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TIIVISTELMÄ 

 

 

Öljysäiliökartoitus suoritettiin Valkeakosken Ympäristöpalveluiden vastuu-

alueen tärkeillä pohjavesialueilla syksyllä 2009. Työn tavoitteena oli kerätä 

tietoa öljysäiliöiden aiheuttamista riskeistä maaperän ja pohjaveden pilaantu-

misen kannalta. Valkeakosken Ympäristöpalvelut hyödynsi tietoja uusien 

ympäristönsuojelumääräysten laadinnassa. Tampereen aluepelastuslaitos sai 

kartoituksen myötä päivitettyä tietokantojaan öljysäiliöiden osalta. Tavoittee-

na oli myös jakaa öljysäiliöiden omistajille tietoa säiliöiden aiheuttamista ris-

keistä. 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajina olivat Valkeakosken Ympäristöpalve-

lut ja Tampereen Aluepelastuslaitos. Kummallakaan taholla ei ollut riittävästi 

tietoa alueiden öljysäiliöistä. Siksi yhteisprojekti tuli aiheelliseksi ja kohteeksi 

otettiin sekä lämmitysöljysäiliöt että farmarisäiliöt. 

 

Kartoituksesta tiedotettiin etukäteen postitse lähetetyillä asukastiedotteilla ja 

tiedotteilla paikallislehdissä. Ennakkotiedotteiden perusteella saattoivat tie-

tonsa ilmoittaa ne, jotka eivät omista öljysäiliöitä.  Tietoja öljysäiliöistä han-

kittiin kiertämällä talosta taloon ja haastattelemalla ihmisiä.  

 

Kohdealueilta kartoitettiin yhteensä 64 lämmitysöljysäiliötä ja 24 farmarisäi-

liötä. Lämmitysöljysäiliöstä noin joka toisessa oli tarkastus voimassa. Käytös-

sä olevista säiliöistä maanalaisia oli 51 %. Näistä säiliöistä 20 on otettu käyt-

töön 1970-luvulla tai aikaisemmin. Samoin farmarisäiliöistä noin joka toinen 

säiliö oli kunnossa ja standardin mukainen.  

 

Öljyvahingon riski on kaikilla alueilla olemassa. Riskiä pienentää hieman se, 

että öljysäiliöitä on kohdealueilla määrällisesti melko vähän. Vaikka lainsää-

dännössä huomio on kohdistunut ennen kaikkea maanalaisiin säiliöihin, olisi 

tulevaisuudessa hyvä kiinnittää enemmän huomiota myös sisä- ja farmarisäi-

liöihin.  
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ABSTRACT 

 

The oil cistern project was undertaken in important groundwater areas of 

Valkeakoski Environmental Office’s operating area in autumn 2009. The aim 

was to collect information about the risks of oil cisterns in regard to soil and 

groundwater pollution. Valkeakoski Environmental Office used the infor-

mation to prepare new environmental instructions. The Rescue Department of 

Tampere area was able to update their databases in course of the project. The 

aim was also to give information about the risks to people who have an oil 

cistern. 

 

The thesis was commissioned by Valkeakoski Environmental Office and the 

Rescue Department of Tampere area. Neither party had enough information 

about oil cisterns in the area.  Therefore a joint project was necessary and it 

was decided to explore both heating oil cisterns and farm oil tanks. 

 

People were informed in advance about the project with a resident bulletin 

sent by mail and with notices in local newspapers. On grounds of these bulle-

tins, people who did not have any oil cistern could announce their information 

beforehand. Information about the oil cisterns was acquired by going from 

house to house and interviewing people.   

 

64 heating oil cisterns and 24 farm oil tanks were found from the surveyed ar-

eas. Every other heating oil cistern had been inspected. 27 oil cisterns or 51 % 

of the cisterns that were in use were underground. 20 of these cisterns were 

installed in the 1970s or earlier. Also, every second farm oil tank was in good 

condition and conformed to the standard. 

 

The risk of oil spill exists in every area. The fairly small number of cisterns 

diminishes the risk slightly. In legislation caution is focused on underground 

cisterns, but in future it would be important also to pay attention to the cis-

terns inside houses and farm oil tanks. 

 

Keywords inspection, farm oil tank, oil, oil cistern, oil spill 
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1 JOHDANTO 

Suomen pientaloista joka neljäs on öljylämmitteinen. Kappalemääränä tämä 

tarkoittaa noin 240 000:ta. Kaikki öljylämmitteiset talot mukaan lukien noin 

miljoonan suomalaisen koti lämpiää öljyllä. Näin ollen varsinkin iäkkäät 

maanalaiset lämmitysöljysäiliöt muodostavat huomattavan ympäristöriskin. 

(Öljy- ja kaasualan keskusliitto 2010) 

 

Lait ja viranomaismääräykset velvoittavat öljysäiliöiden omistajia huolehti-

maan säiliöistään siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle. Kauppa- ja 

teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista (314/1985) velvoittaa 

tärkeillä pohjavesialueilla olevien maanalaisten öljysäiliöiden omistajien tar-

kastuttamaan säiliönsä tietyin väliajoin. Ongelma on, että asiaa ei valvota juu-

ri mitenkään, vaan tarkastamisista huolehtiminen on säiliön omistajan vas-

tuulla. 

 

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset antavat tarkempia ohjeita öljysäili-

öiden tarkastuksista. Tämän työn suorituksen aikana kunnan ympäristönsuoje-

lumääräykset ovat voimassa vain yhdellä neljästä kohdealueesta. Valkeakos-

ken Sääksmäen pohjavesialueella kaikilla öljysäiliöillä, farmarisäiliöt mukaan 

lukien, on tarkastusvelvoite.  

 

Käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö muodostaa myös omanlaisensa ris-

kin kunnes se on kaivettu maasta ylös. Mikään laki ei velvoita kaivamaan 

käytöstä poistettua säiliötä ylös, mutta kunnalliset ympäristönsuojelumää-

räykset voivat sen tehdä. Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumää-

räysten pykälässä 8 kohdassa 5 velvoitetaan kiinteistön omistajaa tai haltijaa 

poistamaan kiinteistöllä olevat öljysäiliöt, kun niitä ei enää käytetä. 

 

Tämän kartoitustyön tavoitteena oli kerätä tietoa Valkeakosken Ympäristö-

palveluille ja Tampereen aluepelastuslaitokselle tärkeillä pohjavesialueilla 

olevista öljysäiliöistä ja niiden muodostamista riskeistä. Kohdealueina olivat 

Ympäristöpalveluiden vastuualueen tärkeimmät pohjavesialueet Valkeakos-

kelta, Urjalasta ja Kylmäkoskelta. Ympäristöpalveluissa oli lisäksi tekeillä 

uudet ympäristönsuojelumääräykset, joiden laadinnassa voitiin huomioida 

työn tulokset. Työn tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös pohja-

vesialueiden suojelusuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Kartoituk-

sen toteutushetkellä pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittuna vain 

Urjalan pohjavesialueille. Suunnitelma valmistui vuonna 2000. 

2 LAINSÄÄDÄNTÖ 

Tässä luvussa on esitelty tärkeimmät tämän työn aihepiiriä koskevat lait ja vi-

ranomaismääräykset. Laeista on mainittu keskeisimmät aihetta koskevat py-

kälät. 
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2.1 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan maahan ei saa jättää eikä päästää jätettä 

tai vastaavaa muuta ainetta, jonka seurauksena ilmenee maaperän laadun huo-

nonemista, josta voi aiheutua vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristön-

suojelulain 8 §:n mukaan pohjavesialueella ei saa käsitellä ainetta siten, että 

sen seurauksena pohjaveden laatu merkittävästi huononisi. 75 §:ssa säädetään 

maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. Se, jonka toiminnan seurauksena 

maaperä tai pohjavesi on pilaantunut, on velvollinen huolehtimaan niiden 

puhdistuksesta. 

 

2.2 Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) 

Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 1 § velvoittaa toiminnanharjoittajan 

korvaamaan tietyllä alueella toiminnastaan johtuva vahinko, joka on aiheutu-

nut veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta. Saman lain 6 §:n nojalla toi-

minnanharjoittajalla on korvausvelvollisuus sellaisiin toimiin, jotka joku on 

tehnyt ympäristövahingon torjumiseksi etukäteen. Saman lain 7 §:n mukaan 

toiminnanharjoittajalla on korvausvelvollisuus, vaikka vahinkoa ei olisi aiheu-

tettu tahallaan tai huolimattomuudesta. 

 

2.3 Jätelaki (1072/1993) 

Jätelain 3 §:ssä jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka haltija poistaa 

tai on poistanut käytöstä. Näin ollen käytöstä poistettava tai poistettu öljysäi-

liö on jätettä. Lain 19 § kieltää roskaamisen eli jätteen jättämisen ympäristöön 

siten, että siitä saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle. Tämän pykälän 

mukaan vanhan öljysäiliön maahan jättämisen laillisuudesta voi olla montaa 

mieltä. Aiheesta lisää kohdassa Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelu-

määräyksissä (liite 1). 

2.4 Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) 

Öljyvahinkojen torjuntalakia sovelletaan Suomen maa- ja vesialueilla tapah-

tuvien öljyvahinkojen torjuntaan ja vahingon seurausten korjaamiseen. Lain 

4-11 §:ssä säädetään torjuntaviranomaisista ja niiden tehtävistä öljyvahingon 

sattuessa. 17 §:n toisessa kohdassa määrätään vahingon aiheuttavan öljyn hal-

tijan ryhtymään torjuntatoimiin. 
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2.5 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista (314/1985) 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista koskee tä-

män työn puitteissa 1 §:n momentin 1 mukaan rakennusten lämmitykseen 

käytettäviä laitteistoja. 5-20 §:ssä määrätään öljysäiliöiden materiaaleista, pe-

rustamisesta sijoittamisesta ja rakenteista. 21-32 §:ssä määrätään säiliöiden 

varusteista. 

2.6 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistar-

kastuksista (344/1983) 

Tässä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä henkilö tai taho, joka 

omistaa maanalaisen öljysäiliön pohjavesialueella, velvoitetaan tarkastutta-

maan säiliö sen kuntoluokituksen mukaisesti. 5-8 §:t määräävät tarkastustoi-

menpiteistä. 9 §:ssä esitetään maanalaisten öljysäiliöiden kuntoluokitus. 

 

Säiliöt jaetaan niiden kunnon perusteella seuraaviin luokkiin: 

 

”1) luokka A: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäl-

jellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdal-

la vähintään 3 mm, sekä muut kuin metalliset säiliöt, jotka pai-

nekokeen perusteella todetaan tiiviiksi; 

2) luokka B: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljel-

lä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla 

vähintään 1,5 mm, mutta vähemmän kuin 3 mm; 

3) luokka C: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljel-

lä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla 

vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttaa muotoaan, 

kun sitä sisäpuolelta koputellaan 0,5 kg painoisella pallopääva-

saralla; sekä 

4) luokka D: säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka 

jotka vuotavat tiiviyskokeessa.” 

 

10 §:ssä kerrotaan luokituksen mukaiset tarkastusten aikavälit. Ensimmäisen 

kerran säiliö on tarkastettava 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen 

luokituksen mukaan seuraavasti: 

 

”A-luokan metallisäiliö on tarkastettava uudelleen viiden vuo-

den ja muu kuin metallisäiliö, joka tarkastuksen perusteella kuu-

luu luokkaan A, 10 vuoden väliajoin. 

B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen kahden vuoden vä-

liajoin. 

C-luokan säiliö on poistettava käytöstä kuuden kuukauden kulu-

essa tarkastuksen suorittamisesta, jollei palopäällikkö erityisistä 

syistä määrää säiliön poistettavaksi käytöstä edellä mainittua 

lyhyemmässä ajassa tai salli sen käytön tätä pidemmän ajan. 

