
Hakemus käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättämiseksi maaperään 

Haemme poikkeusta Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11 §:n mukaisesta velvollisuudesta 
nostaa käytöstä poistettu maanalainen öljy- tai muu kemikaalisäiliö maaperästä. 

1. Hakijan tiedot
Nimi 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Osoite, postinumero ja -toimipaikka 

Laskutusosoite 

Y-tunnus, mikäli yritys

2. Tiedot kiinteistöstä
Kiinteistötunnus Kiinteistön omistaja, jos eri kuin hakija 

Kiinteistön osoite sekä postinumero ja -toimipaikka, jos eri kuin hakijan 

3. Maahan jättämisen perustelut (tarvittaessa erilliselle liitteelle)
   Säiliön poistaminen vahingoittaa rakenteita. Mitä ja miten? 

        Säiliö sijaitsee paikassa, josta sen poistaminen on muuten teknisesti hyvin vaikeaa tai aiheuttaa vahinkoa muulle omaisuudelle. Missä ja 
miten? 

  Muut perustelut 

4. Tiedot käytöstä poistetusta säiliöstä
Käytöstä poistamisen syy       Lämmitysmuodon vaihtaminen  Öljylämmityslaitteiston uusiminen   

 Muu, mikä       

Käytöstä poistamisen ajankohta 

Käytöstä poiston jälkeen säiliö on     Tyhjennetty       Puhdistettu        Tarkastettu 

Säiliön pienin etäisyys rakennuksesta, mistä mitattu? 

Koko (m³) 

Materiaali    Metalli   Muovi tai lasikuitu   Muu, mikä 

Onko säiliön pohja alempana kuin rakennusten perustukset?   Ei      Kyllä, kuinka paljon? 

Säiliö sijaitsee bunkkerissa     Kyllä  Ei 

Säiliö sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella       Kyllä     Ei    Ei tietoa 

Säiliö kunto 

   Kyllä, vuonna     Ei Onko tapahtunut ylivuotoja, milloin?            

ylitäyttöjä, milloin?   Kyllä, vuonna    Ei 
Öljysäiliön putkijärjestelmä   1-putkijärjestelmä 2-putkijärjestelmä*

* öljy tulee säiliöstä tuloputkea pitkin polttimeen ja ylijäämäöljy siirtyy polttimelta paluuputkea pitkin säiliöön takaisin



5. Liitteet
    Karttapiirros, josta selviää säiliön sijainti ja niiden rakenteiden sijainti, jotka estävät/vaikeuttavat säiliön poistoa. 

    Säiliön tarkastuspöytäkirjat (kopiot) 

    Kirjallinen suostumus säiliön maahan jättämiselle muilta kiinteistön omistajilta. 

    Muu liite, mikä 

6. Päiväys ja allekirjoitus (sähköisesti lähetettävää lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa)

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Henkilötiedot rekisteröidään kaupungin päätöksentekojärjestelmään ja Trimble Locus-ympäristövalvontarekisteriin. Tietosuojaselosteet ovat nähtävissä 
osoitteessa www.espoo.fi/espoon-kaupunki/tietosuoja

Hakemus toimitetaan osoitteeseen Espoon kirjaamo, PL 1, 02070 Espoon kaupunki tai kirjaamo@espoo.fi 
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