen ja pinnoittaminen
Vanha säiliö, varsinkin ennen vuotta 1974 asennettu säiliö, kannattaa enemmin uusia kuin korja
ta. Ennen vuotta 1974 valmistetut säiliöt eivät ole valmistettu säiliönormien mukaisesti,  jolloin
rakenne ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin uudemmilla standardien mukaan rakennetuilla säiliöil
lä.  Näiden  säiliöiden  ikä  ylittää  yleisesti  käyttöikänä  pidetyn  30  ikävuoden,  joten  säiliöt  olisi
tämänkin perusteella  jo hyvä uusia. Myös säiliöt, joissa ei ole tunnuskilpeä, on hyvä ennemmin
vaihtaa uuteen kuin korjata. Uusimisen yhteydessä säiliön varusteet uusitaan, mikä vähentää öl
jyvahinkoriskiä huomattavasti. Kaksiputkijärjestelmän vaihtaminen yksiputkijärjestelmään säili
ön uusimisen  tai  muun öljylämmityslaitteiston huollon  yhteydessä  myös vähentää  öljyvahinko
riskiä huomattavasti.

Pinnoitus ei tee vanhasta säiliöstä uutta eikä muovisäiliötä. Pinnoituksen saa tehdä vain puhdiste
tulle, tarkastetulle ja ehjälle säiliölle. Säiliöiden pinnoittamisen edellytyksenä on säiliöiden ulko
ja  sisäpuolisen kunnon  toteaminen. Säiliötä  ei saa pinnoittaa ennen kuin syöpymät on korjattu.
Suositus on, että vanha säiliö vaihdetaan uuteen.
Muualla kuin pohjavesialueella korjatun, kunnostetun  ja kauttaaltaan  lujitemuovilla pinnoitetun
Aluokan säiliön  seuraava  kuntotarkastus  tulisi  tehdä kymmenen  vuoden  kuluttua  pinnoittami
sesta. Tämä on Teknillisen tarkastuskeskuksen ohjeesta Poltto ja dieselöljysäiliöiden korjaus  ja
kunnostus ( 8/84/Y ). On myös huomattava, että ohje koskee kokopinnoitettuja säiliöitä. Pohja
vesialueella  kuitenkin  korjatun,  kunnostetun  ja  kauttaaltaan  pinnoitetun  Aluokan  maanalaisen
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öljysäiliön  seuraava  määräaikaistarkastus pitää  tehdä KTM:n päätöksen (344/1983)  mukaisesti
viiden vuoden kuluttua säiliön pinnoituksesta.

Koko tai osapinnoituksen saa tehdä tarkastusliike, jolla on TUKES:n myöntämä lupa tai vastaa
va.  Tarkastuspöytäkirjaan  tarkastajat  yleensä kirjaavat  oman  lupa  numeronsa.  Jos  pöytäkirjaan
tätä ei ole merkitty, kannattaa kiinteistön omistajan kysyä tarkastusliikkeeltä pinnoituslupaa.

Öljyalan Palvelukeskus on antanut ohjeen, jonka mukaan pohjavesialueella pinnoitetun terässäi
liön kuntoa ei  pystytä  luokittelemaan, koska pinnoituksen alta ei  voida  todeta  säiliön  todellista
kuntoa.

2.3 Energiaavustukset ja kotitalousvähennykset
Pientalojen  energiaavustusta  öljylämmitteinen  kotitalous  voi  hakea,  jos  öljylämmitysjärjestel
män vaihtaa aurinkoöljyjärjestelmää, jossa osa  lämmitysenergiasta tuotetaan aurinkokeräimillä.
Energiaavustusta saa uuden öljykattilan, öljypolttimen, aurinkokeräinten, aurinkolämpövaraajan
sekä ohjausautomatiikan hankintaan. Avustuksen suuruus on maksimissaan 15 prosenttia laitein
vestointikustannuksista.  Avustusta  haetaan  vuoden  alussa  omasta  kunnasta.  Päätös  avustuksen
myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista.

