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Ylöjärvenharjun pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden 

kartoitusprojekti 2011 

 

1 Johdanto 
 
Ylöjärven kaupungin ympäristötoimi kartoitti yhteistyössä Ylöjärven Vesi liikelaitoksen 

ja Tampereen aluepelastuslaitoksen kanssa lämmitysöljysäiliöiden kuntoa ja 

tarkastustilannetta Ylöjärvenharjun pohjavesialueella kesällä 2011. Kartoituksen 

alkuvaiheessa kohteena oli Soppeenmäen alue, jossa kartoitukseen osallistuvia 

kiinteistöjä oli noin 370. Kartoituksen aikana mukaan liitettiin myös osa Metsäkylää ja 

pieni osa Vuorentaustaa. Kartoituksessa hyödynnettiin Tampereen aluepelastuslaitoksen 

rekisteriä öljysäiliöistä. 

 

Ylöjärvenharjun pohjavesialue (kuva 1) on veden hankinnan kannalta tärkeä 

pohjavesialue ja se luokitellaan kuuluvaksi 1 luokkaan. Ylöjärvenharjun pohjaveden 

muodostumisalueen pinta-ala on noin 14 km
2
 ja pohjavettä alueella syntyy noin 16500 

m
3
. Tiheään asutettu Soppeenmäen alue sijaitsee kokonaisuudessaan Ylöjärvenharjun 

pohjaveden muodostumisalueella, jossa sijaitsee myös kaksi tärkeää vedenottamoa, 

Ahveniston vedenottamo ja Saurion vedenottamo. Päätoimisena vedenottamona alueella 

toimii Ahveniston vedenottamo, jolla on lupa 3500 m
3
/d ja sivutoimisena Saurion 

vedenottamo, jolla on lupa 2000 m
3
/d. Myös kartoitukseen mukaan tulleet osat 

Metsäkylästä ja Vuorentaustasta sijaitsevat kokonaan muodostumisalueella. Metsäkylän 

eteläpuolella sijaitsee Julkujärven vedenottamo, jolla on lupa 1800 m
3
/d.  

(Ylöjärvenharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma 2004) 
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Kuva 1. Ylöjärvenharjun pohjavesialue 

 

Öljyn säilöminen pohjavesialueilla varsinkin vanhoissa maanalaisissa säiliöissä on riski 

maaperälle ja pohjavedelle. Rikkoutunut putki tai säiliö saattaa vuotaa suuria määriä 

öljyä maaperään ja jo pienikin määrä öljyä aiheuttaa veteen haju- ja makuhaittoja. Siksi 

öljysäiliöiden kunnosta tulee huolehtia tärkeällä pohjavesialueella. Säännölliset 

tarkastukset ja huollot pidentävät säiliön käyttöikää ja ehkäisevät mahdollisia 

öljyvahinkoja. 

 

Öljyvahinkojen puhdistaminen on usein hyvin kallista ja hankalaa. Korjaus 

kustannukset jäävät useimmiten kiinteistönomistajan maksettaviksi aiheuttaja maksaa -

periaatteen mukaisesti. Siksi onkin tärkeää, että kiinteistöjen omistajat ovat selvillä 

lämmitysöljysäiliönsä kunnosta, valtakunnallisista ja kaupunkien omista 

ympäristönsuojelumääräysten velvoitteista ja kiinteistövakuutuksiensa ehdoista. 

 

Öljysäiliöiden omistajia velvoittavat kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 

maanalaisista lämmitysöljysäiliöistä (344/83) ja kaupungin 

ympäristönsuojelumääräykset. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaan 

maanalaiset säiliöt tulee säännöllisesti tarkastuttaa kuntoluokituksensa mukaisesti 

pohjavesialueella. Kaupungin ympäristönsuojelumääräykset usein velvoittavat 

tarkastuttamaan pohjavesialueella myös maanpäälliset säiliöt. Tarkastuksen saa suorittaa 

vain Turvatekniikan keskuksen (Tukes) päteväksi arvioima tarkastaja. 
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2 Yleistä 
 

2.1 Tavoite 

 

Öljysäiliöiden kartoitusprojektin tavoitteena oli kartoittaa Ylöjärvenharjun 

pohjavesialueella Soppeenmäen kaupunginosassa, sekä osassa Metsäkylää ja 

Vuorentaustaa olevien öljysäiliöiden sijaintia, nykyistä kuntoa ja tarkastustilannetta 

sekä lisätä tietoisuutta säiliöiden tarkastusvelvoitteista ja opastaa kunnossapidossa. 

Tavoitteena oli myös opastaa asukkaita toimimaan ennalta mahdollisten öljyvahinkojen 

ehkäisemiseksi sekä edistää ympäristönsuojelua, pohjaveden suojelua ja 

maaperänsuojelua. Kartoitus on osa Ylöjärvenharjun pohjavesialueen 

suojelusuunnitelmaa. 

 

2.2 Lainsäädäntö 

 

Pohjavesien pilaamiskiellosta säädetään ympäristönsuojelulain 8 §:ssä. Työ- ja 

elinkeinoministeriö (TEM) vastaa tällä hetkellä öljylämmityslaitteistojen yleisestä 

lainsäädännöstä. Öljylämmityslaitteistoja koskevia säädöksiä ovat laki vaarallisten 

kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta (290/2005), asetus öljylämmityslaitteistoista 

(1211/1995) sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) päätös maanalaisten 

öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983), päätös palavista nesteistä 

(313/1985) ja päätös öljylämmityslaitteistosta (314/1985). Valtakunnallisesti 

valvontaviranomaisena toimii Tukes ja paikallisesti alueellinen ELY-keskus, 

pelastusviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

 

Öljylämmitteisen kiinteistön omistajan tai haltijan tulee tarkastuttaa säiliönsä KTM:n 

päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) mukaisesti. 