D-luokan säiliö on välittömästi poistettava käytöstä” 
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2.7 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä 313/1985 

Tämän päätöksen 34-35 §:ssä määrätään maanpäällisen siirrettävän säiliön eli 

farmarisäiliön sijoituksesta. 41-45 §:ssä määrätään säiliöiden rakenteista ja 

materiaaleista ja 52 §:ssä säiliöön tehtävistä merkinnöistä. 54-58 §:ssä määrä-

tään kiinteän ja siirrettävän säiliön varusteista. 

2.8 Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttami-

sesta 1049/1999 

Valtioneuvoston päätös 1049/1999 liittyy tähän työhön pilaantuneiden maa-

massojen varastoinnin osalta. Päätöksen 2 §:ssä säädetään jätteen väliaikaises-

ta varastoinnista. Kolmannessa momentissa säädetään varastoinnille aikarajat, 

joiden puitteissa varastopaikan ei katsota olevan kaatopaikka. 

2.9 Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 

Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on laadittu 2004 ja 

kartoituksen toteutushetkellä ne pätevät kohdealueista ainoastaan Sääksmäen 

pohjavesialueella. Tämä tarkoittaa sitä, että Sääksmäen alueen jokainen säiliö 

on tarkastusvelvollinen. Muilla alueilla vain maanalaiset säiliöt ovat tarkas-

tusvelvollisia.  Liitteessä 1 on ote ympäristönsuojelumääräyksistä. 

 

3 ÖLJY JA SEN OMINAISUUDET 

Talojen lämmitykseen käytetään kevyttä polttoöljyä. Kevyt polttoöljy on pu-

naiseksi värjättyä ja sillä on bensiinimäinen haju. Se on maaöljytuotteiden ja 

lisäaineiden seos. Kevyt polttoöljy sisältää 50-100% polttoöljyä numero 2 ja 

0-50 % polttoöljyä numero 4. Kevyt polttoöljy koostuu pääasiassa haarautu-

mattomista C16 - C19 alkaaneista. Kevyen polttoöljyn tiheys on 0,8-0,9 (15 

°C:ssa) ja kiehumisalue 150-420 °C. Kevyt polttoöljy on niukkaliukoinen. 

Sen liukoisuus veteen on < 50 mg/l, 20 °C:ssa. (Työterveyslaitos 2009) 

 

Kevyt polttoöljy on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

n:o 1272/2008 aineluettelossa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi aineeksi. 

Kevyen polttoöljyn höyryt voivat aiheuttaa pahoinvointia, väsymystä ja pään-

särkyä. Öljysumu vaikuttaa hengitysteihin ärsyttävästi ja voi näin ollen ai-

heuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Höyryt, roiskeet ja 

öljysumu voivat ärsyttää myös silmiä. Iholle joutuessaan öljy voi aiheuttaa 

ihon turvotusta ja punoitusta. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentelua, 

vatsakipua, ripulia, levottomuutta ja pahimmillaan jopa tajuttomuuden, koo-

man ja kuoleman. (Työterveyslaitos 2009) 

 

Ilmaan haihtuneen kevyen polttoöljyn puoliintumisaika on noin yksi vuoro-

kausi. Maaperässä kevyt polttoöljy hajoaa biologisesti aerobisissa olosuhteis-
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sa, Maahan joutunut kevyt polttoöljy voi osittain haihtua ilmaan, mutta toi-

saalta pääkomponentit eli C16-C19 alkaanit sitoutuvat lujasti maahan, mikä 

vaikeuttaa haihtumista ja biologista hajoamista. Orgaanista ainesta sisältäväs-

sä maaperässä öljyn komponentit kulkeutuvat melko huonosti, mutta sora-

maassa sen sijaan hyvin. (Työterveyslaitos 2009) 

 

Vaikka kevyt polttoöljy liukenee jonkin verran veteen, sitä voi kuitenkin haih-

tua pintavedestä ilmaan. Öljy hajoaa vedessä aerobisissa olosuhteissa, mutta 

ei kovin nopeasti. Hajoamista hidastaa myös komponenttien sitoutuminen 

pohjasedimenttiin ja veden orgaaniseen ainekseen. Vesieliöille kevyt polttoöl-

jy on haitallista, sillä se on niiden osalta erittäin kertyvää. Tosin eliöihin ker-

tyvien hiilivetyjen on todettu myös poistuvan elimistöstä melko hyvin. (Työ-

terveyslaitos 2009) 

 

Öljyn maahan imeytymisen nopeus riippuu maalajista. Hiekka- ja soramaihin 

öljy imeytyy tuntien, joskus jopa minuuttien kuluessa. Tällaisessa maaperässä 

öljy valuu alaspäin niin kauan, kunnes se saavuttaa vettä läpäisemättömän 

maakerroksen tai pohjaveden pinnan. Tällöin öljy alkaa levitä maakerroksen 

tai pohjaveden pinnan suuntaisesti. Näin syntyy öljyn kyllästämä alue, jonka 

koko riippuu öljyn määrästä ja viskositeetista sekä maaperän läpäisevyydestä. 

(Valtion ympäristöhallinto, 2005) 

 

Öljyyntymä saavuttaa lopullisen laajuutensa maaperässä muutamassa vuoro-

kaudessa vuodon päättymisestä. Mikäli öljyvuoto havaitaan pian, on nopeilla 

toimenpiteillä mahdollista rajoittaa öljyn leviämistä. (Valtion ympäristöhallin-

to, 2005) 

 

Jos öljyvahinko on tapahtunut pohjavesialueella, on puhdistustoimien suunnit-

telussa otettava huomioon öljyn käyttäytyminen maaperässä ja vaikutustapa 

pohjaveteen. Öljy ei kulkeudu öljynä tai öljykalvona pitkiä matkoja pohjave-

den mukana, vaan pidättyy vuotopaikan lähelle maaperään, jossa siitä liuke-

nee veteen hiilivetyjä. Nämä hiilivedyt kykenevät kulkeutumaan pohjavedessä 

väliaineeseen tarttumatta vain liuenneessa muodossa. Nestemäinen öljy sen 

sijaan voi kulkeutua maaperässä esim. putki- ja kaapelikaivantoja pitkin. 

(Valtion ympäristöhallinto, 2005) 

 

4 ÖLJYSÄILIÖT JA NIIDEN VAATIMUKSET 

Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden ominaisuuksista, varusteista ja vaatimuk-

sista säätää kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista 

(314/1985). Maanpäällisten siirrettävien säiliöiden eli farmarisäiliöiden vaa-

timuksista säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä palavista 

nesteistä (313/1985). Päätöksistä löytyvät lisäksi seuraavat Suomen standar-

doimisliiton säiliöstandardit. Tässä työssä kartoitetut säiliöt ovat kohdissa 

1,4,7 tai 8 esitettyjen standardien mukaisia. 
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”1) teräksinen maanpäällinen lieriömäinen makaava säiliö: SFS 

2733; 

2) teräksinen maanpäällinen lieriömäinen pystysäiliö: SFS 

2734; 

3) teräksinen maanpäällinen suorakulmainen säiliö: SFS 2735; 

4) teräksinen maanalainen lieriömäinen makaava säiliö: SFS 

2736; 

5) teräksinen maanpäällinen ympyräpohjainen ja suoraseinäi-

nen säiliö, jonka tilavuus on enintään 500 m3: SFS 2737; 

6) teräksinen maanpäällinen ympyräpohjainen ja suoraseinäi-

nen säiliö, jonka tilavuus on yli 500 m3: SFS 2740; 

7) maanalainen muovinen palavien nesteiden säiliö: SFS 2770; 

sekä 

8) lujitemuoviset varastosäiliöt sisätiloissa: SFS 3915.” 

 

 

Lisäksi säiliössä, jonka tilavuus on yli 450 litraa, on oltava tyyppikilpi. Tyyp-

pikilvessä tulee olla seuraavat tiedot: säiliön valmistajan nimi, valmistenume-

ro, valmistusvuosi, koepaine, standardin tai hyväksymispäätöksen numero ja 

nimellistilavuus. (KTMp 313/1985, 52 §) 

 

 

Kuva 1 Farmarisäiliön tyyppikilpi 

4.1 Lämmitysöljysäiliöt 

Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöt ovat materiaaliltaan teräksisiä tai lujitemuo-

visia. Säiliö voi sijaita ulkona maan alla tai sisällä rakennuksessa, mutta se on 

sijoitettava kuitenkin niin, että säiliö voidaan helposti tarkastaa ja huoltaa. Si-

säsäiliö on sijoitettava suoja-altaaseen. Maanalainen säiliö on sijoitettava kan-

tavalle alustalle ja suojattava siten, että routavaurioita ei pääse syntymään. 
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Säiliön päällä on oltava vähintään 0,6 m paksu maakerros. (KTMp, 314/1985, 

18, 19, 21-23 §) 

 

Säiliön täyttöputki tulee olla helposti löydettävässä paikassa siten, ettei öljyä 

pääse ylitäyttötilanteessa valumaan sisälle rakennukseen. Ilmaputki on asen-

nettava säiliön ylimmän täyttörajan yläpuolelle. Ilmaputken on päätyttävä ul-

koilmaan siten, että se ei joudu lumen alle ja että sitä voidaan tarkkailla säiliö-

tä täytettäessä. Säiliö tulee varustaa standardin SFS 5684 tasoa vastaavalla 

ylitäytönestimellä. (KTMp, 18, 19, 21-23 §) 

 

Pientalojen säiliöt ovat tavallisesti 3000 litran kokoisia. Kerros- ja rivitaloyh-

tiöissä sekä julkisissa rakennuksissa säiliöt ovat suurempia. Tämän kartoituk-

sen säiliöistä suuri osa on 3000 litran säiliöitä, mutta suurin säiliö on tilavuu-

deltaan yli 20 000 litraa. 

4.1.1 Terässäiliöt 

Maan alle sijoitettava terässäiliö pinnoitetaan ulkopuolelta epoksipinnoitteel-

la, bitumilla tai lujitemuovikerroksella. Maanpäälliset säiliöt suojataan ulko-

puolelta korroosionestomaalilla. Kaikki öljysäiliöt on pinnoitettu öljynkestä-

vällä pinnoitteella ainakin pohjaosasta. (Öljylämmittäjän palveluopas, 2006) 

  

Terässäiliö kestää niin sisä- kuin ulkokäytössäkin kymmeniä vuosia, mikäli 

säiliö alun perin asennetaan hyvin ja mikäli säiliötä huolletaan säännöllisesti 

ja oikein. Jos säiliön teräspinta kuitenkin joutuu jatkuvasti kosketukseen ve-

den kanssa ulko- tai sisäpuolelta, se alkaa syöpyä. Säiliön sisäpuolelle vettä 

voi päästä tiivistymällä säiliön ilmatilasta, polttoöljyyn liuenneena ja maan-

alaisessa säiliössä myös kansitiivisteen tai putkiyhteiden vuodoista. Maan-

alainen säiliö voi syöpyä myös ulkopuolelta, jos sen ulkopuolinen suojapin-

noite on vaurioitunut ja maaperä kosteata tai ominaisuuksiltaan syövyttävää. 

