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Tekniikka ja ympäristö 
Ympäristöpalvelu

HAKEMUS KÄYTÖSTÄ POISTETUN KEMIKAALISÄILIÖN JÄTTÄMISEKSI MAAPERÄÄN 

1. Tiedot kiinteistöstä 
Kiinteistön haltija Kiinteistötunnus 

Kiinteistön osoite Postinumero ja –toimipaikka 

2. Käytöstä poistettu säiliö
                                   Päivämäärä 

 Puhdistettu                       

3. Maahan jättämisen perustelut 

Säiliön poistaminen voi vaurioittaa rakennuksia tai rakenteita
Miten 

Säiliön poistaminen voi aiheuttaa vahinkoa omaisuudelle.
Miten 

Muut perustelut (tarvittaessa erilliselle liitteelle) 

Haemme poikkeusta Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 20 §:n mukaisesta velvollisuudesta 
poistaa edellä mainittu käytöstä poistettu säiliö maaperästä. 

Hakijan nimi SOTU / Y-tunnus 

Osoite 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Jos kiinteistönomistajia tai –haltijoita on enemmän kuin kaksi, muut osapuolet antavat erillisen valtakirjan liitteenä.  
Jos hakija on taloyhtiön isännöitsijä, tulee toimittaa kopio kaupparekisteriotteesta (isännöitsijän allekirjoitusoikeus).

LIITTEET, jotka on toimitettava

 Asemapiirros säiliön/säiliöiden sijainnista, säiliön etäisyys (m) mahdollisesta rakennuksesta tms. 

 Säiliön/säiliöiden tarkastuspöytäkirjat 

 Kiinteistön omistajan lausunto, mikäli haltija ei ole kiinteistön omistaja 

 Kopio kaupparekisteriotteesta 

HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Muut mahdolliset liitteet

 Muu liite     

Täyttö- ja ilmaputket 
katkaistu

Nykyinen / uusi lämmitysmuoto:
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