Tällöin säiliö tulisi tarkastaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja 

sen jälkeen tarkastuksen yhteydessä määritetyn kuntoluokituksen mukaisesti (taulukko 

1). Tässä kartoituksessa on kaikki vuonna 2001 tai sen jälkeen asennetut säiliöt laskettu 

A-luokkaan kuuluviksi, sillä niiden ikä ei ole vielä ylittänyt ensitarkastukseen 

vaadittavia vuosia. 
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Säiliön luokka Tarkastusväli 

A-luokka, terässäiliö 5 vuotta 

A-luokka, muu säiliö 10 vuotta 

B-luokka 2 vuotta 

C-luokka 6 kk:n kuluessa poistettava käytöstä 

D-luokka poistettava välittömästi käytöstä 

Taulukko 1. Öljysäiliöiden kuntoluokat ja tarkastusvälit pohjavesialueella (KTM 344/83) 

 

Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat astuneet voimaan 1.3.2007. 

Määräysten 12 §:ssä on annettu velvoite maanalaisten ja maanpäällisten säiliöiden 

tarkastuksista. Maanalaisten säiliöiden lisäksi tulee määräysten mukaan myös 

maanpäälliset ja muut maanalaiset, kuin KTM:n päätöksen (344/83) mukaiset säiliöt 

tarkastuttaa määräajoin pohjavesialueella. Pohjavesialueella sijaitsevien sisäsäiliöiden 

tarkastuksissa tulee noudattaa samoja tarkastusvelvoitteita kuin maanalaisten säiliöiden 

tarkastuksissa. 

 

Käytöstä poistettavat maanalaiset säiliöt tulee ympäristönsuojelumääräysten mukaan 

puhdistaa ja poistaa putkistoineen maaperästä. Säiliötä ei kuitenkaan tarvitse poistaa, 

mikäli se on asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä 

tavalla ennen määräysten voimaantuloa. Tällöin säiliöstä tulee kuitenkin poistaa täyttö- 

ja ilmaputket, jotta öljyn syöttöä ei vahingossakaan pääsisi tapahtumaan. Mikäli säiliön 

poistaminen osoittautuu teknisesti hankalaksi tai se aiheuttaa kohtuutonta vahinkoa 

omaisuudelle, voi kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen yksittäistapauksissa 

myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvollisuudesta. Säiliön poistosta tulee lopuksi 

ilmoittaa Tampereen aluepelastuslaitokselle. 
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3 Kartoitus 
 

Kartoitus toteutettiin Ylöjärvenharjun pohjavesialueella Soppeenmäessä (kuva 2), 

osassa Metsäkylää ja osassa Vuorentaustaa. Soppeenmäki oli mukana 

kokonaisuudessaan. 

 

 

Kuva 2. Soppeenmäki 

 

Metsäkylän aluetta rajasivat Metsäkyläntie, idässä Ryöpäkäntie ja etelässä Vaasantie 

(kuva 3). 

 

Kuva 3. Metsäkylä ja sen kartoitettava alue 
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Vuorentaustassa alueena oli Pohjola, jota rajasivat Mastontie ja Pohjanpolku (kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Kartoitettava osa Vuorentaustaa 

 

Soppeenmäen osalta kartoituksessa oli mukana noin 370 kiinteistöä ja Metsäkylän sekä 

Vuorentaustan osalta yhteensä noin 230 kiinteistöä. Näistä öljylämmitteisiä kiinteistöjä 

oli aluepelastuslaitoksen säiliörekisterin mukaan Soppeenmäessä 157, Metsäkylässä 25 

ja Vuorentaustassa 23.  

 

Soppeenmäen kiinteistöihin lähetettiin tiedote kartoituksesta toukokuun puolivälissä ja 

Metsäkylään sekä Vuorentaustaan heinäkuun alussa. Asukastiedotteessa pyydettiin 

öljylämmitteisten kiinteistöjen osalta ottamaan yhteyttä ja varaamaan aika 

kartoituskäyntiä varten. Tiedotteessa pyydettiin ottamaan yhteyttä myös muiden 

lämmitysmuotojen osalta, jotta myös poistetut säiliöt saataisiin tietoon. Näin pyrittiin 

varmistamaan, että saataisiin tieto kaikista kiinteistöistä alueilla. Niiden kiinteistöjen 

osalta, jotka eivät ottaneet yhteyttä, tieto pyrittiin saamaan joko puhelimitse tai 

käymällä kiinteistöllä. Asukastiedotteessa oli mukana myös esimerkkejä aiemmin 

tapahtuneista öljysäiliöonnettomuuksista. Esimerkeillä tiedotettiin, millaisia mahdollisia 

vahinkoja öljyn varastoimisessa ja käytössä voi tapahtua, mikäli laitteistoa ei huolleta 

oikein.  
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Kartoituskäynneillä selvitettiin käytössä olevien säiliöiden ja varusteiden kuntoa, ikää ja 

tarkastustilannetta. Samalla selvitettiin käytöstä poistettujen säiliöiden tilannetta ja 

kuntoa. Käyntien aikana asiakkaita tiedotettiin tarvittaessa öljylämmitykseen liittyvistä 

säädöksistä ja kerrottiin mahdollisista riskeistä.  

 

4 Kartoituksen tulokset 
 

Kartoituksessa lähetettiin Soppeenmäen alueelle noin 370 asukastiedotetta. Niiden 

avulla, sekä muilla yhteydenotoilla saatujen tietojen kautta kartoitettiin öljylämmitteisiä 

kiinteistöjä Soppeenmäessä 184 kappaletta. Muulla lämmitysmuodolla olleita 

kiinteistöjä oli yhteensä 170, johon on laskettu mukaan myös entiset öljylämmitteiset 

kiinteistöt. Kaikkien kiinteistöjen omistajiin ei saatu yhteyttä ja ilman selvitystä jäi 

lopulta 11 kiinteistöä, joista yksi oli säiliörekisterissä. 

 

Metsäkylän osalta öljylämmitteisiä kiinteistöjä kartoitettiin 24 ja näissä oli yhteensä 25 

käytössä olevaa säiliötä. Muulla lämmitysmuodolla olleita oli yhteensä 100, mukaan 

lukien öljylämmityksestä poistuneet kiinteistöt. Kiinteistöistä 70 jäi ilman 

yhteydenottoa ja siten selvittämättä. Kuitenkin kaikki säiliörekisterissä olleet kiinteistöt 

saatiin kartoitettua. 