Yksityishenkilö voi vähentää yksityistaloudessaan teettämästään työstä aiheutuneita kuluja vero
tuksessaan  ns.  kotitalousvähennyksenä.  Öljylämmitysjärjestelmän  kunnostuksesta  saa  verotuk
sessa takaisin 60 prosenttia työn arvosta.

3. Öljysäiliön käytöstä poistaminen

Käytöstä poistetut öljysäiliöt, erityisesti maanalaiset, ovat osoittautuneet ongelmallisiksi varsin
kin  tilanteessa,  jossa pitkän ajan kuluttua  törmää  tällaiseen säiliöön. Useimmiten säiliön aiem
mista  huolloista,  puhdistamisesta,  tarkastuksesta  tai  mahdollisista  vuodoista  maaperään  ei  ole
tietoa. Joissakin tapauksissa öljysäiliöistä on myös löydetty öljyistä sakkaa pohjalta, vaikka säili
ön on pitänyt olla tyhjä.

Kun öljysäiliö poistetaan käytöstä se pitää ainakin tyhjentää, puhdistaa ja täyttöyhteet tukkia tai
poistaa. Säiliön erheellinen käyttö on estettävä. Säiliön puhdistajalla pitää olla tehtävän edellyt
tämä  ammattitaito. Pirkanmaalla  säiliön  käytöstä  poistosta on  tehtävä  ilmoitus  aluepelastuslai
tokselle.

Maanalaiset säiliöt suositellaan poistettavaksi paikaltaan, sillä tyhjä säiliö aiheuttaa sortumavaa
ran  maaperässä. Pirkanmaan useissa kunnissa on  ympäristönsuojelumääräyksissä velvoite pois
taa käytöstä poistettava säiliö maaperästä. Vanhoja käytöstä poistettuja öljysäiliöitä putkistoineen
pidetään jätteenä, johon sovelletaan jätelain säännöksiä. Säiliöiden maaperään jättäminen ei täytä
jätelain mukaisia vaatimuksia  jätteen käsittelystä. Ympäristönsuojelulaissa lisäksi säädetään  jät
teestä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä.

Kunnissa,  joissa  säiliön  maaperästä  poistaminen  on  määrätty  ympäristönsuojelumääräyksissä,
voi  hakea  ympäristöviranomaiselta  poikkeuslupaa,  jolla  tarkastetun  ja  puhdistetun  säiliön  voi
jättää maaperään. Tämä  luvan ympäristöviranomainen voi  myöntää,  jos  säiliön poistaminen on
teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Ohjeen liitteenä
on yhteystiedot Pirkanmaan kuntien ympäristöviranomaisille.
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 Jos säiliön  saa  jättää paikalleen ja  täyttää hiekalla, on säiliölle hyvä tehdä puhdistuksen yhtey
dessä tarkastus, jotta säiliön kunto käytöstä poiston hetkellä saadaan varmennettua. Viimeisestä
tarkastuksesta on hyvä säilyttää tarkastuspöytäkirja  ja merkitä säiliön paikka rakennuspiirustuk
siin, jotta säiliö olisi mahdollista löytää tulevaisuudessa.

*Pirkanmaalla useimpien kuntien ympäristönsuojelumääräykset velvoittavat tähän.

Öljysäiliö  kierrätetään  käytöstä  poiston  jälkeen.  Säiliöitä  vastaanottavat  yritykset  edellyttävät,
että  säiliö  on  puhdistettu  käytöstä  poiston  jälkeen.  Todistuksena  puhdistuksesta  on  pöytäkirja.
Käytöstä  poistettuja  öljysäiliöitä  vastaanottaa  metallijätteen  kierrätystä  harjoittavat  yritykset.
Säiliön omistajan tai haltijan pitää tarkistaa, että käytöstä poistetun säiliön vastaanottopaikalla on
asian mukainen ympäristölupa. Jätteen luovuttaja on vastuussa jätteen oikeasta käsittelystä.