(Neste Oil, 2010) 
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Kuva 2 Käytöstä poistettu maanalainen lämmitysöljysäiliö 

 

Käytössä on vielä vanhoja suorakulmaisia teräksisiä kanttisäiliöitä, jotka on 

saatettu koota hitsaamalla paikan päällä. Hitsisaumat voivat olla laadullisesti 

heikkotasoisia ja myös tukirakenteissa saattaa olla puutteita. Käytössä on 

myös säiliöitä ajalta, jolloin säiliön seinämävahvuus on ollut uutena vain 

kolme millimetriä nykyään vaadittavan viiden millimetrin sijaan. Ilmaputket 

saattavat myös olla liian pieniä tai niissä on ilman poistumista haittaavia täyt-

töilmaisimia eli vihellyspillejä. Tällaisissa vanhoissa säiliöissä korroosiosyö-

pymiä on esiintynyt erityisesti pohjan alueella. (Öljylämmittäjän palveluopas, 

2006) 

4.1.2 Muut säiliöt 

Teräksen ohella yleisimpiä säiliömateriaaleja ovat erilaiset muovimateriaalit, 

kuten polyeteeni, polyamidi ja lujitemuovi eli lasikuitu. Muoviset säiliöt ovat 

yleisiä lähinnä sisätiloihin asennettuina, mutta maanalaisia muovisäiliöitäkin 

on. Säiliöt valmistetaan öljynkestävästä muovista, jota vesi ei syövytä. Sisä-

säiliö putkistoineen asennetaan yleensä puolilämpimiin tai lämpimiin tiloihin. 

Tällöin polttoaineena voidaan käyttää edullisempaa kesälaatuista polttoainetta 

ilman pakkasen tuomia ongelmia. (Neste Oil, 2010) 

 

4.2 Farmarisäiliöt 

Farmarisäiliöllä tarkoitetaan maanpäällistä, lieriömäistä, makaavaa öljysäiliö-

tä, jota käytetään maaseudulla työkoneiden ja viljankuivurien polttoaineiden 

varastointiin. Farmarisäiliöt ovat yksinomaan metallisia ja ne ovat tarpeen 

mukaan siirrettävissä. Farmarisäiliöiden vaatimuksista ja ominaisuuksista 
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määrätään standardissa SFS 2733. Tuo standardi on kumottu ja korvattu stan-

dardilla SFS-EN 12285-2, mutta kumotun standardin mukaan valmistettuja 

säiliöitä saa myydä ja valmistaa vuoden 2011 loppuun saakka. (S. Salomäki, 

henkilökohtainen tiedonanto 12.3.2010) 

 

 

Kuva 3 Valuma-altaallinen farmarisäiliö 

5 ÖLJYSÄILIÖIDEN TARKASTUS JA HUOLTO 

Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaisen öljysäiliön tarkastus on pakollista 

kymmenen vuoden kuluttua säiliön asennuksesta. Pohjavesialueiden sisäsäili-

öiden ja pohjavesialueiden ulkopuolisten säiliöiden tarkastaminen ei  ole lain 

mukaan pakollista. (KTMp 344/1983, 10 §) 

 

Säiliöt on kuitenkin sijainnista riippumatta suositeltavaa tarkastuttaa ja puh-

distuttaa noin kymmenen vuoden välein, lakisääteisten tarkastusten tapaan. 

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan lisäksi edellyttää muidenkin 

kuin maanalaisten säiliöiden tarkastamista. Säiliön tarkastaminen on säiliön 

omistajan vastuulla, mutta tarkastuksen voivat suorittaa vain Turvatekniikan 

keskuksen hyväksymät tarkastusliikkeet. Tällaisia tarkastusliikkeitä toimii 

useita kymmeniä ympäri Suomen. Lista toimijoista löytyy Turvatekniikan 

keskuksen Internet -sivuilta. Myös säiliön tyhjennys- ja puhdistustyöt on vii-

sainta antaa sellaisen liikkeen tehtäväksi, jolla on öljylämmityslaitteistojen 

asennusoikeudet. (Turvatekniikan keskus) 

5.1 Säiliön tarkastaminen 

Kaikki metallisäiliöt tarkastetaan sisäpuolelta, joten tarkastusta varten säiliö 

on ensiksi tyhjennettävä ja tuuletettava. Sisäpuolelta hitsaussaumat tutkitaan 

silmämääräisesti ja mitataan seinämien vahvuudet ja mahdolliset syöpymät 

ultraäänilaitteella. Mikäli käytössä on öljyn paluuputki, sen tiiviys tarkaste-
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taan painekokeella. Tarkastuksesta tehdään tarkastuspöytäkirja, johon merki-

tään säiliön kuntoisuusluokka, mahdolliset suositukset korjaustoimenpiteiksi 

sekä seuraavan tarkastuksen ajankohta. Muut kuin metalliset säiliöt tarkaste-

taan yli- tai alipainekokeella tai muulla vastaavalla tavalla. Jos säiliössä on 

tarpeeksi suuri huoltoluukku, on sisäpuolinen tarkastaminen suositeltavaa. 

(KTMp 344/1983, 5-7 §) 

 

Maanpäälliset muovisäiliöt voidaan tarkastaa silmämääräisesti. Vaipassa ei 

saa olla viiltoja, murtumia tai säröjä, jotka heikentävät sen lujuutta. Muovisäi-

liön ja suoja-altaan välissä ei saa olla esineitä, jotka eivät sinne kuulu. Maan-

alaisessa muovisäiliössä ei saa olla selvää muodonmuutosta tai merkkejä pai-

kallisesta ulkopuolisesta kuormituksesta. (Öljy- ja Kaasulämmitys Yhdistys 

ry, 2002, s.22) 

 

Säiliön tarkastuksen yhteydessä kiinnitetään huomiota myös säiliön varustei-

siin. Täyttöputkesta tarkastetaan silmämääräisesti täyttöliittimen kunto ja 

tyyppi, putken kiinnitys ja halkaisija sekä kierreliitosten tiiviys. Ilmaputkesta 

tarkastetaan halkaisija, jonka on oltava alle 50 m3:n säiliöillä vähintään kokoa 

NS 50. Säiliön täyttämisessä käytetään painetiivistä liitäntää, jolloin ilmaput-

ken merkitys korostuu. Liian pieni ilmaputki lisää täyttövaiheessa säiliön vau-

rioitumisen riskiä, varsinkin jos ilma ei pääse säiliöstä pois sitä mukaa, kun 

öljyä säiliöön pumpataan. (Öljy ja kaasulämmitys yhdistys, 2002, s.24) 

 

Suomessa valmistettavat farmarisäiliöt hyväksyy ja tarkastaa tarkastuslaitos, 

joita ovat Inspecta ja Polartest. (Valtion ympäristöhallinto) 

5.2 Säiliön puhdistaminen 

Säännöllisellä puhdistamisella ja huoltamisella voidaan pidentää säiliön käyt-

töikää huomattavasti. Säiliö suositellaan puhdistettavan 5-10 vuoden välein, 

jolloin puhdistustoimet kannattaa suorittaa aina öljysäiliön tarkastuksen yh-

teydessä. Säiliön sisällä työskentelyyn ja palavan nesteen käsittelyyn liittyy 

riskitekijöitä, joten työ on hyvä teettää alan ammattilaisilla. (Turvatekniikan 

keskus, 2007) 

 

Puhdistaminen aloitetaan tyhjentämällä säiliö öljystä. Seuraavaksi säiliöstä 

poistetaan sinne kertynyt liete ja vesi. Mahdolliset syöpymäkohdat puhdiste-

taan erityisen tarkasti. Käyttökelpoinen öljy palautetaan puhdistuksen jälkeen 

takaisin säiliöön. Muodostunut öljyinen jäte toimitetaan asianmukaiseen käsit-

telyyn. (Turvatekniikan keskus, 2007) 

 

Muovisäiliöt, joissa ei ole huoltoluukkua, tyhjennetään ja puhdistetaan säiliön 

valmistajan antamien ohjeiden mukaan joko imuputken yhteen tai öljymäärän 

mittarin yhteen kautta. Joihinkin säiliötyyppeihin on saatavilla huoltoluukku, 

joka voidaan tarvittaessa asentaa jälkikäteen käytössä olevaan säiliöön. (Öljy 

ja kaasulämmitys yhdistys, 2002, s.18) 
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Hyvin asennettuna ja säännöllisesti huollettuna maanalaisen teräksisen öl-

jysäiliön käyttöikä saattaa olla jopa 50-60 vuotta. Huoltamaton ja tarkastama-

ton vanha öljysäiliö on riski omakotiasujalle, olipa säiliö sitten maan alla tai 

sisätiloissa. Öljyvahingon sattuessa öljysäiliön omistaja on aina velvollinen 

korvaamaan vuodosta aiheutuvat vahingot ja puhdistamiskulut. (Suomen Säi-

liöpuhdistus ja – Tarkastus Oy) 

 

6 PILAANTUNEEN MAAN KUNNOSTAMINEN 

Vastuu pilaantuneen maan puhdistamisesta on ensisijaisesti aina saastuttajalla. 

Jos saastuttajaa ei saada selville tai tätä ei saada täyttämään puhdistusvelvolli-

suuttaan, siirtyy puhdistusvastuu maa-alueen haltijalle. Jos puhdistaminen on 

kohtuuton vaatimus haltijalle, puhdistusvastuu siirtyy kunnalle. (Ympäristön-

suojelulaki YSL 86/2000) 

 

Pilaantuneiden maiden kunnostaminen yleistyi Suomessa 1990-luvun puolivä-

lin jälkeen. Vuonna 2008 tehtiin yhteensä 318 pilaantuneiden maiden kunnos-

tuspäätöstä. (Valtion ympäristöhallinto 2009) 

 

Vuoden 2008 pilaantumistapauksista 55 % aiheutti öljyhiilivedyt yksin. Li-

säksi öljyhiilivedyt olivat osallisena 21 %:ssa tapauksista. (Valtion ympäris-

töhallinto, 10.12.2009) 

6.1 Öljyvahinkotapauksia 

Öljyvahinkoja tapahtuu vuosittain ympäri Suomen. Vuosina 2001-2009 Tuke-

sin tietoon tuli 150 farmarisäiliöiden vuototapausta. Vuonna 2009 tapauksia 

oli 18 ja vuonna 2008 samoin 18. (Salomäki, sähköpostiviesti, 30.3.2010) 

6.1.1 Farmarisäiliön vuoto 

Vuonna 2007 erään maamiesseuran viljakuivurin 30 vuotta vanhasta farma-

risäiliöstä vuoti polttoöljyä maahan. Vuoto huomattiin elokuun puolivälissä 

2007, kun kuivuria huollettiin syksyn käyttökautta varten. Aluksi öljyn ka-

toamista luultiin varkaudeksi. Totuus valkeni, kun säiliön viereen kaivettiin 

kuoppia ja niistä tuli öljyn haju. Vuodon syyksi paljastui huono hitsaussauma. 

Vuotta aiemmin paikalliset ympäristöviranomaiset olivat kehottaneet seuraa 

vaihtamaan säiliön uuteen. Säiliön ympäriltä kaivettiin 41 rekkakuormaa öl-

jyistä maata pois. Maasta otettujen näytteiden mukaan öljyä oli vuotanut lähes 

4000 litraa. Vahingosta aiheutuneet kustannukset olivat kaiken kaikkiaan lä-

hes 40 000 €. (Niittymaa 2008, Maaseudun tulevaisuus 10.11.2008) 
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6.1.2 Lämmitysöljysäiliön vuotoepäily 

Syksyllä 2009 erään tämän kartoituksen kohdealueen asukas tilasi kartoitus-

käynnin innoittamana tarkastuksen 40 vuotta vanhalle tarkastamattomalle 

maanalaiselle terässäiliölle. Tarkastuksessa säiliön pohjasta löytyi useita rei-

kiä. Asiasta ilmoitettiin pelastusviranomaisille ja saman päivän iltana säiliö 

kaivettiin ylös ja maaperä tutkittiin Pirkanmaan Ympäristökeskuksen edusta-

jan toimesta. Onni onnettomuudessa, sillä maaperään ei ollut päässyt öljyä, 

vaan maata oli tullut pohjan rei’istä säiliön sisälle. 