 

Vuorentaustassa öljylämmitteisiä kiinteistöjä kartoitettiin 20 kappaletta. Muita 

kiinteistöjä oli yhteensä 14. Ilman selvitystä jäi lopulta yksi kiinteistö, joka oli merkitty 

säiliörekisteriin. 

 

Osassa kiinteistöistä oli useampi säiliö, joten säiliöiden määrä oli suurempi kuin 

kiinteistöjen määrä (taulukko 2). Säiliöiden määrät on laskettu siten, että rinnan kytketyt 

muovisäiliöt on laskettu yhdeksi säiliöksi. 
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 Säiliö Materiaali  

Soppeenmäki  Teräs Muovi + muut Yhteensä 

 Maanalainen 21 - 21 

 Maan alla bunkkerissa 52 5 58 

 Sisällä 55 52 107 

 Yhteensä 129 57 186 

Metsäkylä     

 Maanalainen 2 - 2 

 Maan alla bunkkerissa 1 1 2 

 Sisällä 5 16 21 

 Yhteensä 8 17 25 

Vuorentausta     

 Maanalainen 4 - 4 

 Maan alla bunkkerissa 5 - 5 

 Sisällä 6 5 11 

 Yhteensä 15 5 20 

Kaikki     

 Yhteensä 152 79 231 

Taulukko 2. Kartoitetut öljysäiliöt 

 

Kaikilta alueilta löytyi poistettuja säiliöitä yhteensä 67 kappaletta, joista 35 oli jätetty 

kiinteistölle. Poistamattomista säiliöistä 16 oli maanalaisia ja 19 sisällä olevia. Maan 

alla bunkkerissa olleet poistamattomat säiliöt laskettiin sisäsäiliöiksi, koska niitä 

koskevat samat poistovelvoitteet. Kokonaan kiinteistöltä poistettuja säiliöitä oli 32 

kappaletta. 

 

 

Käytöstä poistetut säiliöt Kpl 

Maanalainen 16 

Sisäsäiliö 19 

Poistettu kiinteistöltä 32 

Yhteensä 67 

Taulukko 3. Käytöstä poistetut öljysäiliöt 
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4.1 Maanalaiset säiliöt 

 

Projektin aikana kartoitettiin yhteensä 92 maan alla sijaitsevaa öljysäiliötä (kuva 5). 

Näistä 27 oli maan alla kosketuksessa maanpinnan kanssa ja 65 sijoitettuna bunkkeriin. 

Säiliöistä kuusi oli bunkkeriin sijoitettuja muovisia säiliöitä, joista yksi oli varustettu 

vuodonilmaisujärjestelmällä. Yksi säiliö oli tehty ruostumattomasta teräksestä ja 

sijoitettu maan alle bunkkeriin. Loput 85 olivat teräksisiä. Pääsääntöisesti maan kanssa 

kosketuksissa olevat säiliöt oli asennettu 1960-luvulla tai aivan 1970-luvun alussa. 

Vanhimmat säiliöt oli asennettu 1960-luvulla, mutta selvästi eniten asennuksia on tehty 

1970-luvulla. 

 

 

Kuva 5. Maanalaiset säiliöt. Vasemmalla siisti maan kanssa kosketuksessa oleva ja oikealla öljyn sotkema 

bunkkerissa oleva 

 

4.1.1 Maassa 

 

Maanalaisia maan kanssa kosketuksessa olevia säiliöitä kartoitettiin yhteensä 27 (kuva 

6). Niistä 25:lle oli tehty tarkastus vähintään kerran. Tarkastuksissa määritellyn 

kuntoluokituksen perusteella A-luokkaan kuuluvia säiliöitä oli 22. Mukaan on laskettu 

myös pinnoituksella A-luokkaan nostetut säiliöt. Viimeisimmän tarkastuksen mukaan 

B-luokkaan kuuluvia säiliöitä oli käytössä kolme, jotka kaikki oli asennettu ennen 

vuotta 1972. C- ja D-luokan säiliöitä ei ollut käytössä lainkaan, tosin muutama C- ja D-

luokkaan todettu säiliö oli nostettu pinnoituksella tai hitsaamalla A-luokkaan.  

 

Luokittelemattomia säiliöitä oli kaksi, joista toinen oli asennettu vuonna 1998 ja siihen 

on suunniteltu tilattavan tarkastus lähiaikoina. Toinen tarkastamattomista oli juuri 
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vaihtanut omistajaa ja uudella omistajalla ei ollut tietoa säiliön historiasta. Kyseinen 

talo oli ilmeisesti rakennettu jo 50-luvulla. Omistaja kuitenkin suunnitteli 

lämmitysmuodon vaihtoa lähiaikoina. 
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Kuva 6. Maanalaisten säiliöiden määrät eri kuntoluokissa asennusvuoden mukaan. 

 

4.1.2 Bunkkerissa 

 

Kartoitetuista säiliöistä maan alla bunkkerissa olevia säiliöitä oli käytössä 65 kappaletta 

(kuva 7). Näistä A-luokkaan kuuluvia oli 37 ja B-luokkaan kuuluvia kuusi. Yhtään 

käytössä olevaa C- ja D-luokkaan kuuluvaa säiliötä ei löytynyt, tosin yksi aiemmin C-

luokkaan luokiteltu säiliö oli pinnoituksella nostettu A-luokkaan. Luokittelemattomia 

säiliöitä oli 22. 
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Kuva 7. Bunkkerissa olevien maanalaisten säiliöiden määrät ja kuntoluokat asennusvuoden mukaan. 
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Suuri luokittelemattomien määrä johtui usein omistajien tietämättömyydestä. Suuri osa 

asukkaista ei tiennyt, että Ylöjärven ympäristönsuojelumääräysten mukaan 

pohjavesialueella tulee tarkastuttaa määräajoin myös maan alla bunkkerissa olevat 

säiliöt. Usein myös tarkastuksen teettäneillä omistajilla oli epätietoisuutta asiasta. 

