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Suomessa sattuu vuosittain useita satoja  
öljysäiliöistä ja lämmityslaitteistoista aiheutu-
neita öljyvahinkoja. Öljysäiliön kunnosta  
huolehtiminen on tärkeä osa riskienhallintaa ja 
vahinkojen ennaltaehkäisyä. 
 

Osalle säiliöistä on lakisääteinen tarkastus-
velvollisuus  
Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaiset säiliöt on 
tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kulut-
tua käyttöönotosta. Seuraavat tarkastukset teh-
dään määräajoin siten, kun tarkastuksessa säiliös-
tä todettu kunto edellyttää. 
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräykset voivat antaa 
tätä tiukempia vaatimuksia säiliöiden tarkastuksel-
le, niiden sijoittamiselle ja turvalaitteille. 
 
Säiliötarkastuksen voi teettää Turvallisuus- ja ke-
mikaaliviraston (Tukes) hyväksymällä tarkastajalla. 
Tukes ylläpitää luetteloa hyväksytyistä tarkastus-
liikkeistä nettisivuillaan. 
 

Tarkasta vakuutusehdot 
Vakuutusehdoissa ja niiden suojeluohjeissa voi olla 
myös öljysäiliöiden tarkastusta ja laitteita koskevia 
vaatimuksia. Vahinkotilanteessa tarkastuspöytäkir-
jan löytyminen omalta osaltaan osoittaa öljysäiliön 
asianmukaisesta hoidosta. 
 

Vanhat säiliöt vaihtoon 
Vanhat öljysäiliöt ovat riski ympäristölleen. Kaikki 
yli 30 vuotta sitten asennetut öljysäiliöt on järkevää 
uusia, koska niiden tekninen käyttöikä on ylitetty ja 
ne ovat monesti valmistettu jo ennen säiliöstandar-

dien voimaantuloa. Säiliön arvokilvessä on säiliön 
asennusvuosi ja hyväksymistiedot. Jos kilpeä ei 
ole, säiliö on todennäköisesti hyvin iäkäs. 
 
Vanhan säiliön vaihtaminen uuteen ei kustannuksil-
taan ole olennaisesti säiliön korjaamista kalliimpaa. 
Kun säilö uusitaan, saadaan samalla uusittua säili-
ön kaikki varusteet ja turvallisuus päivitettyä ajan 
tasalle. 
 

Tarkastuslista öljysäiliön hankinnasta ja 
sijoittamisesta 
1. Älä asenna uutta säiliötä maan alle.  
2. Hanki kaksoisvaipallinen öljysäiliö tai sijoita 

öljysäiliö suoja-altaaseen, jonka tilavuus on 
vähintään yhtä suuri kuin suurimman säiliön ti-
lavuus. 

3. Sijoita maanpäällinen säiliö alustalle, jossa on 
tiivis ja kemikaaleja läpäisemätön pinnoite. 

4. Varusta säiliö sähköisellä ylitäytön estolaitteel-
la. 

5. Noudata kunnan ympäristönsuojelumääräyk-
siä, jos niissä on polttonesteiden ja kemikaali-
en säilytystä koskevia määräyksiä. 

 

Öljysäiliön kunnon tarkastuslista 
1. Tarkastuta öljysäiliösi 5-10 vuoden välein Tur-

vallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymällä 
tarkastusliikkeellä. 

2. Uusi öljysäiliösi, jos  
· säiliö todetaan tarkastuksessa kuuluvak-

si C- tai D-luokkaan 
· säiliö on yli 30 vuotta vanha 
· säiliö on asennettu paikkaan, jossa sitä 

on mahdoton tarkastaa 
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· säiliön rakenteessa on selvästi havaitta-
vissa muutoksia. 

3. Jos käytössä on 2-putkikytkentä öljysäiliön ja 
öljypolttimen välissä, muuta se palautuskierto-
laitteen avulla 1-putkikytkennäksi. 

4. Jos säilön ilmaputkessa on vielä vanha me-
kaaninen ylitäytönestin, poista se. 

5. Säilytä tarkastuspöytäkirja ja toimita se tarvit-
taessa pelastusviranomaiselle. 

 

Lisätietoa 
Öljyalan palvelukeskus, www.oljylammitys.fi 
 
Luettelo maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliik-
keistä: http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/vaaralliset-
aineet-rekisterit/ 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalais-
ten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 
344/1983 
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