4. Öljyvahinkotilanne

Kaikista öljyvahingoista pitää tehdä ilmoitus yleiseen hätänumeroon 112. Ilmoituksessa anne
taan tiedot vuodosta, vuotopaikasta sekä mahdollisia  lisätietoja kuten esimerkiksi vuotaneen öl
jyn  laji  ja  määrästä  sekä  muita  vuotopaikan  erityispiirteistä.  Aluepelastuslaitos  suorittaa  aina
vahinkopaikan tarkastuksen ja vastaa öljyvahingontorjuntatoimista. Usein öljyvahingontorjunnan
onnistuminen vaatii  kiireellisiä  toimenpiteitä,  jotta öljyn  leviäminen saadaan pysäytettyä  ja  va
hinko  kokonaisuudessaan  torjuttua.  Useimmiten  varsinaisen  torjuntatyön  tekee  aluepelastuslai
tos.  Jos pelastuslaitoksen kalustolliset voimavarat  eivät  riitä, niin  apuna käytetään ulkopuolisia
urakoitsijoita.  Öljyntorjunnasta  annetun  lainsäädännön  mukaan  vahinkoalueen  kunnan  tulee
avustaa  pelastuslaitosta  torjuntatyössä.  Pelastuslaitos  voi  myös  hyväksyä  valvonnassaan  vahin
gonaiheuttajan suorittamaan torjuntatyön.

Tampereen aluepelastuslaitos huolehtii öljyvahingon  ilmoittamisesta Pirkanmaan ympäristökes
kukselle  ja vahinkoalueen kunnan ympäristöviranomaiselle voimassa olevan öljyvahinkotorjun
tasuunnitelman  mukaisesti. Vahingon aiheuttajan  ja/tai  vahinkoalueen  maanomistajan  on  syytä
ilmoittaa  öljyvahingosta  mahdollisimman  nopeasti  omalle  vakuutusyhtiölleen.  Pelastuslaitos
tekee aina päätöksen torjuntatoimien lopettamisesta. Joissakin vahinkotapauksissa vahinkoalueen
puhdistamista  jatketaan  ns.  pilaantuneen  maan  käsittelynä,  josta  päättää  ja  vastaa  Pirkanmaan
ympäristökeskus.

Suuremmissa öljyvahingoissa pelastusviranomainen päättää torjuntatoimista ja niiden laajuudes
ta  kuultuaan  asiantuntijoina  kunnan  ja  alueellisen  ympäristökeskuksen  ympäristöviranomaisia
sekä vahingonaiheuttajaa ja hänen vakuutusyhtiönsä edustajaa. Tarvittaessa apuna voidaan käyt
tää  asiantuntijana  ympäristövahinkoihin  perehtynyttä  konsulttiyhtiötä. Öljyvahinkojen  torjunta

Öljysäiliön käytöstä poistaminen:
• Ilmoitus aluepelastuslaitokselle käytöstä poistosta (useissa Pirkanmaan kunnissa myös

ympäristöviranomaiselle ks. kunnan ympäristönsuojelumääräykset)
• Tyhjennettävä
• Puhdistettava
• Täyttöyhteet tukittava / poistettava
• Tarkastuspöytäkirja tulisi säilyttää ( todistus puhdistuksesta ja poistosta )*
• Maanalainen säiliö suositellaan poistettavaksi yhdessä säiliön putkiston kanssa.*
• Maanalainen säiliö suositellaan tarkastettavaksi, jos säiliö jää paikalleen.*
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kustannusten  maksamisesta  on  säädetty  laissa  ympäristövahinkojen korvaamisesta  ja  laissa  öl
jysuojarahastosta.

Öljyvahinkojen  puhdistaminen  on  yleisesti  ottaen  erittäin  kallista.  Useissa  vahinkotilanteissa
mahdollisimman  nopeasti  hätäkeskukseen  tehty  öljyvahinkoilmoitus  pienentää  torjunta  ja  va
hinkokustannuksia. Ennalta ehkäisy on paras ja ehdottomasti halvin tapa hoitaa öljyvahin
koja!