Asukkailla oli usein myös kova luotto betonisen bunkkerinsa tiiviyteen ja niissä olevien 

säiliöiden kestävyyteen ja he näkivät tarkastuksen teettämisen turhaksi. 

Tarkastamattomien säiliöiden osalta asukkaita kehotettiin teettämään tarkistus 

mahdollisimman pian, viimeistään ennen seuraavaa öljyn lisäystä.  

 

4.1.3 Myöhässä olevat tarkastukset 

 

Maanalaisten vähintään kerran tarkistettujen säiliöiden tarkastus oli kartoitushetkellä 

myöhässä 29 säiliön osalta, joista 12:ssa tarkastuksesta on aikaa 10 vuotta tai enemmän. 

Viimeisimmän tarkastuksen mukaan myöhässä olevista säiliöistä 25 kuului A-luokkaan 

ja neljä B-luokkaan. A-luokan säiliöiden tarkastukset olivat pisimmillään myöhässä 12 

vuotta. B-luokan säiliöiden tarkastukset olivat myöhässä vähimmillään neljä vuotta ja 

pisimmillään 10 vuotta.  Tarkastukset olivat luonnollisesti myöhässä myös 

luokittelemattomilta säiliöiltä, joita oli yhteensä 24. 

 

Yhtenä syynä tarkastuksen myöhässä olemisessa, oli terässäiliön pinnoituksen 

yhteydessä annettu 10 vuoden takuu, jonka asukkaat mielsivät myös tarkastusväliksi. 

Myös pinnoitusliikkeillä on ollut epäselvyyksiä asiasta, koska osassa tapauksista oli 

selvästi suositeltu seuraavaa tarkastusta 10 vuoden päästä. Todellisuudessa myös 

pinnoitetut säiliöt tulee tarkastaa kuntoluokituksen mukaisesti. Oli myös paljon 

tapauksia, joissa kiinteistön edellinen asukas oli teettänyt tarkastuksen, mutta ei 

tiedottanut siihen liittyvistä toimista ja velvoitteista. Tällöin uusi asukas ei ollut 

tietoinen tarkastuksista eikä velvoitteista. 

 

4.1.4 Maanalaisten säiliöiden pinnoitus 

 

33 maanalaiselle säiliölle oli pyritty hankkimaan lisää käyttöikää teettämällä osittainen 

tai kokonainen pinnoitus. Pinnoituksia oli tehty muutamia jo 1980- ja 1990-luvuilla, 

mutta selvästi eniten niitä tehtiin 2000-luvulla. Pinnoitettuja maan kanssa kosketuksissa 
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olevia säiliöitä oli 15 kappaletta. Maan alla bunkkerissa sijaitsevista säiliöistä oli 

pinnoitettuja 18 (kuva 8). Osalle säiliöistä oli tehty myös omatoimisia 

korjaustoimenpiteitä, kuten epoksi- maalaus tai hitsaus. Osa omistajista kertoi 

puhdistaneensa ja tarkastaneensa säiliöt silmämääräisesti itse, sekä korjanneensa 

mahdolliset syöpymät. 
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Kuva 8. Pinnoitetut maanalaiset säiliöt asennusvuoden mukaan. 

 

4.2 Sisäsäiliöt 

 

Projektissa kartoitettiin myös sisäsäiliöitä, joille Ylöjärven kaupunki on määrittänyt 

samat tarkastusvelvoitteet, kuin maanalaisille säiliöille. Käytössä olevia sisäsäiliöitä oli 

yhteensä 139, joista muovisia oli 73 (kuva 9) ja teräksisiä 66. Rinnankytketyt 

muovisäiliöt on laskettu yhdeksi säiliöksi. Useat muovisäiliöt ja muutamat terässäiliöt 

oli sijoitettu teräksisiin valuma-altaisiin, kun taas suuri osa terässäiliöistä ja muutamat 

muovisäiliöt olivat vain erikoiskäsitellyssä betonisessa säiliöhuoneessa. 

 

Suurin osa sisäsäiliöistä oli asennettu asuinrakennukseen ja muutama erilliseen 

ulkorakennukseen. Yleisimpiä sijainteja olivat erilliset säiliöhuoneet asuinkerroksessa 

tai kellarissa. Öljysäiliön asentamista kattilahuoneeseen oli lähinnä suosittu 

muovisäiliöiden kohdalla. 
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Kuva 9. Muovisäiliö teräksisessä suoja-altaassa 

 

Sisäsäiliöiden asennuksia oli tehty tasaisesti vuosien 1970 ja 2011 välillä. Ensimmäinen 

terässäiliö oli kuitenkin asennettu jo 1950-luvulla, kun taas ensimmäiset muovisäiliöt oli 

asennettu 1970-luvun puolivälissä. 1970-luvulla asennettiin selvästi eniten teräksisiä 

sisäsäiliöitä, kun taas 1980-luvulla ja siitä eteenpäin muovisäiliöt olivat yleisempiä 

(kuva 10). 
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Kuva 10. Erilaiset sisäsäiliöt asennusvuoden mukaan. 
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Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan, myös sisäsäiliöt tulee 

pohjavesialueella tarkastuttaa määräajoin. Sisäsäiliöiden tarkastuksessa noudatetaan 

samoja tarkastusvälejä, kuin KTM:n päätöksessä maanalaisten säiliöiden 

määräaikaistarkastuksista. 

 

A-luokkaan kuuluvia sisäsäiliöitä löytyi kartoituksessa 45. Niistä 22 oli vuoden 2001 

jälkeen asennettuja muovisäiliöitä ja näin ollen toistaiseksi A-luokan säiliöitä. Loput 23 

olivat teräksisiä. B-luokan säiliöt olivat teräksisiä ja niitä oli seitsemän, joista kaksi oli 

asennettu 1980-luvulla ja muut 1970-luvulla. Yhtään C- ja D-luokan sisäsäiliötä ei 

kartoituksessa löytynyt (kuva 11). 