6.2 Puhdistamisen pääperiaatteet 

Maaperän pilaantumistapauksissa kunnostus alkaa usein siitä, että pilaantu-

neet maamassat kaivetaan ylös ja toimitetaan muualle käsiteltäväksi. Usein 

pois kaivettujen maiden tilalle tuodaan puhtaita maa-aineksia, jolloin kyseessä 

on massanvaihto. Tämä menettely ei kuitenkaan poista haitta-aineita maamas-

soista, joten sitä ei voida pitää varsinaisena käsittelymenetelmänä. Massan-

vaihto on kuitenkin nopea, yksinkertainen ja tehokas prosessi, josta on paljon 

kokemuksia. Pilaantuneita maamassoja voidaan tarvittaessa esikäsitellä jo 

paikan päällä esimerkiksi seulomalla. (Mroueh, Vahanne, Eskola, Pasanen, 

Wahlström, Mäkelä & Laaksonen 2004, 62)  

 

Seuraava kunnostuksen päävaihe on pilaantuneiden massojen kuljetus. Massat 

kuljetetaan joko käsittelypaikalle tai välivarastoon. Jos pilaantuneita massoja 

ei voida kuljettaa suoraan käsittelypaikalle, ne joudutaan välivarastoimaan. 

Välivarastointi on ajallisen kestonsa puolesta rajoitettu, joten siihen ei sovel-

leta kaatopaikkamääräyksiä sellaisenaan. Jotta välivarastointia ei katsottaisi 

kaatopaikkatoiminnaksi, on jompikumpi seuraavista valtioneuvoston päätök-

sen 1049/1999, 2 §:n ehdoista täytyttävä: Kyseessä on alle kolmen vuoden 

mittainen varastointi ennen hyödyntämistä tai esikäsittelyä tai kyseessä on al-

le vuoden mittainen jätteen varastointi ennen sen käsittelyä. (Mroueh ym. 

2004, 63) 

  

Helposti haihtuvilla haitta-aineilla, kuten öljyllä, pilaantuneiden maiden väli-

varastointia tulisi välttää kuormaus- ja läjitysvaiheisiin liittyvän haihtumis-

vaaran vuoksi. Haihtuvia aineita sisältävät maamassat tulisi välivarastoida 

alipaineistetussa hallissa. Työmaa-alueella tapahtuvaa väliaikaista maamasso-

jen varastointia ei lueta välivarastoinniksi. (Mroueh ym. 2004, 62-64) 

 

Työvaiheista tärkein on maamassojen käsittely. Käsittelymenetelmiä ovat sta-

bilointi, termodesorptio, pesu, kompostointi, huokoskaasukäsittely, tiivistys-

rakenteet sekä kaatopaikkasijoitus. Käsittelymenetelmistä kerrotaan tarkem-

min luvussa 6.3. 

 

Käsittelyvaiheen jälkeen maamassoille tehdään loppusijoitus. Massat sijoite-

taan joko maankaatopaikalle tai ne voidaan mahdollisuuksien mukaan hyö-

dyntää maarakentamisessa. (Mroueh ym. 2004, 8-13, 290) 
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6.3 Käsittelymenetelmät 

Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmiä on olemassa useita. Seuraavassa 

on lyhyt kuvaus tavallisimmista menetelmistä. 

6.3.1 Stabilointi 

Stabiloinnin periaate on vähentää haitta-aineiden liikkuvuutta ja liukoisuutta 

sekoittamalla pilaantuneeseen maa-ainekseen orgaanisia tai epäorgaanisia si-

deaineita. Stabiloinnin soveltuvuutta on tutkittava etukäteen. (Mroueh ym. 

2004, 93) 

 

Stabiloinnissa käytettävät epäorgaaniset sideaineet ovat usein silikaattipohjai-

sia materiaaleja, kuten sementtiä, kalkkia, lentotuhkaa, silikaattikuonia tai 

näiden sekoituksia. Orgaanisia sideaineita ovat muun muassa bitumi, poly-

eteeni ja rikkipolymeerisementti. Menetelmä voidaan toteuttaa sekä paikan 

päällä että stabilointilaitoksessa. (Mroueh ym. 2004, 94) 

 

Stabilointi soveltuu öljy-yhdisteiden osalta parhaiten raskaiden öljyjakeiden 

eliminoimiseen. Stabiloiduille maamassoille mahdollisia sijoituspaikkoja ovat 

hyötykäyttö alkuperäisessä kohteessa, tie- ja kaatopaikkarakenteissa tai sijoi-

tus kaatopaikalle. (Mroueh ym. 2004, 97) 

6.3.2 Termodesorptio 

Termodesorptio on fysikaalinen käsittelymenetelmä. Siinä haitta-aineet pyri-

tään poistamaan lämpötilan avulla haihduttamalla. Termodesorptio ei muuta 

haitta-aineita haitattomaan muotoon, vaan epäpuhtaudet siirretään haihdutta-

misen jälkeen kaasuvirtaan, minkä jälkeen ne käsitellään jollakin soveltuvalla 

kaasunpuhdistusmenetelmällä, esimerkiksi polttamalla. (Mroueh ym. 2004, 

129) 

 

Termodesorptio voidaan jakaa kahteen luokkaan, korkealämpötila- ja matala-

lämpötiladesorptioon. Laitteiden osalta vaativammassa korkealämpötila-

desorptiossa maa-aines kuumennetaan 320-800 ◦C lämpöön. Matalaläm-

pödesorptiossa käytettävä lämpötila on 90-320 ◦C. Matalalämpödesorptiossa 

maa-aineksen fysikaaliset ominaisuudet pysyvät lähestulkoon ennallaan. 

Lämpökäsittely tapahtuu tarkoituksenmukaisessa rummussa, jossa maa-

ainekset viipyvät 20 minuuttia - 1 tunnin. (Mroueh ym. 2004, 129-130) 

 

Termodesorptio voidaan suorittaa kolmella tavalla. Suora poltto tarkoittaa, et-

tä käsiteltävä maa-aines on suorassa kosketuksessa liekin kanssa. Epäsuorassa 

poltossa maa-ainekset laitetaan rumpukuivaimeen, jonne johdetaan lämmitet-

tyä ilmaa tai höyryksi tulistettua vettä. Näin maa-aineksista irtoavat vesi ja 

orgaaniset haitta-aineet. Kolmas keino on lämmittää rumpukuivainta ulkoa-

päin ja näin haihduttaa vesi ja orgaaniset yhdisteet inerttiin kantajakaasuun. 

(Mroueh ym. 2004, 130) 
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Jos lämpökäsittelyllä ei päästä tarpeeksi alhaisiin haitta-ainepitoisuuksiin, on 

maa-aines jatkokäsiteltävä ennen hyötykäyttöä tai loppusijoitusta. Jatkokäsit-

telymenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. (Mroueh ym. 2004, 129) 

6.3.3 Pesu 

Pilaantuneen maan peseminen voidaan suorittaa siirrettävällä pesulaitteistolla 

paikan päällä tai kiinteällä maanpesuasemalla, jonne maat täytyy kuljettaa. 

Pesuprosessiin kuuluu itse pesun lisäksi erilaisia lajittelu- ja erotustekniikoita. 

(Mroueh ym. 2004, 163) 

 

Prosessia varten maamassat on esikäsiteltävä seulomalla liian suuret kappaleet 

erilleen. Itse pesuprosessi tarkoittaa sitä, että maa-aines sekoitetaan pesuve-

teen. Näiden seos kulkee seulojen, sekoitinten ja suihkujen kautta pesulaitteen 

läpi. Näin maajakeet erottuvat toisistaan ja haitta-aineita jää pesuveteen. Pe-

suveden seassa voidaan käyttää lisänä pinta-aktiivisia aineita tai haitallisten 

aineiden liukenemista edistäviä aineita. Pesua voidaan tehostaa myös mekaa-

nisilla käsittelyillä, nostamalla veden lämpötilaa tai muuttamalla pH:ta. Pro-

sessista tuleva vesi johdetaan erilliseen vedenkäsittelyyn. (Mroueh ym. 2004, 

163) 

 

Pesumenetelmä sopii parhaiten hiekkaisille maille, joissa on hienoainesta alle 

puolet. Haitta-aineiden osalta pesu sopii suurelle määrälle orgaanisia ja epä-

orgaanisia aineita, joita ovat mm. raskasmetallit, polyaromaattiset hiilivedyt, 

kloorifenolit ja mineraaliöljyt. (Mroueh ym. 2004, 166) 

6.3.4 Kompostointi 

Pilaantuneita maita voidaan käsitellä myös biologisesti. Kompostointi perus-

tuu mikrobien kykyyn hajottaa maaperästä orgaanisia aineita. Mikrobiaktiivi-

suutta parannetaan lisäämällä prosessiin happea, ravinteita sekä kompostoin-

nissa tarvittavaa tukiainetta eli esim. puuhaketta. (Mroueh ym. 2004, 196) 

 

Kompostointi voidaan toteuttaa paikan päällä on-site –menetelmällä kaiva-

malla tai in-situ -menetelmällä kaivamatta. Ylös kaivetut maat voidaan kom-

postoida aumoissa mahdollisuuksien mukaan joko paikan päällä tai kompos-

tointilaitoksessa. Varsinkin pienet määrät on kannattavampaa kompostoida 

rumpukompostorissa, joka voidaan tuoda paikan päälle tai vaihtoehtoisesti 

maat voidaan kuljettaa kompostointilaitokseen. In-situ –vaihtoehdossa maape-

rään sekoitetaan tarvittavat ravinteet ja mikrobit. (Mroueh ym. 2004, 196) 

 

Kompostointi sopii parhaiten helposti hajoavien ja jossain määrin vesiliukois-

ten orgaanisten haitta-aineiden käsittelyyn. Myös haihtuvia aineita sisältäviä 

maita voidaan kompostoida, mutta silloin pitää huolehtia myös kaasun keräi-

lystä ja käsittelystä. Kompostointiin soveltuvat maalajit, joissa on mahdolli-
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simman vähän savea. Saven kaasunläpäisevyys on heikko, jolloin mikrobien 

hapen saanti vaikeutuu. (Mroueh ym. 2004, 197-198) 

6.3.5 Huokoskaasukäsittely 

Huokoskaasukäsittely on tarkoitettu haihtuville haitta-aineille. Menetelmä pe-

rustuu siihen, että haitta-aineiden haihtumista maaperästä tehostetaan alipai-

neella. Menetelmän käyttö edellyttää maaperän laadun ja haitta-aineiden omi-

naisuuksien perusteellista tuntemista. Huokoskaasukäsittely on in-situ –

menetelmä, jossa pilaantuneeseen maahan tehdään kaivoja. Kaivoista pumpa-

taan maan huokosilmaa maan pinnalle käsiteltäväksi. Huokosilma johdetaan 

ensin vedenerottimeen ja sen jälkeen aktiivihiiliadsorberiin tai katalyyttipolt-

tolaitteeseen. (Mroueh ym. 2004, 217) 

 

Menetelmä sopii helposti haihtuvien haitta-aineiden, kuten liuottimien ja ben-

siinihiilivetyjen poistoon huokoisesta maaperästä. Käyttöaluetta voidaan laa-

jentaa lisämenetelmillä, joista tärkeimmät ovat maaperän lämmitys, ilmain-

jektio, paineilmainjektio ja bioilmastus. (Mroueh ym. 2004, 217-218) 

6.3.6 Tiivistysrakenteet 

Tiivistysrakennemenetelmä poikkeaa muista menetelmistä siten, että tällä 

tekniikalla ei pyritä poistamaan haitta-aineita maasta vaan estämään niiden 

leviäminen rakenteiden avulla. Maa-ainekset kaivetaan ylös ja sijoitetaan uu-

teen paikkaan rakennettujen tiiviiden rakenteiden sisään. Menetelmää voidaan 

käyttää muiden menetelmien yhteydessä sekä omana menetelmänään. Tällöin 

puhutaan kapseloinnista. (Mroueh ym. 2004, 244) 

