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10.2.7 Öljysäiliöitä koskeva lainsäädäntö 

KTM:n päätöksen 1199/1995 mukaan pohjavesialueilla sijaitseville tarkastamat-
tomille maanalaisille öljysäiliöille on tullut tehdä KTM:n päätöksen 344/1983 mu-
kaiset tarkastukset 31.12.1997 mennessä. Öljysäiliön omistaja vastaa öljysäiliön 
säännöllisistä tarkastuksista. Pelastuslaitoksen tulee pitää yllä öljysäiliörekisteriä 
pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä.  

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätösmaanalaisten öljysäiliöiden määräai-
kaistarkastuksista annetun kauppa- ja teollisuus- ministeriön päätöksen 
muuttamisesta 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on kumonnut öljysäiliöiden määräaikaistarkas-
tuksista 30 päivänä maaliskuuta 1983 annetun kauppa- ja teollisuusministeri-
ön päätöksen (344/83) 2 §:n 3 kohdan, 4 §:n, 11 §:n 1 momentin, 12 §:n se-
kä muuttanut 5 §:n, 6 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin, 8 §:n 1 momentin 
ja 11 §:n 3 momentin seuraavasti: 

5  § 

Määräaikaistarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja. Pöytäkirja on annettava säi-
liön omistajalle tai haltijalle, minkä lisäksi siitä on 14 päivän kuluessa tarkas-
tuksesta toimitettava jäljennös sen kunnan palopäällikölle, missä säiliö sijait-
see. 

Pöytäkirjassa on mainittava tarkastuksen tehnyt henkilö, ja öljylämmityslait-
teistoista annetun asetuksen 31 §:ssä tarkoitetun vastaavan henkilön on var-
mennettava se. 

6 § 

Tarkastukseen kuuluu syöpymien paikan määritys, syöpymien syvyyksien mit-
taaminen ja tarkastuspöytäkirjaan merkitseminen sekä ulkopuolisten vaurioi-
den selvittäminen. 

7 § 

Muut kuin metalliset säiliöt on tarkastettava yli- tai alipainekokeella taikka 
muulla vastaavalla tavalla. Painekokeessa käytettävän ylipaineen on oltava 
0,2 ― 0,3 bar (20 ― 30 kPa) ja alipaineen (0,015 ― 0,02 bar). 

8  § 

Säiliön tarkastuksen yhteydessä on säiliöön kuuluvalle paluuputkistolle tehtä-
vä painekoe 0,2 ― 0,3 bar (20 ― 30 kPa) ylipaineella. 

11 § 

Päätöksen muulla tavoin korjatun, korroosiosuojatun tai pinnoitetun säiliön 
kuulumisen A- tai B-luokkaan tekee turvatekniikan keskus, joka myös päättää 
tällaisiin säiliöihin mahdollisesti sovellettavista muista kuin 10 §:n mukaisista 
tarkastusväliajoista. 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995. 
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Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetun kauppa- ja te-
ollisuusministeriön päätöksen (344/83) 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetut tarkas-
tamattomat säiliöt tulee tarkastaa tämän päätöksen mukaisesti viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 1997. 

Edellä 1 momentissa mainitun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 
11 §:n 3 momentin nojalla tehdyt päätökset ovat edelleen voimassa. 

Pohjavesialueilla sijaitsevat suojaamattomat öljysäiliöt tulee poistaa tai varustaa 
suojarakenteilla (suojakuori tai katos ja säiliön tilavuutta vastaava suoja-allas 
sekä ylitäytön estin). Pohjavesialueille ei tule sijoittaa uusia maanalaisia säiliöitä, 
vaan öljysäiliöt sijoitetaan suoja-altaisiin sisätiloihin. 

Säiliöiden tarkastamisen toteuttamista määräajassa tulee valvoa ja pelastusvi-
ranomaisen tulee olla yhteydessä tarkastusvelvollisuuden laiminlyöneisiin säiliön 
omistajiin. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä 10 vuoden kuluessa käyttöönotos-
ta. Pohjavesialueilla maanalaiset säiliöt tulee tämän jälkeen tarkistaa 5 vuoden 
välein ja maanpäälliset 10 vuoden välein. Määräaikaistarkastuksesta tulee laatia 
pöytäkirja. Mikäli määräaikaistarkastuksessa havaitaan säiliön öljyvahinkovaara, 
on säiliö korjattava tai poistettava käytöstä. Tarkastuspöytäkirja tulee toimittaa 
kunnan pelastuslaitokselle.  

Säiliön omistajan tai haltijan on pääsääntöisesti nostettava käytöstä poistettu 
maanalainen öljysäiliö. Ennen nostamista säiliö ja putkistot on puhdistettava asi-
anmukaisesti. Säiliön nostosta on ilmoitettava kunnan ympäristötoimelle hyvissä 
ajoin ennen toimenpidettä maaperätarkastusta varten. 

Mikäli öljylämmityslaitteisto vaurioituu siten, että seurauksena on henkilö, omai-
suus- tai ympäristövahinko, tulee säiliön omistajan, haltijan tai käyttäjän ilmoit-
taa vahingosta viipymättä valvontaviranomaiselle. 

 