 

Luokittelemattomia sisäsäiliöitä löytyi kartoituksessa 87 kappaletta. Näistä 36 oli 

teräksisiä ja 51 muovisia. Valtavaa tarkastamattomien sisäsäiliöiden määrää selittää se, 

että asukkailla oli hyvin harvoin tietoa nykyisestä ympäristönsuojelumääräysten 

velvoitteesta tarkastaa myös sisäsäiliöt pohjavesialueella. Varsinkin muovisäiliöiden 

kohdalla asukkaat eivät tienneet että myös ne täytyy tarkastuttaa määräajoin. 

Teräksisten sisäsäiliöiden kohdalla oli usein niin, että asukas oli arvioinut säiliön hyvän 

ulkopinnan perusteella säiliön olevan kunnossa, eikä tarvitsevan tarkastusta. Osa 

asukkaista sanoi seuraavansa säiliöhuoneen tilaa usein, jotta mahdollinen vuoto 

havaittaisiin mahdollisimman nopeasti. 
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Kuva 11. Sisäsäiliöiden määrät ja kuntoluokat asennusvuoden mukaan 
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4.2.1 Myöhässä olevat tarkastukset 

 

Vähintään kerran tarkastettujen sisäsäiliöiden tarkastukset olivat myöhässä seitsemän 

säiliön osalta. Näistä viisi oli aiemmassa tarkastuksessa todettu kuuluvan A-luokkaan ja 

kaksi B-luokkaan. A-luokan sisäsäiliöiden tarkastukset olivat myöhässä pisimmillään 12 

vuotta ja B-luokan sisäsäiliöiden kuusi vuotta. Luokittelemattomien sisäsäiliöiden osalta 

tarkastukset olivat luonnollisesti myöhässä. Kaikissa tapauksissa joissa tarkastus oli 

myöhässä, asukkaita kehotettiin tilaamaan tarkastus mahdollisimman pian. 

 

4.2.2 Sisäsäiliöiden pinnoitus 

 

Muutamille sisäsäiliöille oli myös tehty pinnoituksia. Sisäsäiliöistä 12 oli pinnoitettu 

osittain tai kokonaan ja kahdelle oli tehty muita korjauksia. Osa pinnoituksista oli tehty 

varmistukseksi ja osalla pinnoituksista oli hankittu lisää käyttöikää nostamalla syöpynyt 

säiliö B-luokasta takaisin A-luokkaan. 

 

4.3 Käytöstä poistetut säiliöt 

 

Kartoituksessa selvitettiin myös käytöstä poistettujen säiliöiden määrää. Kaikkiaan 

käytöstä poistettuja säiliöitä oli 67 kappaletta, joista 32 oli poistettu kokonaan 

kiinteistöltä, 16 oli jätetty maahan ja 19 oli jätetty sisälle. 

 

Maahan jätetyistä säiliöistä 13 oli tyhjennetty, puhdistettu ja täytetty hiekalla. Kaksi 

säiliötä oltiin poistamassa maasta lähiaikoina. Yksi säiliö oli jätetty maahan, mutta 

asukkaalla ei ollut tietoa tyhjennyksestä ja puhdistuksesta. Sisäsäiliöistä kaksi oli 

varmuudella tyhjentämättä, yksi oli tyhjennetty, mutta ei puhdistettu ja yhden 

tyhjennyksestä ja puhdistuksesta ei asukkaalla ollut tietoa.  

 

Suuri osa säiliöistä oli poistettu käytöstä itse tai tarkastusliikkeen tekemänä. Monissa 

tapauksissa ei kuitenkaan ollut poistettu ulos näkyvää täyttöputkea eikä ilmaputkea, 

jotka kuitenkin määrätään Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä 

poistettavan. Säiliötä poistettaessa kiinteistöltä poistettiin usein myös putket, mutta 

muutamissa tapauksissa putket oli jostain syystä jätetty poistamatta. Näissä tapauksissa 

asukkaita kehotettiin poistamaan täyttöputki ja ilmaputki, esimerkiksi katkaisemalla. 
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Näin varmistetaan, että öljyä ei vahingossakaan tankata säiliöön, tai tyhjään tilaan jossa 

säiliötä ei enää ole. 

 

Kokonaan öljylämmityksestä poistuneita kiinteistöjä oli 33 kappaletta. Suuri osa öljystä 

poistuneiden kiinteistöjen uusista lämmitysmuodoista koostui maa- sekä 

sähkölämmityksistä. Myös ilma-vesi-lämpöpumppuja ja perinteisiä puulämmityksiä oli 

muutamia. 34 tapauksessa poistetun säiliön tilalle otettiin uusi säiliö. 

 

4.4 Varusteet 

 

4.4.1 Putkijärjestelmät 

 

Kartoituksessa selvitettiin myös käytössä olevia putkijärjestelmiä, joilla öljy kuljetetaan 

säiliöstä polttimelle. Yleisesti käytössä on ollut kaksiputkijärjestelmä, joka on 

asennettuna kaikissa vanhoissa säiliöissä, ellei sitä myöhemmin ole muutettu yhdelle 

putkelle. Kaksiputkijärjestelmässä öljy kulkee tuloputkea pitkin polttimelle ja 

käyttämätön ylijäämäöljy palaa paluuputkessa takaisin säiliöön.  Rakenteissa ja maassa 

kulkevaa putkea on mahdoton tarkkailla ja siksi yksi riskitekijöistä onkin juuri 

paluuputkessa, joka saattaa rikkoutuessaan vuotaa suuren määrän öljyä. 

 

Kaksiputkijärjestelmä voidaan korvata 

yksiputkijärjestelmällä, asentamalla polttimen 

läheisyyteen palautuskiertojärjestelmä (kuva 

12). Tällöin öljyn liikenne säiliön ja polttimen 

välillä vähenee huomattavasti ja mikäli 

tuloputki rikkoutuu, pääsee öljyn sekaan ilmaa 

joka sammuttaa polttimen ja samalla myös 

lopettaa öljyn ottamisen säiliöstä. 

Yksiputkijärjestelmään siirtyminen onnistuu 

helposti esimerkiksi poltinhuollon yhteydessä. 

