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Ilmoitus lämmitysjärjestelmän vaihdosta
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- Rakennuksen omistaja tekee ilmoituksen rakennusvalvonnalle 
(rakennusvalvonta@heinola.fi / PL 62, 18101 Heinola):

• ilmoitukseen: 
o rakennuksen, jota muutos koskee, pysyvä rakennustunnus (eli PRT, joka on 

löytyy esim. kiinteistöveropäätöksestä tai https://liiteri.ymparisto.fi/ - ks. Liiterin 
käyttöohje)

o rakennuksen sijaintikiinteistön kiinteistötunnus ja osoite
o rakennuksen omistaja ja yhteystietonsa (sähköpostiosoite, puh.nro, osoite)
o Jos ilmoittaja on eri kuin omistaja, niin ilmoittajan yhteystiedot 

(sähköpostiosoite ja puh.nro). 
o Tehtävä muutos: mikä lämmitysjärjestelmä rakennuksesta poistetaan ja 

mikä korvaava järjestelmä rakennetaan ja milloin tämä muutos tehdään / 
on tehty.

 Laita ilmoituksesta kopio myös kaupungin ympäristönsuojelulle 
(ymparisto@heinola.fi / PL 1001, 18101 Heinola), jos muutokseen liittyy 
öljysäiliön käytöstä poistaminen.

mailto:rakennusvalvonta@heinola.fi
https://liiteri.ymparisto.fi/
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Kayttoohjeet
mailto:ymparisto@heinola.fi


Öljysäiliön käytöstä poisto (rakennusjärjestys 43 §)
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- Kiinteistön omistajan on puhdistutettava öljysäiliö. Varmista, että puhdistaja toimittaa 
puhdistuspöytäkirjakopion pelastuslaitokselle – ja säilytä pöytäkirja säiliön puhdistuksesta / 
poistamisesta kiinteistön asiakirjoissa.

- Öljysäiliön käytöstä poistosta on ilmoitettava myös kaupungin ympäristönsuojelulle 
(ymparisto@heinola.fi / PL 1001, 18101 Heinola).

- Käytöstä poistettu maanalainen säiliö on poistettava maasta ja siihen liittyneet putkistotkin on 
poistettava. (Poistaminen on myös PIRELY:n avustuksen ehto.)

- Rakennusvalvonta voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen säiliön poistamismääräyksestä, jos 
säiliön poistaminen on teknisesti vaikeaa tai tästä voi aiheutua vahinkoa muulle omaisuudelle. On 
kuitenkin otettava huomioon tyhjennetyn säiliön romahtamisvaara. 
Paikalleen jätetty käytöstä poistettu säiliö alentaa kiinteistön arvoa: kyseessä on 
jätehuoltovelvollisuuden siirto tulevaisuuteen; siitä on ilmoitettava kiinteistön luovutuksessa. 
(Avustuskäsittelyssä PIRELY hyväksyy säiliön/putkiston jättämisen vain, jos kunnalta on tämän 
hyväksyvä lausunto.)

- Käytössä olevat öljysäiliöt on tarkastutettava määrävälein (ys.määräykset).

mailto:ymparisto@heinola.fi


Maalämpö (rakennusjärjestys 14 §)
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- Maalämpökaivon ja -putkiston sijoittaminen edellyttää toimenpidelupaa rakennusvalvonnalta 
(rakennusjärjestys 7 §).

- Vedenottamon kaukosuoja-alueelle ja pohjavesialueen (1- ja 2-lk) pohjaveden 
muodostumisalueelle maalämpöjärjestelmää ei saa rakentaa (<= KHO:2019:37).

- Muuallekin pohjavesialueelle (1- ja 2-lk) maalämpöjärjestelmän rakentaminen edellyttäisi 
vesilain mukaista lupaa AVI:sta – ja sitä tuskin saa: 
ELY:n tapauskohtaisella lausunnolla voi olla merkitystä.

- Porausliete on otettava talteen: sitä ei saa valuttaa ojaan/viemäriin.

- Lämpökaivossa ei saa käyttää korroosionestoainetta.

- Lämpökaivon vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin:
tontin raja 7,5 m, muut lämpökaivot ja muut kaivot 20-40 m, jätevesijärjestelmät 20-30 m, 
viemärit ja vesijohdot 5 m, rakennukset 3 m. Näistä poikkeamiseen voi tarvittaessa hakea 
lupaa naapurilta ja rakennusvalvonnalta.



Ilmalämpöpumput ja aurinkopaneelit (rak.järj. 7 §)

- Asemakaava-alueella ilmalämpöpumpun asentamisesta on ilmoitettava 
rakennusvalvonnalle vähintään 2 viikkoa etukäteen, jos se tulee näkyvälle paikalle 
julkisivuun tai niitä asennetaan usea samaan rakennukseen.

- Aurinkopaneeli, joka ei ole vesikaton lappeen suuntainen, edellyttää joko 
toimenpidelupaa (asemakaava-alueella) tai etukäteisilmoitusta rakennusvalvonnalle 
(asemakaava-alueen ulkopuolella).
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Jyrängön pohjavesialue 
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Myllyojan pohjavesialue 
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Urheiluopiston 
pohjavesialue
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Vierumäen 
pohjavesialue
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Kaakonkankaan, 
Kuijärvenharjun, 
Hevossaaren ja 
Syrjälänkankaan
pohjavesialueilla on vain 
vähän asutusta.

Kai Virtanen
ympäristönsuojelusihteeri
p. 050 565 1397
kai.virtanen@heinola.fi
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