5. Öljysäiliöiden vakuutukset ja kiinteistökauppa

Vastuu pientalon öljysäiliöstä on kiinteistön omistajalla tai haltijalla, joka myös vastaa mahdolli
sessa öljyvahinkotilanteessa puhdistuskustannuksista. Tärkeää onkin, että öljysäiliön omistaja tai
haltija on selvillä vakuutuksensa ehdoista  ja kattavuudesta sekä huolehtii öljysäiliöstään vakuu
tustensa edellyttämällä tavalla.

5.1 Öljysäiliö kotivakuutuksessa
Tavallisen pientalon kotivakuutukseen kuuluu vuotovahinkojen korvaus. Korvaukset öljyvahin
kotapauksessa  eivät  kuitenkaan  ole  itsestään  selviä.  Vakuutuksien  ehdoissa  usein  edellytetään
öljysäiliön omistajan tai haltijan pitävän huolta säiliönsä kunnosta tarkastamalla ne säännöllisesti
viranomaisen hyväksymän tarkastusliikkeen toimesta. Tarkastuspöytäkirjat ovat todisteina sään
nöllisestä huollosta, joten ne tulisi säilyttää.

Jos öljysäiliön omistaja  tai  haltija ei  ole  pitänyt öljysäiliönsä kunnosta huolta vakuutuksen eh
doissa edellytetyllä  tavalla, korvauksista voidaan  vähentää  laiminlyönnin perusteella  yleensä n.
25 – 50 %,  mutta on  myös  mahdollista  menettää  laiminlyönnin perusteella koko  korvaus.  Öl
jysäiliöiden  ikä  vaikuttaa  myös  hyvin  yleisesti  vahinkotapauksessa  korvauksiin.  Ikävähennys
keskimäärin on n. 2 % per vuosi. Nämä ovat yleisesti käytettyjä ehtoja, jotka jokaisen öljysäiliön
omistajan pitää tarkastaa omasta vakuutuksestaan.

5.2 Finanssialan keskusliiton suojeluohje
Finanssialan  keskusliitto  on  tehnyt  vakuutusyhtiöiden  kanssa  yhteistyössä  suojeluohjeen,  jota
useimmat vakuutusyhtiöt käyttävät kotivakuutusten ehdoissa. Suojeluohjeessa edellytetään poh
javesialueilla  sijaitsevat öljysäiliöt  tarkastamaan KTM:n päätöksen  (344/83) mukaisesti. Suoje
luohje edellyttää myös, että säiliössä  tulee olla tunnuskilpi,  jossa on  ilmoitettu mm. säiliön  ikä.
Ennen  vuotta  1974    käyttöönotettu  säiliö  pitää  suojeluohjeen  mukaan  poistaa  käytöstä  mikäli
säiliötarkastuksella  tai  muuten  ei  luotettavasti  pystytä  osoittamaan,  että  säiliö  ja  sen  varusteet
ovat toimintakunnossa. Myös säiliön ulkopuolinen kunto tulee pystyä osoittamaan. Säiliön käy
töstä poiston yhteydessä on se sijainnista riippumatta tyhjennettävä öljystä sekä öljyisestä jättees
tä. Säiliön erheellinen käyttö on estettävä.

5.3 Kiinteistökauppa
Kiinteistön vaihtaessa omistajaa sekä ostajan että myyjän etu on, että öljysäiliön kunto on tiedos
sa. Tästä syystä on tärkeää viimeistään kiinteistöä myytäessä teettää öljysäiliölle TUKESin hy
väksymän tarkastusliikkeen  tekemä öljysäiliötarkastus. Ostajalle säännöllisesti tehdyt tarkastuk
set ja niistä löytyvät tarkastuspöytäkirjat ovat näyttönä hyvin hoidetusta kiinteistöstä. Kiinteistös
tä  tehtävään  kuntoarvioon  ei  kuulu  öljysäiliön  kunnon  arviointi.  Tämä  kannattaa  sekä  myyjän
että  ostajan  huomioida.  Jos  kiinteistöllä  on  vanha  tarkastamaton  öljysäiliö  ostajan  kannattaa
huomioida tämä ostosopimuksessa.
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6. Viranomaistoiminta

Viranomaistoiminnan kannalta  tärkeää on, että pelastusviranomainen  ja ympäristöviranomainen
tuntevat toistensa toimintatavat ja heillä on sovittuna yhteinen tulkinta lainsäädännöstä säiliöiden
käyttöön, huoltoon  ja käytöstä poistoon  liittyen. Tämä helpottaa  sekä viranomaisten, öljysäiliö
asentajien ja –tarkastajien sekä kiinteistön omistajien toimintaa.