 

Tiivistysrakenteet koostuvat erilaisista kerroksista, joilla on oma merkityksen-

sä. Pohjatiivistysrakenteen kerroksia voivat olla esim. mineraalinen tiivistys-

kerros, pintakerros, suodatinkerros ja tukikerros. Kerrokset määräytyvät läji-

tettävän materiaalin laadun ja ominaisuuksien sekä rakenteiden teknisten vaa-

timusten perusteella. (Mroueh ym. 2004, 245) 

 

Perinteisesti tiivistysrakenteiden materiaaleina on käytetty luonnon maa- ja 

kiviaineksia, kuten hiekka, sora ja savi, mutta myös geosynteettiset ja muut 

jalostetut tuotteet ovat yleistyneet. Näitä voivat olla mm. suodatinkankaat ja 

geovahvisteet, asfaltti ja bentoniitti. Suodatinkankaiden tehtävä on erottaa eri-

laiset kerrokset toisistaan. Geovahvisteet ovat verkkoja tai kankaita, joilla pa-

rannetaan maapohjan kantavuutta. (Mroueh ym. 2004, 246-247) 

6.3.7 Kaatopaikkasijoitus 

Mikäli pilaantuneiden maa-ainesten käsittely ja hyötykäyttö eivät ole mahdol-

lisia, on maat sijoitettava kelpoisuuskriteerit täyttävälle kaatopaikalle. Pilaan-
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tuneiden maiden kaatopaikalle sijoittamisen edellytys on, että maa-aineksen 

ominaisuudet tunnetaan mahdollisimman hyvin. (Mroueh ym. 2004, 265) 

 

Pilaantuneita maita voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sel-

laisenaan, mikäli kaatopaikan ympäristölupa sen sallii. Muussa tapauksessa 

maamassat on esikäsiteltävä. Ongelmajätteeksi luokiteltava voimakkaasti pi-

laantunut maa-aines voidaan sijoittaa sellaisenaan ongelmajätteen kaatopai-

kalle. (Mroueh ym. 2004, 266) 

 

Kaatopaikkasijoitukseen kelpaavat tietyin edellytyksin kaikenlaiset pilaantu-

neet maat. Erilailla pilaantuneita maita voidaan sijoittaa samaan paikkaan vain 

silloin, kun on selvitetty niiden yhteisvaikutukset, vaikutukset toisiinsa ja kaa-

topaikan tiivistysrakenteissa käytettyjen materiaalien kestävyys haitta-

aineiden suhteen. (Mroueh ym. 2004, 268) 

7 KARTOITUSTYÖ 

Projektin suunnittelu aloitettiin keväällä 2009 ja kesän ja alkusyksyn aikana 

pidettiin muutama yhteinen palaveri Valkeakosken ympäristöpalveluiden ja 

pelastuslaitoksen kanssa. Palavereissa neuvoteltiin projektin toteuttamista-

voista, ajankohdasta sekä projektiin eri tavalla osallistuvista henkilöistä. Pala-

vereissa pohdittiin myös projektin laajuutta, rajauksia sekä kartoituskäynnillä 

täytettävien lomakkeiden sisältöä. 

7.1 Pelastuslaitoksen toimenpiteet 

Pelastuslaitoksen toimesta laadittiin lämmitysöljysäiliöitä ja farmarisäiliöitä 

varten erilliset säiliötietolomakkeet. Lomakkeisiin valikoitiin säiliöiden ris-

kien muodostamisen kannalta oleellisimmat tiedot ja tärkeimmät ominaisuu-

det. Molempiin lomakkeisiin kirjattiin samat perustiedot eli tarkastuspäivä-

määrä, säiliön omistaja, osoite, asennus/valmistusvuosi, säiliön tilavuus sekä 

mahdollinen tyyppikilvessä mainittu standardi.  

 

Lämmitysöljysäiliölomakkeessa (liite 5) säiliökohtaisia tietoja olivat säiliön 

materiaali, säiliön sijainti, ylitäytönestimen olemassaolo ja toimintakunto sekä 

tieto kiinteistöllä olevista käytöstä poistetuista säiliöistä. Farmarisäiliölomak-

keessa (liite 6) kysytyt tiedot perustuvat farmarisäiliöiden nykyvaatimuksiin. 

Farmarisäiliöiden osalta huomiota kiinnitettiin säiliön jalustaan ja perustuk-

siin, säiliön sijaintiin, vuodonhallintaan sekä ominaisuuksiin, joista tärkeimpiä 

ovat kulkuaukko, laponesto, ilmaputki ja täyttöaukon lukittavuus.  

 

Sovittiin myös, että pelastuslaitos osallistuu ja avustaa projektin ”kenttätyös-

sä” eli osallistuu kartoituskäynneille. 
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7.2 Ympäristöpalvelujen toimenpiteet 

Lähempänä projektin aloittamista ympäristöpalvelut lähetti kohdealueen 

asukkaille postitse asukastiedotteen (liite 3), jossa kerrottiin projektista ja sen 

toteuttamisesta kyseisellä alueella. Asukastiedot otettiin väestörekisteristä, 

jolloin julkiset rakennukset ja kesäasunnot jäivät tiedotteen jakelun ulkopuo-

lelle. Tiedote postitettiin alueittain sitä mukaa, kun projekti eteni. Tiedotteessa 

pyydettiin asukkaita, joiden kiinteistöllä ei ole öljysäiliöitä, ilmoittamaan asi-

asta etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Näin vältyttäisiin turhilta käyn-

neiltä.  

 

Samalla myös öljysäiliöiden omistajien oli mahdollista halutessaan varata kar-

toituskäynnille aika etukäteen. Samaan aikaan asukastiedotteen kanssa projek-

tista ilmoitettiin myös Valkeakosken sanomissa, Urjalan sanomissa ja Akaan 

seudussa. Kohdealueista tulostettiin osoitelistat sekä pohjavesialuekartat, joi-

den mukaan osattiin paikan päällä käydä oikeissa osoitteissa. 

7.3 Työn suoritus 

Kartoittaminen suoritettiin yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Kartoituskier-

roksella oli vakituisesti mukana pelastuslaitoksen kalustonhoitaja Tero Sarko-

la. Kolmena päivänä mukana oli myös palotarkastusinsinööri Saila Salomäki. 

Kartoitustyö tehtiin alue kerrallaan siten, että ensisijaisesti alueen kartoitusjär-

jestyksen määräsivät ennalta sovitut käyntiajat. Nämä huomioon ottaen alue 

pyrittiin kartoittamaan maantieteellisesti mahdollisimman järkevästi. Kohde-

alueet käytiin järjestyksessä Sääksmäki, Laukeela, Kylmäkoski ja Hyrsynhar-

ju.  

 

Kohteeseen tultaessa otettiin ensiksi selvää siitä, onko asukkaita paikalla. Jos 

oli, kysyttiin asukkaalta kiinteistön lämmitysmuodosta ja mahdollisista farma-

risäiliöistä. Mikäli ketään ei ollut paikalla, arvioitiin silmämääräisesti, voisiko 

kiinteistöllä olla öljysäiliöitä. Öljysäiliöiden etsiminen kiinteistöltä oli melko 

helppoa, sillä farmarisäiliöt yleensä näkyvät maan päällä, ja jos kiinteistöllä 

on lämmitysöljysäiliö, sen ilmaputki ja täyttöaukko ovat jossain näkyvillä. Jos 

kiinteistöllä ei selvästikään öljysäiliöitä ollut, kohteeseen ei enää palattu. Jos 

kohteessa havaittiin olevan öljylämmitys tai farmarisäiliö(itä), merkittiin tieto 

muistiin ja jätettiin kiinteistön postilaatikkoon asukkaalle yhteydenottopyyntö 

(liite 4).  

 

Kohteessa, jossa oli öljysäiliö tai säiliöitä ja asukas paikalla, täytettiin säiliö-

tietolomake jokaisesta säiliöstä erikseen asukkaan antamien tietojen sekä säi-

löistä tehtyjen omien havaintojen perusteella. Ylitäytönestimen toimivuus ko-

keiltiin siihen tarkoitetulla laiteella. Lisäksi kohteissa oli tavoitteena keskus-

tella säiliön omistajan kanssa öljysäiliön aiheuttamista riskeistä ja säiliön 

omistajan velvoitteista. Öljysäiliön omistajille jaettiin kartoituskäynnillä pro-

jektia varten tehty tietoisku (liite 2). Kiinteistönomistajan luvalla otettiin 
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myös valokuvia farmarisäiliöistä ja lämmitysöljysäiliöiden huoltokuiluista ja 

täyttöyhteistä. 

 

Kun kaikki alueet oli kartoitettu, listattiin kaikki säiliöt, joilla on tarkastusvel-

voite täyttämättä. Pelastuslaitos lähetti näille säiliön omistajille postitse tar-

kastuskehotuksen. 

8 TYÖN TULOKSET 

Kartoitustyön tulokset tilastoitiin oheisiin Excel -taulukoihin. Lämmitysöl-

jysäiliöiden ja farmarisäiliöiden tulokset käsiteltiin erikseen, samoin myös 

käytöstä poistetut ja käytössä olevat säiliöt. Maanalaiset lämmitysöljysäiliöt 

käsiteltiin vielä erikseen, koska kaikilla maanpäällisillä säiliöillä ei ole tarkas-

tusvelvoitetta. Maanpäällisten säiliöiden tarkastusvelvoite on projektin toteu-

tushetkellä vain Valkeakosken pohjavesialueella. Bunkkeriin eli suojakammi-

oon sijoitetut säiliöt on tässä työssä luokiteltu maanalaisiksi säiliöiksi, koska 

niissä ei ollut lain edellyttämiä hälytyslaitteita. Farmarisäiliöt on käsitelty sa-

manlaisina säiliöinä riippumatta siitä, oliko säiliö kartoituksen suoritushetkel-

lä käytössä vai ei. 

8.1 Sääksmäen pohjavesialue 

Sääksmäen pohjavesialue (liite 7) 0490801B sijaitsee Valkeakosken kaupun-

gin eteläosassa entisen Sääksmäen kunnan alueella Vanajaveden äärellä. Alue 

on 1. luokan pohjavesialue. Pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1,7 

km2 ja alueen kokonaispinta-ala 2,65 km2. Pohjaveden muodostumismäärän 

on arvioitu olevan 1100 m3/d.  Alue kuuluu kaakko-luode –suuntaisena kul-

kevaan, jäätikkökielekkeiden väliin kerrostuneeseen saumamuodostumaan. 

(Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, liite 2) 

 

Pohjavesialueen muodostavat Huittulan ja Rapolan harjut kuuluvat harjumuo-

dostumaan, joka ulottuu Hämeenlinnan Hattelmalanharjusta aina Lempäälän 

alueelle. (Valkeakosken kaupunki, 2009) 

 

Harjun päälajite on kohtalaisesti lajittunut sorainen hiekka. Harjussa esiintyy 

myös siltti- ja rautapitoisia välikerroksia. Harjun ydin on kivistä soraa ja pinta 

huonosti lajittunutta soraa tai hiekkaa. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, 

liite 2) 

 

Alueen keskiosassa on Kemmolan vedenottamo, josta vettä johdetaan lähi-

seudun asukkaiden käyttöön Kemmolan, Huittulan ja Ritvalan alueille sekä 

Sääksmäen kirkonseudulle. Vuonna 2001 Kemmolan vedenottamosta otettiin 

vettä 58 m3/d luvan ollessa 120 m3/d. Lisäksi Sääksmäellä on kirkon kupeessa 

varavedenottamo. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, 9)  
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Alueen luonnonolot ovat myös ainutlaatuiset, sillä alueelta löytyy Natura-

alue, yksityinen suojelualue, lehtojensuojeluohjelma-alue sekä valtakunnalli-

sesti arvokas maisemakokonaisuus. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, liite 

5) 

 

Alueen rakennuskantaan kuuluu lähinnä omakotitaloja ja maatiloja, mutta 

myös kesäasuntoja ja yritystoimintaa. Kemmolan asuinalue edustaa uudempaa 

rakentamista, jossa on omakotitalojen lisäksi myös rivitaloja. Sääksmäen alu-

eella on myös historiallista merkitystä, sillä alueella sijaitsevat Sääksmäen 

keskiaikainen kivikirkko, museoviraston hallinnoima Rapolan kartano ja Val-

keakosken kaupungin omistama Voipaalan kartano. 