 

 

 

 

Kuva 12. Palautuskiertojärjestelmä kattilan 

kyljessä 
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Perinteinen kaksiputkijärjestelmä oli käytössä 77 maanalaisessa säiliössä ja 106 

sisäsäiliössä (kuva 13). Yksiputkijärjestelmiä oli käytössä 14 maanalaisessa säiliöissä ja 

29 sisäsäiliössä. Yksiputkijärjestelmiä oli jonkin verran suoraan asennettuna uusiin 

muovisäiliöihin, mutta suurin osa oli vaihdettu aiemmin kahdella putkella toimivasta 

järjestelmästä. Putkijärjestelmä jäi selvittämättä viiden kiinteistön kohdalla. 

 

14

29

77

106

0

20

40

60

80

100

120

Maanalaiset säiliöt Sisäsäiliöt

kp
l

Putkijärjestelmät

1 putkijärjestelmä

2 putkijärjestelmä

 

Kuva 13. Putkijärjestelmät säiliöiden sijoituksen mukaan 

 

4.4.2 Viemäröinti 

 

Kartoituskäynneillä seurattiin myös kattilahuoneiden viemäröintiä. Suuressa osassa 

pannuhuoneista lattiakaivo oli avoinna, muutamassa se oli tukittu irrotettavalla laipalla 

ja muutamassa kaivoa ei ollut laisinkaan. Asukkaita kehotettiin tukkimaan 

pannuhuoneidensa avonaiset lattiakaivot, sillä mahdollisen öljyvahingon sattuessa öljyä 

ei saisi päätyä viemäriverkostoon. Monet eivät kuitenkaan olleet halukkaita tukkimaan 

lattiakaivoaan mahdollisen vesivahingon takia. Monessa pannuhuoneessa kulki 

alkuperäisiä vesiputkia ja muutamassa tapauksessa olikin jo sattunut putken 

halkeaminen. Tällöin lattiakaivo oli pelastanut kiinteistön suuremmilta vesivahingoilta. 
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4.4.3 Täyttöpaikka 

 

Öljysäiliön täyttöpaikan kunnossapito ja oikeat asennukset ovat tärkeä osa 

öljylämmitystä, sillä niissä tapahtuu suuri osa öljyvahingoista. Viallinen liitin tai 

ylitäytönestin saattavat aiheuttaa täytettäessä öljyn roiskumista maahan. Halkaisijaltaan 

liian pieni ilmaputki saattaa rasittaa säiliötä ja putkistoa täytettäessä kovalla paineella.  

 

Täyttöpaikalta tulisi löytyä täyttöputki, ilmaputki, ylitäytönestin ja hätäsulku. Myös 

kevytöljy-kyltti tulisi olla näkyvillä, jotta säiliöön täyttäjällä on täysi varmuus, että 

säiliöön tankataan oikeaa tavaraa. Kartoituksessa ilmeni kaksi tapausta, joissa säiliöön 

oli jostain syystä tankattu raskasta polttoöljyä. Molemmissa tapauksissa oli kevytöljy-

kyltti puuttunut. Myös täyttöliittimen korkeus maasta ei saisi ylittää 1,5 metriä, jotta 

täyttäjän ei tarvitsisi turhaan kurotella. Mikäli täyttöliitin kuitenkin on korkeammalla, 

kuin 1,5 metriä, tulee täyttöpaikalle järjestää tukeva teline joka on aina saatavilla ja jolle 

täyttäjä voi tarvittaessa nousta. 

 

 

4.4.4 Täyttöliittimet 

 

Öljysäiliöiden täyttöliittimet ja niiden tyyppi kartoitettiin myös. Liitintyyppejä oli 

kahdenlaisia, vanhempi sakaraliitin ja uudempi kamlock-liitin (kuva 14). Useissa 

vanhemmissa säiliöissä käytettävän sakara-liittimen on havaittu aiheuttavan suuremman 

vaaran öljyn roiskumiselle täytön yhteydessä. Kartoitettaessa kehotettiin asukkaita 

lukitsemaan vapaasti avattavissa olevat täyttöputket. Lukitsemalla vältetään 

mahdollinen ilkivalta ja ehkäistään lapsia laittamasta esimerkiksi kiviä säiliöön. 

 

Vanhempia sakaraliittimiä oli kartoituksessa 136 ja kamlock-liittimiä 89 kappaletta 

(kuva 15). Suurin osa uudemmista kamlock-liittimistä oli asennettu uudempiin 

muovisäiliöihin ja näin ollen sisäsäiliöihin. Tieto liitintyypistä jäi puuttumaan viiden 

säiliön osalta. 
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Kuva 14. Säiliöiden täyttöputket ja niiden liitintyypit 
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Kuva 15. Eri liitintyyppien määrät säiliön asennuspaikan mukaan 

 

4.4.5 Ylitäytönestin 

 

Ylitäytönestin on elektroninen laite, joka katkaisee öljyn syötön öljypinnan saavuttaessa 

säiliössä sijaitsevan anturin (kuva 16). Ylitäytönestin on tullut pakolliseksi 1970-luvulla 

niin uusiin, kuin vanhoihin säiliöihin. Öljyn lisääminen säiliöön onkin kiellettyä, mikäli 

ylitäytönestintä ei ole tai se on epäkunnossa. Säiliötä ei myöskään suositella täytettävän 

ylitäytönestimeen asti, vaan sen tulisi olla viimeisenä varmistuksena. Omistajan 
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tulisikin seurata öljyn pinnankorkeutta ja tilata sopiva määrä öljyä, jotta ylitäytöltä 

estyttäisiin ylitäytönestimen rikkoutuessa. 

 

Kuva 16. Ylitäytönestin 

 

Ylitäytönestin löytyi kaikilta kartoitetuilta kiinteistöiltä. Kahdella kiinteistöllä 

ylitäytönestin oli rikki ja niissä asukkaita kehotettiin uusimaan se mahdollisimman pian, 

viimeistään ennen seuraavaa täyttöä. Ylitäytönestin jäi kokeilematta kuudessa 

kiinteistössä, joista yhdessä se oli pudonnut hankalaan paikkaan ja lopuissa kartoituksen 

tiedot kerättiin puhelimitse. Kartoituksen kiinteistöillä oli kartoitushetkellä asuvien 

asukkaiden mukaan myös aiemmin vaihdettu yhteensä noin 10 ylitäytönestintä. 