6.1 Pelastusviranomainen
Tampereen  aluepelastuslaitos  toimii  öljysäiliöitä  sekä öljylämmityslaitteistoja valvovana  viran
omaisena  Pirkanmaan  alueella.  Aluepelastuslaitoksen  toimivaltaan  kuuluvat  öljysäiliöiden  tek
nisten  toteutusten  valvonta.  Aluepelastuslaitos  valvoo  mm.  öljylämmityslaitteistoista  annettua
asetusta (1211/1995), KTM:n päätöstä öljylämmityslaitteistosta (314/1985) sekä KTM:n päätöstä
maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuksesta (344/1983).

Asennusliike  lähettää  öljylämmityslaitteiston  asennuksesta  todistuksen  aluepelastuslaitokselle.
Palotarkastaja  tekee  laitteistolle katsastuksen kolmen kuukauden kuluessa  sen käyttöön ottami
sesta.  Palotarkastajat  tekevät  kiinteistöille  palotarkastuksia,  joiden  yhteydessä  he  valvovat  ja
neuvovat myös öljylämmityslaitteiston käyttöä esim. testaamalla ylitäytön estimen toimivuuden.
Kun  öljysäiliölle  tehdään  määräaikaistarkastus,  tarkastusliike  toimittaa  pöytäkirjasta  kopion
aluepelastuslaitokselle.  Pöytäkirjan  tiedot  kirjataan  aluepelastuslaitoksen  ylläpitämään  öljysäi
liörekisteriin. Rekisteriin kirjataan esim. säiliöiden sijainti, asennuspäivämäärä, tilavuus, materi
aali,  tarkastuspäivämäärä, kuntoluokka sekä käytöstä poistettujen säiliöiden poistopäivämäärä ja
säiliöille  tehdyt  jatkotoimenpiteet kuten hiekalla täyttö tai ylöskaivaminen. Öljysäiliön käytöstä
poistosta  ja  vaihdosta  pitää  ilmoittaa  aluepelastuslaitokselle. Öljysäiliöiden  tarkastuspöytäkirjat
tulee  lähettää  aluepelastuslaitoksen  toimintaalueiden  kemikaalivastaaville,  joiden  yhteystiedot
löytyvät  nettiosoitteesta
http://www.tampere.fi/aluepelastuslaitos/palotarkastus/kemikaalit/vaarallisetkemikaalityhteystied
ot.html.

6.2 Ympäristöviranomainen

6.2.1 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen  tehtävänä on  lupa  ja  valvontaviranomaisena  toimimi
nen.  Kunnan  ympäristöviranomainen  lisäksi  toimii  paikallistason  yleisen  ympäristönsuojelun
edunvalvojana. Keskeisiä säännöksiä öljysäiliöihin liittyen ovat ympäristönsuojelulaki ja asetus
sekä  jätelaki  ja  asetus.  Ympäristönsuojelulain 4 §:ssä  säädetään  ympäristön pilaantumisen  eh
käisemisestä. Ympäristönsuojelulain 7 ja 8 §:ssä kielletään maaperän ja pohjaveden pilaaminen.
Jätelain säännöksiä sovelletaan käytöstä poistettuihin öljysäiliöihin  ja  niiden putkistoihin  ja va
rusteisiin.  Öljysäiliön  tarkastuksessa  säiliöstä  poistettuun  öljyiseen  sakkaan  ja  mahdolliseen
muuhun jäteöljyyn sovelletaan jätelain säännöksiä.

Ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa paikallisista olosuhteista  johtuvia, kuntaa  tai sen
osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ympäristönsuojelulain 19 §:ssä on säädetty ympäristönsuoje
lumääräysten antamisesta. Ympäristönsuojelumääräyksissä on usein määräyksiä,  joilla ympäris
tön  pilaantumisen  ehkäisemiseksi  rajoitetaan  esimerkiksi  öljysäiliöiden  sijoittamista  erityisen
herkästi pilaantuville alueille tai laajennetaan erityislainsäädännöllä säädettyjä säiliöiden määrä
aikaistarkastuksia.  Tämän  ohjeen  liitteenä  on  lista Pirkanmaan kunnista,  joissa on  ympäristön
suojelumääräyksissä  velvoitteita  öljysäiliöiden  sijoittamiseen,  huoltoon  ja  käytöstä  poistoon.

http://www.tampere.fi/aluepelastuslaitos/palotarkastus/kemikaalit/vaarallisetkemikaalityhteystied
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Kuntien  ympäristönsuojelumääräykset  löytyvät kyseisen kunnan kotisivuilta  tai niitä  voi kysyä
myös kyseisen kunnan ympäristöviranomaiselta.

6.2.2 Pirkanmaan ympäristökeskus
Pirkanmaan ympäristökeskus  toimii Pirkanmaan maakunnan  ympäristöasioita hoitavana  valtion
aluehallintoviranomaisena.  Pirkanmaan  ympäristökeskus  huolehtii  toimialueellaan  sille  sääde
tyistä tai määrätyistä ympäristönsuojelua, alueiden käyttöä, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristön
hoitoa, rakentamisen ohjausta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa koskevista tehtävistä. Yksi tär
keimmistä Pirkanmaan ympäristökeskuksen tehtävistä on edistää ympäristönsuojelua.

Pirkanmaalla  tapahtuvissa öljyvahinkotilanteissa Pirkanmaan  ympäristökeskus  valvoo  pilaantu
neen maaperän kunnostusta. Pilaantuneen  maaperän kunnostus vaatii  aina ympäristöviranomai
sen  hyväksymisen,  joka  annetaan  joko  ilmoituksella  tai  lupapäätöksellä  riippuen  pilaantuneen
alueen laajuudesta. Päätöksessä hyväksytään kunnostusmenetelmä ja kunnostamisen tavoitteet.
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Pirkanmaan kuntien yhteystiedot

Kunta Kunnan nro (vaihde) Sähköposti Kotisivut
Hämeenkyrö (03) 286 4111 kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi www.hameenkyro.fi
Ikaalinen (03) 45 011 teijo.jokinen@ikaalinen.fi www.ikaalinen.fi
Kangasala (03) 377 7111 tarja.riitamaa@kangasala.fi www.kangasala.fi
Kihniö (03) 444 11 keijo.paulamaki@kihnio.fi www.kihnio.fi
Kuhmalahti (03) 537 0181 antti.kari@kuhmalahti.fi www.kuhmalalhti
Lempäälä, Vesilahti (03) 374 4111 kaija.kuivasniemi@lempaala.fi www.lempaala.fi
Mänttä  Vilppula (03) 488811 eeva.jokikokko@mantta.fi www.mantta.fi
Nokia (03) 3118 11 ahto.penttinen@nokiankaupunki.fi www.nokiankaupunki.fi
Orivesi, Juupajoki (03) 3343111 tarja.viteli@orivesi.fi www.orivesi.fi
Parkano (03) 44331 maiju.koho@parkano.fi www.parkano.fi
Pirkkala (03) 313 421 vesa.vanninen@pirkkala.fi www.pirkkala.fi
Pälkäne (03) 57 911 hannu.alen@palkane.fi www.palkane.fi
Sastamala, Punkalaidun (03) 52 101 ymppi@saspe.fi www.saspe.fi
Tampere (03) 5656 6700 palvelupiste.frenckell@tampere.fi www.tampere.fi
Valkeakoski, Akaa, Kylmäkoski, Urjala(03) 5691 7620 ymparistopalvelut@vlk.fi www.valkeakoski.fi
Virrat, Ruovesi (03) 485 111 sanna.markkanen@virrat.fi www.virrat.fi
Ylöjärvi (03) 349 5111 pentti.keskitalo@ylojarvi.fi www.ylojarvi.fi
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