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Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite 

Kiinteistön 
tiedot 

Osoite (jos eri kuin omistajan/haltijan osoite) 

Kylä tai kaupunginosa Tila ja RN:o 

Kiinteistön hallinta 
 Omistus         Vuokra 

Lämmitys-
muoto 

Muuttuuko lämmitysmuoto 
 Ei  Kyllä, mihin/mikä polttoaine 

Maan omista-
ja täyttää  
(jos eri kuin 
hakija) 

 Puollan hakemusta 
 En puolla hakemusta 

     Perustelut:    

/ .20  Allekirjoitus ja nimenselvennys 
Tiedot mah-
dollisista yli-
täytöistä tai 
vuodoista 
Hakemuksen 
perustelu 

Vapaamuotoinen perustelu miksi säiliön poistaminen maasta olisi kohtuutonta 

Jatka tarvittaessa seuraavalle sivulle 
Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys 

Huomaa tarvittavat liitteet seuraavalla sivulla. 

(kaikkien
omistajien)
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Liitteet  Asemapiirros, joka sisältää tontin rajat, rakennukset ja säiliön.  

 Perustusleikkaus, josta ilmenee säiliön pohjan ja lähimmän rakennuksen anturan ala-
pinnan etäisyys maanpinnasta sekä säiliön kyljen etäisyys perustuksista. 

 Säiliön käytöstä poistamisen jälkeen tehdystä tarkastuksesta laadittu tarkastuspöytäkirja 
 Todistus säiliön puhdistamisesta, mikäli asia ei ilmene tarkastuspöytäkirjasta 

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. 

  
Hakemuksen 
perustelu 

Vapaamuotoinen perustelu miksi säiliön poistaminen maasta olisi kohtuutonta 
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