 

4.5 Onnettomuudet 

 

Kartoituskäynneillä saatujen tietojen mukaan vakavia onnettomuuksia oli sattunut yksi. 

Onnettomuudessa oli sisätiloihin asennetun noin 10 vuotta vanhan muovisäiliön pohja 

revennyt ilmeisesti täytettäessä ja öljy oli valunut teräksiseen suoja-altaaseen, joka oli 

kuitenkin ruostunut puhki. Tapauksessa jouduttiin purkamaan pieni osa kiinteistöä ja 

poistamaan maata sen alta. Myös yksi ylitäyttö oli alueella tapahtunut, jossa maata 

jouduttiin hieman poistamaan talon seinustalta. 

 

Kiinteistön omistajien mukaan myös pieniä roiskeita oli täytössä päässyt maahan, 

säiliöiden päälle ja bunkkereihin, jättäen pienen hajun. Muovisäiliöiden osalta 

kahdeksassa kiinteistössä oli havaittavissa säiliön ja täyttöputken liitoksesta öljyn 

tihkumista täytön yhteydessä. Näistä kahdessa oli öljyä päätynyt teräksiseen suoja-

altaaseen. Omistajia patistettiin tilaamaan asennusliike korjaamaan liitokset ja 
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poistamaan öljy suoja-altaasta. Myös muissa tihkumistapauksissa omistajia neuvottiin 

seuraamaan täyttöliitosta täytön yhteydessä ja kehotettiin tilaamaan asennusliike 

tarkastamaan liitokset.  

 

4.6 Aluepelastuslaitoksen säiliörekisterin päivitys 

 

Kartoituksen yhtenä tavoitteena oli kerätä puuttuvia tietoja aluepelastuslaitoksen 

säiliörekisteriin. Puuttuvia ja poikkeavia tietoja oli kohtalaisen paljon, tosin kaikkia 

tietoja, kuten asukkaiden arvioita asennusvuodesta ei voitu hyödyntää niiden 

epävarmuuden vuoksi.  

 

Kartoituksessa havaitut poikkeamat rekisteriin: 

 

 Kiinteistöllä öljylämmitys, mutta puuttui rekisteristä, 55 kpl 

 Säiliö on poistettu ja lämmitysmuoto vaihdettu, rekisterissä kuitenkin 

merkattuna käytössä olevaksi, 20 kpl 

 Säiliö vaihtunut uudeksi ja puuttui rekisteristä (vanha rekisterissä), 19 kpl 

 Tarkennus tai korjaus säiliön sijainnissa kiinteistöllä, 63 kpl 

 Asennusvuosi puuttui, 106 kpl 

 Säiliötä ei ole ollutkaan tai virheellinen osoitemerkintä, 7 kpl 

  



24 

 

5 Yhteenveto 
 

Lämmitysöljysäiliöiden kartoitus toteutettiin Ylöjärvenharjun pohjavesialueella 

Soppeenmäessä, Metsäkylässä ja Vuorentaustassa. Soppeenmäki kartoitettiin kokonaan 

ja Metsäkylästä sekä Vuorentaustasta vain osa. Kartoitettavalla alueella oli yhteensä 

noin 600 kiinteistöä, joille lähetettiin asukastiedote kartoituksesta. 

Aluepelastuslaitoksen säiliörekisterin ja saatujen yhteydenottojen mukaan 

kartoitettavilla alueilla oli yhteensä 233 öljysäiliötä lämmityskäytössä ja näistä kaksi jäi 

kartoittamatta. Muilla lämmitysmuodoilla olleita oli 284 kappaletta ja ilman 

yhteydenottoa jäi lopulta 82 kiinteistöä, joista 85 % oli Metsäkylästä. 

 

Kartoituksessa tuli esille, että varsinkin Soppeenmäessä ja Vuorentaustassa 

öljylämmitys on vielä käytössä usealla kiinteistöllä. Ylöjärvellä on 1970-luvun 

alkupuolella alettu vaatia öljysäiliöiden rakentamista bunkkeriin ja se myös näkyi 

kartoituksessa, sillä 71 % maanalaisista säiliöistä oli sijoitettu bunkkeriin. Maanalaisten 

osuus kaikista säiliöistä oli 40 % ja maanalaisten teräksisten osuus kaikista 37 %. 

Kaikista säiliöistä sisällä olevia teräksisiä oli 28 % ja muovisia 32 % (kuva 17). 
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Kuva 17. Kartoituksen öljysäiliöt 

 

Maanalaisia säiliöitä kartoitettiin 92 kappaletta. Niistä A-luokkaan luokiteltiin kuuluvan 

64 % ja B-luokkaan 10 %. Niistä jopa 43 %:lla oli tarkastus myöhässä. Loput 26 % 

olivat luokittelemattomia, sillä yhtään C- ja D-luokan säiliötä ei kartoituksessa löytynyt. 

Maan kanssa kosketuksissa olevia luokittelemattomia oli kaksi. Maanalaisista säiliöistä 
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77 % ylitti säiliöille suositellun 30 vuoden käyttöiän ja näin ollen ne lisäävät 

merkittävästi vahingon riskiä. Myös alkuperäiset putket aiheuttavat yhä suuremman 

riskin. 36 %:lle maanalaisista säiliöistä oli pyritty saamaan lisää käyttöikää 

pinnoittamalla ja yhä useampi puhui teettävänsä sen säiliölleen lähiaikoina. Pinnoitusta 

tulisi kuitenkin välttää, sillä se vaikeuttaa jatkossa tehtävän tarkastuksen tekemistä. 

Säiliön sisälle tehty pinnoitus ei myöskään pidättele säiliön päällä olevaa maamassaa, 

mikäli teräs ruostuu ja syöpyy heikoksi. Tutkimuksissa on myös todettu läpisyöpyneen 

reiän kautta pääsevän veden irrottavan hiljalleen pinnoitetta. 