8.1.1 Lämmitysöljysäiliöt 

Sääksmäen pohjavesialueelta löytyi kartoitettujen kiinteistöjen määrään näh-

den vähän lämmitysöljysäiliöitä. Tämä johtuu siitä, että alueella on paljon ke-

säasuntoja sekä pienikokoisia vakituisia asuntoja, jotka on voitu edullisesti 

lämmittää ilman öljyä. Monissa taloissa lämmitysmuotona on rinnakkain puu 

ja sähkö. Alueen säiliöt ovat pääasiassa iäkkäitä ja suurimmaksi osaksi maan-

alaisia. Sääksmäen pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöt on esitelty taulukossa 

1. 
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Taulukko 1  Käytössä olevat lämmitysöljysäiliöt Sääksmäen pohjavesialueella 

9

1

7

2

1

0

0

Toimii 6

Ei toimi 0

Ei tarkastettu 4

0

Tarkastus voimassa 5

Tarkastettu joskus 1

Ei ole tarkastettu koskaan 4

2

2

1

1

0

4

Ulkona bunkkerissa

Säiliöhuoneessa

Kattilahuoneessa

KÄYTÖSSÄ OLEVAT LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT SÄÄKSMÄEN 

POHJAVESIALUEELLA (10 kpl)

Materiaali

Sijainti

Ylitäytön estin
On

Teräs

Muu

Ulkona maan alla

Ei ole

Ulkona maan päällä

Säiliön asennusvuosi

1960-69

1970-79

1980-89

Ei tietoa

Säiliön tarkastus

1990-99

2000-09

 

8.1.2 Farmarisäiliöt 

Kohdealueista eniten farmarisäiliöitä kartoitettiin maatalousvaltaiselta 

Sääksmäen alueelta. 
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Taulukko 2 Farmarisäiliöt Sääksmäen pohjavesialueella 

Kyllä Ei Ei tietoa

Tyyppikilpi 8 6 0

Nostokorvakkeet 6 8 0

Kulkuaukko 13 2 0

Jalakset 9 4 1

Vetokoukku 4 9 1

Ilmaputki 14 0 0

Täyttöaukko lukittu 3 11 0

Pohjatulppa 8 2 4

Laponesto 3 11 0

Varoituslipuke 5 9 0

Säiliön perusta ok 7 6 1

Säiliön vuodonhallinta ok 3 11 0

Säiliön etäisyys muista kohteista ok 7 7 0

FARMARISÄILIÖT VALKEKOSKEN SÄÄKSMÄEN ALUEELLA (14 kpl)

 

8.2 Laukeelan pohjavesialue 

Laukeelan pohjavesialue (liite 8) 0488701 sijaitsee Urjalan kunnassa. Alue on 

1. luokan pohjavesialue, jonka muodostumisalueen pinta-ala on 0,39 km2 ja 

kokonaispinta-ala 1,02 km2. Urjalan pohjavesialueille on tehty suojelusuunni-

telma, joka valmistui vuonna 2000. Laukeelan alue kuuluu tämän suojelu-

suunnitelman vaikutuspiiriin. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, 9, liitteet 2 

ja 4) 

  

Laukeelan pohjavesialue muodostuu osasta harjua ja siihen liittyvästä reuna-

muodostumasta. Ydinosa on karkeaa, pyöristynyttä, huonosti lajittunutta 

hiekkaa ja soraa. Reuna-alueet koostuvat hienoista aineksista, hienosta hiekas-

ta saveen. Vedenottamo sijaitsee alueen keskivaiheilla Pourunlammen ku-

peessa. Vuonna 2001 Laukeelan vedenottamolta otettiin vettä 370 m3/d otto-

luvan ollessa 800 m3/d. Pohjaveden virtaussuunnat ovat lounaasta ja koillises-

ta vedenottamon suuntaan. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, 10, liite 3) 

  

Laukeelan pohjavesialue käsittää maantieteellisesti suuren osan Urjalan kes-

kustan alueesta sekä jonkin verran haja-asutusaluetta. Keskusta-alueelta löy-

tyy kerros-, rivi- ja omakotitaloja sekä liike- ja julkisia rakennuksia. Haja-

asutusalueelta löytyy omakotitaloasumisen lisäksi maataloutta ja teollisuutta. 

Laukeela on kartoituksen kohdealueista ainoa, jonne on rakennettu kauko-

lämpö, mutta siihen liittyneitä kiinteistöjä on toistaiseksi hyvin vähän. 

8.2.1 Lämmitysöljysäiliöt 

Laukeelan pohjavesialueella huomattavan suuri osa öljysäiliöistä on sisäsäili-

öitä. Muovisia säiliöitä löytyi lähes yhtä paljon kuin teräksisiä. Tarkastusvel-

voitteen noudattamisessa kansa jakautui selvästi kahtia. Puolet kiinteistön 
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omistajista oli selvillä velvollisuuksistaan ja puolet joko eivät tienneet tai ei-

vät välittäneet niistä. Isännöityjä yhtiömuotoisia kiinteistöjä kartoitettiin 3 kpl, 

joissa kaikissa öljysäiliön tarkastus oli voimassa. Laukeelan alueella on liike-

rakennuksia ja muutama taloyhtiö, joiden isännöitsijöitä ei saatu selville. 

Taulukko 3 Käytössä olevat lämmitysöljysäiliöt Laukeelan pohjavesialueella  

9

9

7

0

1

7

3

Toimii 9

Ei toimi 3

Ei tarkastettu 6

0

Tarkastus voimassa 8

Tarkastettu joskus 1

Ei ole tarkastettu koskaan 9

4

5

1

1

3

4

Materiaali

Sijainti

Ulkona maan alla

Ulkona maan päällä

Ulkona bunkkerissa

Säiliöhuoneessa

Kattilahuoneessa

2000-09

Ei tietoa

KÄYTÖSSÄ OLEVAT LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT LAUKEELAN 

POHJAVESIALUEELLA (18 kpl)

Teräs

Muu

Säiliön asennusvuosi

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

Ylitäytön estin
On

Ei ole

Säiliön tarkastus

 

8.2.2 Farmarisäiliöt 

Laukeelan kohdealue sijoittuu lähes kokonaan Urjalan keskustaajaman alueel-

le, joten tältä alueelta löytyi kartoituksessa vain kaksi farmarisäiliötä yhdeltä 

maatilalta alueen laidalta. Näistä säiliöstä ei ole tehty taulukkoa, vaan ne on 

laitettu samaan taulukkoon Hyrsynharjun farmarisäiliöiden kanssa. 

8.3 Hyrsynharjun pohjavesialue 

Hyrsynharjun 1. luokan pohjavesialue (liite 9) 0488703 A sijaitsee myös Ur-

jalan kunnassa. Pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1,54 km2 ja alu-

een kokonaispinta-ala on 2,72 km2. Urjalan pohjavesialueiden suojelusuunni-

telma kattaa myös Hyrsynharjun pohjavesialueen. Pohjavesialue sijoittuu Ur-
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jalan keskustan kaakkoispuolelle kapeaan ja korkeaan kaakko-luode-

suuntaiseen harjuun. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, liite 4) 

 

Harjun maa-aines on pyöristynyttä soraista hiekkaa, jossa on paikoin runsaita 

kiviesiintymiä. Karkean aineksen joukossa on rautasakan värjäämiä kerroksia. 

Kangasniemen ja Paskolammin välillä maa-aines on lähinnä hienoa hiekkaa 

tai kivistä hienoa hiekkaa. Alueen itäosassa on lisäksi Kolun delta, joka on 

koostumukseltaan hienoa hiekkaa. Harjun kerrospaksuus on paikoin jopa yli 

20 metriä. (Elmnäinen, Innamaa, Kraft, Molarius, Saari & Vänskä 2000, 11-

12) 

  

Hyrsynharjun vedenottamo sijaitsee alueen länsi/luoteisosassa Huhdin taaja-

man kupeessa. Vuonna 2001 vedenottamolta otettiin vettä keskimäärin 169 

m3/d luvan ollessa 300 m3/d.  (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, s. 10) 

  

Hyrsynharjun pohjavesialue käsittää osan Huhdin taajamaa, muutoin se on ha-

ja-asutusaluetta. Taajama koostuu eri-ikäisistä omakotitaloista, muutamasta 

rivitalosta ja yhdestä metalliteollisuusalan yrityksestä. Alueen syrjäisimmässä 

kaakkoisosassa harjoitetaan lisäksi maanviljelystä. 

8.3.1 Lämmitysöljysäiliöt 

Hyrsynharjun pohjavesialueella valtaosa lämmitysöljysäiliöistä on maanalai-

sia. Yleisin säiliömateriaali on lasikuitu. Valtaosa säiliöistä on asennettu 

1970-luvulla, jolloin suurin osa alueen taloista on ilmeisesti rakennettu. 
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Taulukko 4 Käytössä olevat lämmitysöljysäiliöt Hyrsynharjun pohjavesialueella 

5

14

13

0

1

4

1

Toimii 14

Ei toimi 0

Ei tarkastettu 5

0

Tarkastus voimassa 8

Tarkastettu joskus 1

Ei ole tarkastettu koskaan 10

1

9

4

3

0

2

Kattilahuoneessa

Ei ole

Materiaali

Sijainti

Ulkona maan alla

Ulkona maan päällä

Ulkona bunkkerissa

Ylitäytön estin
On

Säiliön tarkastus

Säiliöhuoneessa

KÄYTÖSSÄ OLEVAT LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT 

HYRSYNHARJUN POHJAVESIALUEELLA (19 kpl)

Teräs

Muu

2000-09

Säiliön asennusvuosi

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

Ei tietoa  

8.3.2 Farmarisäiliöt 

Hyrsynharjun pohjavesialue sijoittuu Urjalan kunnan kaakkoisosaan. Aluee-

seen kuuluu Urjalan asemanseudun taajaman lisäksi haja-asutusaluetta ja 

maaseutua, josta farmarisäiliöitä löytyi. Taulukossa ovat mukana myös Lau-

keelan alueen kaksi säiliötä. 
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Taulukko 5 Farmarisäiliöt Hyrsunharjun ja Laukeelan pohjavesialueilla 

Kyllä Ei Ei tietoa

Tyyppikilpi 3 4 0

Nostokorvakkeet 5 2 0

Kulkuaukko 7 0 0

Jalakset 3 4 0

Vetokoukku 1 5 0

Ilmaputki 4 3 0

Täyttöaukko lukittu 3 4 0

Pohjatulppa 4 3 1

Laponesto 3 4 0

Varoituslipuke 3 4 0

Säiliön perusta ok 6 1 0

Säiliön vuodonhallinta ok 4 3 0

Säiliön etäisyys muista kohteista ok 7 0 0

FARMARISÄILIÖT HYRSYNHARJUN JA LAUKEELAN ALUEILLA (7 kpl)

 

8.4 Kylmäkosken pohjavesialue 

Kylmäkosken tärkein pohjavesialue (liite 10) sijoittuu kunnan keskustan tun-

tumaan Lumijärven ja Jalanti –järven väliin. Muodostuma on itä – länsi –

suuntainen harju ja pohjavesialue koostuu kahdesta harjun osasta, joiden nu-

merot ovat 0431001 A ja 0431001 B. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, 8, 

liite 4) 

 

Alue 0431001 B on 1. luokan pohjavesialue, joka käsittää Kylmäkosken pap-

pilasta Jalanti -järven rantaan ulottuvan alueen. Alueen pohjaveden muodos-

tumisalue on 0,4 km2 ja kokonaispinta-ala 0,96 km2. Alue 0431001 A on 2. 

luokan pohjavesialue, joka käsittää Lumijoen kupeessa kulkevan harjun osan, 

joka ulottuu lähes Lumijärvelle saakka. Pohjaveden muodostumisalue 0,26 

km2 ja kokonaispinta-ala 0,71 km2. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, liite 

4) 

  

Harjun ydin on kohtalaisesti pyöristynyttä soraa ja reunaosat hiekkavaltaiset. 

