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TURVALLISEN POLTTOÖLJYTOIMITUKSEN VAATIMUKSET  

Asiakkaalle tiedoksi - Täyttöpaikka turvalliseksi 

Öljyvahingon riski kasvaa, jos täyttöpaikka ei ole asianmukaisessa kunnossa. Turvallisuuden 

varmistamiseksi kaikki öljy-yhtiöt ovat sopineet noudattavansa yhteistä linjaa, jossa öljyä 

toimitetaan tilattuun kohteeseen vain, jos täyttölaitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Jos auton 

kuljettaja havaitsee täytön yhteydessä vikoja tai puutteita, niistä jätetään asiakkaalle kirjallinen 

vikailmoituslomake. Siinä mainitut viat on korjattava ennen seuraavaa täyttökertaa, muuten sitä ei 

suoriteta. 

 

          

 

Tarkista seuraavat asiat: 

- Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta. 

- Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla, ylempänä oleva täyttöputki vaatii 
turvallisen työtason turvallisen purkutyön suorittamiseen. 

- Täyttöputken ja seinän väliin pitää jäädä vähintään 150 mm vapaata tilaa, jotta 
purkuletkun saa kiinnitettyä tiiviisti. Lisäksi purkuputken pään pitää olla kalteva rakennusta 
kohti, jolloin purettu öljy ei valu takaisin pois putkesta. 

- Täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä kiinteällä täyttöliittimellä. 

Ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle. 

- Ilmaputki ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50mm. 

- Ylitäytönestin on kiinnitetty asianmukaisesti ja se toimii. 
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YLITÄYTÖNESTIN   KIINTEÄ TÄYTTÖLIITIN (camlock) 

 

Säiliön täyttöliittimen tulee olla sijoitettuna rakennuksen ulkopuolella tai asennettuna välittömästi 

ulos aukeavan luukun taakse siten, ettei rakennuksen sisäpuolelle pääse valumaan öljyä. 

Täyttöputken nimelliskoko tulee olla alle 5m3 säiliössä min. DN50 ja tätä suuremmassa säiliössä 

min. DN 80. Liitin tulee olla SFS 4429 mukainen nokkavipuliitin (Camlock-liitin) ja siinä on oltava 

lukittava kansi. Täyttöputki tulee lisäksi merkitä.  

Normien mukaisessa öljysäiliössä on arviokilpi, josta selviää öljysäiliön ikä ja hyväksymistiedot. Jos 

kilpeä ei ole, on säiliö todennäköisesti hyvin iäkäs. Tällaisen säiliön kohdalla käytön turvallisuus 

tulee varmistaa huoltoyhtiöltä tai paloviranomaiselta. 

Säiliötietoja on myös mahdollisten edellisten tarkastusten pöytäkirjoissa, jotka kannattaa pitää 

hyvässä tallessa, esimerkiksi muovitaskussa säiliön välittömässä läheisyydessä. 

 

 

NEOT asiakaspalvelu  NEOT tuotelaatuneuvonta 

asiakaspalvelu@neot.fi  tuotelaatu@neot.fi 
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