 

Teräksisiä sisäsäiliöitä löytyi kartoituksessa 66 kappaletta (28 %). Näistä A-luokkaan 

kuului 35 % (23 kpl) ja B-luokkaan 11 % (7 kpl). Loput 54 % (36 kpl) olivat 

luokittelemattomia. Teräksisistä säiliöistä 73 % (48 kpl) ylitti säiliöille suositellun 30 

vuoden käyttöiän. Teräksisistä sisäsäiliöistä oli pinnoitettu 18 % (12 kpl). 

 

Myös teräksiset sisäsäiliöt syöpyvät sisäpuolelta ja ikääntyneillä tarkastamattomilla 

säiliöillä vahingon riski kasvaa. Sisätiloissa olevan puhki syöpyneen säiliön öljy 

imeytyy helposti betonista tehtyyn suoja-altaaseen ja sitä kautta talon rakenteisiin ja 

pahimmassa tapauksessa jopa rakennuksen alle, jolloin puhdistaminen tulee hyvin 

hankalaksi ja kalliiksi. 

 

Muovisia säiliöitä oli kartoituksessa yhteensä 79 kappaletta (35 %), joista kuusi oli 

maan alla bunkkerissa ja 73 sisätiloissa. A-luokkaan kuuluvia muovisäiliöitä oli 32 % 

(25 kpl), mutta vain kolme niistä oli tarkastettuja ja loput 22 kpl oli vuonna 2001 tai 

jälkeen asennettuja. Yleisin syy tarkastamattomille säiliöille oli epätietoisuus 

tarkastusvelvoitteesta. Muovisäiliöt tulisi tarkastuttaa Ylöjärven pohjavesialueilla 10 

vuoden välein, mikäli ne on edellisellä kerralla todettu A-luokkaan. 

 

Muovisten säiliöiden osuus on tulevaisuudessa kasvamassa, sillä monet puhuivat 

muovisen sisäsäiliön ottamisesta vanhan teräksisen tilalle. Muovisäiliöiden 

ongelmakohdiksi osoittautui täyttöputken ja säiliön välinen liitos, josta useassa 

kohteessa oli täytössä tihkunut öljyä. Omistajien tulisikin tarkkailla täytön yhteydessä 

säiliötään ja tarvittaessa pyytää täyttäjää pienentämään täyttöpainetta. 

 

Käytöstä poistettuja säiliöitä oli yhteensä 67 kappaletta. Näistä maahan jätettyjä oli 16, 

sisäsäiliöitä 19 ja kokonaan poistettuja 32. Maan alla bunkkerissa olleet laskettiin 
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sisäsäiliöiksi, sillä sisäsäiliöiden tavoin niitä ei tarvitse poistaa kiinteistöltä. Maahan 

jätetyistä säiliöistä 13 oli tyhjennetty, puhdistettu ja täytetty.  49 % (33 kpl) oli 

poistunut kokonaan öljylämmityksestä poiston yhteydessä. 

 

Kartoitettujen liitintyyppien osalta vanhoja riskialttiimpia sakaraliittimiä oli käytössä 60 

% kaikista. Uusien muovisäiliöasennusten yhteydessä ne kuitenkin vähenevät ja 

kamlock-liittimien osuus kasvaa. Kartoitettujen putkijärjestelmien osalta taas 

riskialttiimpi kaksiputkijärjestelmä oli käytössä 81 % säiliöistä. Myös niiden määrä 

vähenee hiljalleen, sillä uusiin muovisäiliöihin asennetaan nykyään yhä useammin 

yksiputkijärjestelmä. 

 

Aluepelastuslaitoksen rekisterin tiedoissa oli jonkin verran puutteita ja poikkeavuuksia. 

Tärkeydeltään suurin puute oli öljylämmitystiedoissa, sillä kartoituksessa esiin tulleita 

öljylämmityskiinteistöjä oli yhteensä 55 kappaletta joka on 24 % kaikista kiinteistöistä. 

Myös asennusvuosien tiedoissa oli paljon puutteita. Uusia asennusvuositietoja saatiin 

lopulta kerättyä 106 kappaletta. 

 

Kokonaisuudessaan kartoitusprojekti onnistui hyvin, vaikka aivan kaikkia suunniteltuja 

kiinteistöjä ei ehditty kartoittaa. Kaikista säiliörekisterissä olleista kiinteistöistä vain 

kaksi jäi kartoittamatta ja niistäkin saatiin tieto, että öljylämmitys on vielä käytössä. 

Kartoituksen ensimmäisessä osassa yhteydenotolle annettiin liian pitkä aika, sillä 57 

%:iin omistajista otettiin itse yhteyttä ja sovittiin aika kartoituskäynnille. Useat 

omistajat myös sanoivat, että eivät olleet saaneet asukastiedotetta. Mukaan mahtui myös 

muutama tapaus, jossa asukas ei halunnut kartoituskäyntiä suoritettavan laisinkaan. 

Tällöin tietojen keruu ja neuvonta pyrittiin hoitamaan puhelimitse. Suuri osa omistajista 

kuitenkin oli mukana kartoituksessa mielellään ja kartoituskäynnit sujuivat sen ansiosta 

hyvin.  

 

Tarkastusvelvoitteita koskevien tietojen tiedottaminen asukkaille oli tärkeää. Moni 

havahtui säiliöstä huolehtimisen tärkeydestä ja kertoi suunnittelevansa tarkastusta tai 

säiliön vaihtoa. Teräksisten sisäsäiliöiden tarkastusvelvoite herätti kuitenkin paljon 

keskustelua, sillä sisällä lämmitetyssä tilassa olleet terässäiliöt olivat lähes aina 

ulkoisesti hyväkuntoisia, eikä ruostumista tai muuta kulumista ollut silmin 

havaittavissa. Teräksisten A-luokkaan kuuluvien sisäsäiliöiden tarkastamiseen voisikin 

riittää 10 vuoden tarkastusväli ja tällöin tarkastuksen yhteydessä voitaisiin keskittyä 
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arvioimaan sisäpuolen syöpymien kuntoa ja syöpymisvauhtia. Toisaalta mikäli säiliön 

seinämävahvuuden todetaan olevan heikoimmillaan 3 mm ja näin ollen A-luokkaa, 

olisiko tällöin 10 vuoden väli liian riskialtis. 