Osassa harjua pintakerros on hienoainespitoista soraa. Harjumuodostuman le-

veys on 50-100 m lukuun ottamatta Kylmäkosken kirkon kohtaa, jossa on 400 

metrin hiekkavaltainen leventymä. Pohjaveden päävirtaussuunnat ovat alueen 

länsiosassa kohti luode-kaakko –suuntaista Lumijokea ja länsiosassa kohti Ja-

lantia. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, liite 4, s.2)  

  

Kylmäkoskella on kaksi vedenottamoa, Kalpekin ja Pappilan vedenottamot. 

Kalpekin vedenottamo sijaitsee alueen B itäpäässä lähellä Jalannin rantaa ja 

Pappilan vedenottamo alueen B keskivaiheilla. Näistä ottamoista saa vetensä 

Kylmäkosken kirkonkylä ja lähiympäristö. Vuonna 2001 Pappilan vedenot-

tamolta otettiin 118 m3/d luvan ollessa 400 m3/d ja Kalpekin ottamolta 50 

m3/d luvan ollessa 100 m3/d. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, 9) 
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Kylmäkosken pohjavesialue on kohdealueista harvaanasutuin, mutta kuiten-

kin maankäytöltään ja rakentamiseltaan monipuolinen alue, josta löytyy liike-

toimintaa, maataloutta sekä pien- ja rivitaloasumista. 

8.4.1 Lämmitysöljysäiliöt 

Kylmäkosken pohjavesialueella on vähän kiinteistöjä, eikä sieltä näin ollen 

löytynyt montaa säiliötä. Määrää pienentää myös se, että kolmen säiliön omis-

tajia ei tavoitettu. 

Taulukko 6 Käytössä olevat lämmitysöljysäiliöt Kylmäkosken pohjavesialueilla 

2

3

0

0

2

2

1

Toimii 2

Ei toimi 1

Ei tarkastettu 2

0

Tarkastus voimassa 1

Tarkastettu joskus 0

Ei ole tarkastettu koskaan 4

0

2

0

1

1

1

Kattilahuoneessa

Ylitäytön estin

Ei tietoa

Säiliön asennusvuosi

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-09

On

Ei ole

Säiliön tarkastus

Ulkona bunkkerissa

Säiliöhuoneessa

Sijainti

Ulkona maan alla

Ulkona maan päällä

KÄYTÖSSÄ OLEVAT LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT 

KYLMÄKOSKEN POHJAVESIALUEELLA (5 kpl)

Materiaali
Teräs

Muu

 

8.4.2 Farmarisäiliöt 

Kylmäkosken pohjavesialue sijoittuu Kylmäkosken keskustan läheisyyteen. 

Alue on pinta-alaltaan kohdealueista pienin ja harvaanasutuin. Alueelta löytyi 

farmarisäiliöitä näin ollen vain kahdelta kiinteistöltä. 
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Taulukko 7 Farmarisäiliöt Kylmäkosken pohjavesialueella 

Kyllä Ei Ei tietoa

Tyyppikilpi 1 2 0

Nostokorvakkeet 2 1 0

Kulkuaukko 2 1 0

Jalakset 1 2 0

Vetokoukku 1 2 0

Ilmaputki 2 1 0

Täyttöaukko lukittu 0 3 0

Pohjatulppa 2 1 0

Laponesto 0 3 0

Varoituslipuke 1 2 0

Säiliön perusta ok 2 1 0

Säiliön vuodonhallinta ok 1 2 0

Säiliön etäisyys muista kohteista ok 3 0 0

FARMARISÄILIÖT KYLMÄKOSKEN ALUEELLA (3 kpl)

 

8.5 Kaikki kohdealueet 

Tässä luvussa on taulukoitu ja käsitelty kaikkien pohjavesialueiden säiliötieto-

ja yhdessä. 

8.5.1 Lämmitysöljysäiliöt 

Lämmitysöljysäiliöitä kartoitettiin kaikilla neljällä alueella yhteensä 64 kpl, 

joista käytössä olevia säiliöitä oli 51 kpl. Taulukossa 8 on esitetty säiliöiden 

alueellinen jakautuminen. 

Taulukko 8 Kaikki lämmitysöljysäiliöt alueittain 

Käytössä olevat 10 18 18 5

Käytöstä poistetut 3 5 2 3

Yhteensä 13 23 20 8

LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT ALUEITTAIN (64 kpl)

Urjala 

Laukeela

Urjala 

Hyrsynharju
Valkeakoski 

Sääksmäki Kylmäkoski

 
 

Käytöstä poistettuja säiliöitä kartoitettiin kaikilta alueilta yhteensä 12 kpl. 

Taulukossa 9 on esitetty niiden alueellinen jakautuminen sekä säiliön omista-

jilta saadut tiedot käytöstä poistamisen ajankohdista. 
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Taulukko 9 Käytöstä poistetut lämmitysöljysäiliöt 

1960-69

1970-79 1

1980-89 1

1990-99

2000-09 3

Ei tietoa 3 1 3

Kylmäkoski

KÄYTÖSTÄ POISTETUT LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT (12 kpl)

Käytöstä 

poistamisvuosi

Valkeakoski 

Sääksmäki

Urjala 

Laukeela

Urjala 

Hyrsynharju

 
 

Käytössä olevista säiliöistä maanalaisia on 27 kpl eli 51 %. Suojabunkkerissa 

olevia säiliöitä löytyi 5. Taulukossa bunkkeriin sijoitetut säiliöt on käsitelty 

maanalaisina säiliöinä. Määrällisesti eniten maanalaisia säiliöitä oli Hyrsyn-

harjun alueella, mutta suhteellisesti eniten Sääksmäen alueella. Maanalaisista 

säiliöistä teräksisiä oli 14, lasikuituisia 9 ja muovisia 4 kpl. Maanalaisista säi-

liöistä 15:ssa oli tarkastus voimassa. Maanalaisista säiliöistä 20 kpl on asen-

nettu 1970-luvulla tai aikaisemmin. 

Taulukko 10 Käytössä olevat maanalaiset lämmitysöljysäiliöt 

Sääksmäki Laukeela Hyrsynharju Kylmäkoski Kaikki yht.

7 6 4 2 19

1 2 10 0 13

5 4 6 0 15

2 0 3 0 5

1 4 5 2 12

2 2 2 0 6

2 2 9 2 14

1 0 2 0 3

1 2 1 0 4

0 0 0 0 0

2 2 0 0 4

Säiliön 

asennus-

vuosi

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-09

Ei tietoa

MAANALAISET KÄYTÖSSÄ OLEVAT LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT (32 kpl)

Teräs

Muu

Säiliön 

tarkastus

Tarkastus 

voimassa

Tarkastettu 

joskus

Ei ole tarkastettu 

koskaan

Materiaali

 
 

Taulukossa 11 on eritelty alueittain ne tarkastamattomat öljysäiliöt, joilla kar-

toituksen toteuttamishetkellä on tarkastusvelvollisuus. Taulukossa ovat mu-

kana Sääksmäen alueen kaikki säiliöt sekä muiden alueiden maanalaiset säili-

öt. Tällaisia säiliöitä on kaikkiaan 17 kpl, joista 12 on teräksisiä ja loput lasi-

kuituisia. 
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Taulukko 11 Tarkastamattomat säiliöt, joilla on tarkastusvelvoite 

Sääksmäki Laukeela Hyrsynharju Kylmäkoski

Teräs 4 3 2 2

Muu 0 1 4 0

Maan alla 2 3 5 0

Maan alla bunkkerissa 0 1 1 2

Maan päällä 2 0 0 0

1960-69 0 1 2 0

1970-79 2 0 3 2

1980-89 1 0 1 0

1990-99 0 1 0 0

2000-09 0 0 0 0

Ei tietoa 1 2 0 0

Asennusvuosi

TARKASTAMATTOMAT SÄILIÖT, JOILLA ON TARKASTUSVELVOITE (17 kpl)

Materiaali

Sijainti

 
 

Taulukossa 12 on vertailtu kaikkia neljää aluetta keskenään prosentuaalisesti. 

Merkille pantava yksityiskohta on, että Sääksmäen alueelta ei löytynyt yhtään 

sisäsäiliötä. Paras säiliöntarkastusaste on Laukeelan alueella. 

Taulukko 12 Kaikki käytössä olevat lämmitysöljysäiliöt 

Sääksmäki Laukeela Hyrsynharju Kylmäkoski Kaikki yht.

90 50 26 40 48

10 50 74 60 52

70 39 67 0 51

20 0 0 0 4

10 5 5,5 40 10

0 39 22 40 25

0 17 5,5 20 10

Toimii 60 50 78 40 61

Ei toimi 0 17 0 20 8

Ei tarkastettu 40 33 22 40 31

0 0 0 0 0

50 44,5 39 20 43

10 5,5 5,5 0 6

40 50 55,5 80 51

20 22 5,5 0 14

20 28 50 40 35

10 5,5 22 0 12

10 5,5 11 20 10

0 17 0 20 8

40 22 11 20 21

Tarkastettu joskus

Ei ole tarkastettu 

koskaan

KÄYTÖSSÄ OLEVAT LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT KAIKILLA POHJAVESIALUEELLA (%)

Ei ole

Säiliön 

tarkastus

Sijainti

Ulkona maan alla

Ulkona maan päällä

Ulkona bunkkerissa

Säiliöhuoneessa

Kattilahuoneessa

Tarkastus voimassa

Säiliön 

asennus-

vuosi

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-09

Ei tietoa

Ylitäytön 

estin

On

Teräs

Muu
Materiaali
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8.5.2 Farmarisäiliöt 

Farmarisäiliöitä kartoitettiin kaikilta alueilta yhteensä 24 kpl. Taulukossa 13 

on eritelty säiliöiden alueellinen jakauma. 

Taulukko 13 Farmarisäiliöt alueittain 

Valkeakoski 

Sääksmäki

Urjala 

Laukeela

Urjala 

Hyrsynharju Kylmäkoski

14 2 5 3

FARMARISÄILIÖT ALUEITTAIN (24 kpl)

 
 

 

Taulukossa 14 on käsitelty kaikki farmarisäiliöt yhdessä. Merkille pantavaa 

on, että kulkuaukko löytyy kahta lukuun ottamatta kaikista säiliöistä. Myös 

ilmaputki löytyy suurimmasta osasta säiliöitä. Toisaalta vain joka kolmannes-

sa säiliössä on laponesto ja lukittava täyttöaukko. Säiliön ympäristön runsaas-

ta kasvillisuudesta kertoo se, että joistain säiliöistä ei voinut nähdä pohjatulp-

paa, jalaksia, vetokoukkua tai säiliön perustaa. 

Taulukko 14 Kaikki farmarisäiliöt 

Kyllä Ei Ei tietoa

Tyyppikilpi 12 12 0

Nostokorvakkeet 13 11 0

Kulkuaukko 22 2 0

Jalakset 13 10 1

Vetokoukku 6 16 2

Ilmaputki 20 4 0

Täyttöaukko lukittu 6 18 0

Pohjatulppa 14 6 4

Laponesto 6 18 0

Varoituslipuke 9 15 0

Säiliön perusta ok 15 8 1

Säiliön vuodonhallinta ok 8 16 0

Säiliön etäisyys muista kohteista ok 17 7 0

FARMARISÄILIÖT KAIKILLA KOHDEALUEILLA (24 kpl)

  

9 KARTOITUSTYÖN POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Alun perin kartoituksen tavoitteena oli tutkia vain Sääksmäen, Laukeelan ja 

Kylmäkosken pohjavesialueet. Kartoitus eteni kuitenkin odotettua ripeämmin, 

joten päätettiin kartoittaa vielä Hyrsynharjunkin pohjavesialue. Se oli hyvä 

päätös, sillä alueelta löytyikin paitsi monta asianmukaisesti tarkastettua säiliö-

tä, myös yhtä monta iäkästä säiliötä, joita ei ole tarkastettu koskaan. 
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Kartoituksen tuloksista on nähtävissä selviä trendejä. Tarkastuksien osalta on 

havaittavissa selvästi, että noin puolet öljysäiliöiden omistajista on selvillä 

velvoitteistaan ja säiliön aiheuttamista riskeistä. Hyrsynharjun tuloksista 

huomataan, että alue on rakennettu pääosin 1970-luvulla, jolloin tapana on ol-

lut sijoittaa lämmitysöljysäiliöt maan alle. Säiliöt ovat olleet tuolloin usein la-

sikuitusäiliöitä.  Sääksmäen alueella yhtä vaille kaikki lämmitysöljysäiliöt 

ovat teräksisiä ja sijoitettu aina maan alle.  

 

Huomattavan suuri osa kaikista säiliöistä on otettu käyttöön 1970-luvulla tai 

aiemmin ja näistä huomattavan suuri osa on tarkastamattomia. Tässä yhtey-

dessä pitää muistaa, että minkäänlaiset öljysäiliöt eivät ole ikuisia eikä niitä 

ole ikuisiksi tarkoitettukaan. 30-40 vuotta vanhat maanalaiset säiliöt alkavat 

olla auttamatta tiensä päässä. Lähivuosina on siis varauduttava öljysäiliöiden 

vuotoihin sekä säiliöiden uusimisiin.  

 

Tarkastamattomien säiliöiden määrää saattaa lisätä sekin, että muutama säiliö 

on otettu käyttöön vuonna 1999, joten vuoden 2010 puolella ne ovat tarkas-

tamattomia, ellei niitä syksyn 2009 aikana tarkastettu. 

 

Farmarisäiliöiden alueellinen jakauma kertoo kohdealueiden yhdyskuntara-

kenteesta. Sääksmäen alue poikkeaa muista alueista selvästi. Sääksmäki on 

maatalousvaltaista aluetta Valkeakosken keskusta-alueen ulkopuolella, jossa 

on paljon vapaa-ajan asuntoja ja näin ollen kiinteistöjen määrään nähden vä-

hän lämmitysöljysäiliöitä. Kolme muuta aluetta sijoittuu suurelta osin kunta-

keskuksiin. Näiltä alueilta vähät farmarisäiliöt löytyivät alueiden reunoilta. 

 

Farmarisäiliöiden osalta huomio kiinnittyi yleiseen säiliöistä huolehtimiseen. 

Monet säiliöt olivat niin pahasti kasvillisuuden peittämiä, että niistä ei voinut 

nähdä esimerkiksi pohjatulppaa, jalaksia tai säiliön perustuksia ylipäänsä. 

Mahdollisista vuodoista puhumattakaan.   

 

Käytöstä poistettuja lämmitysöljysäiliöitä kartoitettiin muutama jokaiselta 

alueelta. Toimenpiteet käytöstä poistamiseksi ja käsitykset siitä, millainen on 

käytöstä poistettu säiliö, olivat kovin erilaisia. Säiliöitä oli täytetty esim. hie-

kalla ja betonilla, yhteen säiliöön oli jätetty tarkoituksella hieman öljyä poh-

jalle ruostumisen estämiseksi. Muutamassa tapauksessa säiliö oli oikeaoppi-

sesti kaivettu maasta ja toimitettu jätteenkäsittelyyn. Oli myös tapaus, jossa 

maanalaiselle säiliölle, putkistolle tai polttimelle ei ollut tehty mitään. Läm-

mitysjärjestelmän käyttö oli vain lopetettu vuosia sitten. Tällainen käytöstä 

poistaminen ei tunnu kovin vakuuttavalta, sillä öljylämmitys on helppo ottaa 

myöhemmin uudestaan käyttöön, kun putkiyhteitä ei ole katkaistu eikä säiliö-

tä tai poltinta poistettu. Vuosien käyttämättömyys ei tee maanalaiselle säiliöl-

le hyvää. Mikäli säiliötä ei tarkasteta ensin, on öljyvahingon riski suuri, kun 

säiliöön laitetaan öljyä pitkän tauon jälkeen.  

 

Farmarisäiliöiden kohdalla käytöstä poistamisen käsite on vähintään yhtä 

hankala ja epämääräinen. Monilla säiliöiden omistajilla oli pihanperällä vanha 
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säiliö tai useampi, jota ei enää käytetty. Farmarisäiliö on vähintäänkin yhtä 

helppo ottaa uudelleen käyttöön kuin lämmitysöljysäiliö.  

 

Selviä syitä käytöstä poistettujen säiliöiden säilyttämiseen kiinteistöllä ei ky-

syttäessä saatu. Osasyynä saattaa olla säiliön omistajien tiedonpuute tai tie-

donsaannin hankaluus. Alan toimijoiden pitäisi ehkä mainostaa itseään ja pal-

velujaan paremmin. Myös kunta voisi valistaa säiliönomistajia tehokkaammin 

esim. vetoamalla ympäristönsuojelumääräyksiin. Korkeiden kustannusten 

pelko saattaa myös vaikuttaa.   

 

Asukkaiden suhtautuminen kartoitusprojektiin oli lähes poikkeuksetta myön-

teinen. Useimmat ihmiset ymmärsivät asian tärkeyden ja olivat yhteistyöha-

luisia. Vaikka tarkastettuja öljysäiliöitä kartoitettiin useita, niin tarkastuspöy-

täkirjoja nähtiin vain muutama. Syynä oli aina se, että asukas ei tiennyt, missä 

pöytäkirja on. Monet tiedot tarkastetuista säiliöistä saatiin säiliön omistajilta 

puhelimitse tai sähköpostilla, joten näissäkään tapauksissa pöytäkirjoja ei 

nähty.  

 

Kartoitettujen säiliöiden lukumäärät eivät ole ehdottoman todellisia, sillä jo-

kaiselta kohdealueelta jäi kartoittamatta 1-3 säiliötä sen vuoksi, että säiliön 

omistajia ei tavoitettu. Tästä huolimatta tuloksista selviää alueiden yleinen öl-

jysäiliötilanne erittäin hyvin. 

 

Öljyvahingot ovat yhtä mahdollisia niin pohjavesialueilla kuin muuallakin, 

mutta pohjavesialueilla vahingon seuraukset voivat olla huomattavasti vaka-

vammat. Öljyvahinko voi johtua vuotavasta öljysäiliöstä, vuotavasta putkis-

tosta tai huolimattomasta säiliön täytöstä. Näin ollen maanalaiset säiliöt ovat 

vuotojen havaitsemisen kannalta kaikkein hankalimpia. Maanalaisen säiliön 

olemassaolo on hyvin helppo unohtaa juuri siksi, että se on maan alla piilossa. 

Pientä vuotoa säiliössä ei voi havaita muuten kuin menemällä säiliöön sisälle. 

Säiliöön ei yleensä mennä muutoin kuin tarkastusta ja huoltoa tehtäessä. Jos 

säiliötä ei tarkasteta, se voi vuotaa pahimmassa tapauksessa vuosikausia ke-

nenkään tietämättä. Samoin voi käydä maassa kulkevalle polttimelta tulevalle 

öljyn paluuputkelle. Kummassakaan vuototapauksessa polttimen toiminta ei 

kärsi eikä öljyn kulutus suuresti lisäänny, joten vuotoa on vaikea havaita. 

 

Öljysäiliöiden tarkastamisen tärkeyttä ei voida siis korostaa liikaa. Koska laki 

ei velvoita tarkastamaan kuin pohjavesialueiden maanalaiset säiliöt, olisi kun-

tien hyvä lisätä tarkastusvelvoitetta omilla ympäristönsuojelumääräyksillään 
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LIITE 1 

 

OTE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ 

 

Kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on laadittu vuonna 2004 ja niissä 

määrätään pohjavesialueiden öljysäiliöistä seuraavaa: 

 

”8 § Öljysäiliöiden kunnossapito ja tarkastus 

 

8.1 Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat vanhat maanalaiset öljysäiliöt tulee 

kiinteistön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa säännöllisesti valtuute-

tulla tarkastajalla annettujen säädösten mukaisesti. 

 

8.2 Pohjavesialueilla kiinteistöjen uudet öljysäiliöt on sijoitettava maan päälle 

tiiviisiin suoja-altaisiin tai säiliöiden tulee olla vuodonilmaisujärjestelmällä 

varustettuja kaksoisvaippasäiliöitä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähin-

tään yhtä suuri kuin siihen sijoitettavan säiliön tilavuus. Säiliöt on varustetta-

va ylitäytön estolaittein. Säiliöiden täytön tulee tapahtua siten, etteivät vuodot 

ole mahdollisia. 

 

8.3 Maanpäälliset öljysäiliöt sekä muualla kuin tärkeillä pohjavesialueilla si-

jaitsevat maanalaiset öljysäiliöt tulee kiinteistön omistajan tai haltijan toimes-

ta tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla ensimmäisen kerran 10 vuoden kulu-

essa säiliön käyttöönotosta ja tämän jälkeen säiliöiden kunnosta riippuen kah-

den, viiden tai kymmenen vuoden välein. 

 

8.4 Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan 

tai järjestäjän on pyydettäessä annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

selle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista öljysäiliöistä 

ja putkistoista, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asen-

tamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta. 

 

8.5 Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiin-

teistöllä sijaitsevat maanalaiset polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt poistetaan 

kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Samalla tulee säiliöt puhdistaa asian-

mukaisesti, mahdolliset vuodot tarkistaa sekä saastunut maa poistaa ja käsitel-

lä siten, kuin alueellinen ympäristökeskus määrää. Säiliöiden vuodoista tulee 

välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristöviranomaisille. Öljysäiliön sijai-

tessa sellaisessa paikassa, että sitä on teknisesti hyvin vaikea poistaa, ympäris-

tönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvolli-

suudesta.” 
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KIINTEISTÖILLE JÄTETTY YHTEYDENOTTOPYYNTÖ 
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LOMAKE LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖILLE 

 

 

 

 

 



Öljysäiliökartoitus Valkeakosken, Urjalan ja Kylmäkosken pohjavesialueilla 

 

 

  

 

LIITE 5/2 

 

 

 

 

 

 

 



Öljysäiliökartoitus Valkeakosken, Urjalan ja Kylmäkosken pohjavesialueilla 

 

 

  

 

LIITE 6/1 

 

LOMAKE FARMARISÄILIÖILLE 
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