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Porkkalan Merikylän veneasema 

1 Johdanto 

Kirkkonummen kunta tilasi teknisen selvityksen jakeluasemasta, joka sijaitsee 
Porkkalan Merikylässä, osoitteessa Dragetintie 108, 02480 Kirkkonummi. 
Selvityksen lähtöaineistona olivat tilaajan luovuttamat piirustukset, 
ympäristölupahakemus, muut asemakohtaiset tiedot sekä kohteeseen tehty 
katselmus 15.10.2018. 

Jakeluasemaa vuokrataan ulkopuoliselle yrittäjälle. Jakeluaseman nykyinen 
ympäristölupa raukeaa vuoden 2019 lopussa, kun asema siirtyy jakeluasema-
asetuksen Vna 444/2010 rekisteröinnin piiriin.  

Rekisteröinnistä yleensä ja lyhyesti  

Jakeluasema–asetuksen 444/2010 mukaisesti asemat on rekisteröitävä viimeistään 

1. tammikuuta  2020 mennessä. Rekisteröinti on vain kirjaamistoimenpide, jossa 
ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. 

Tämä asetuksen sisältö tarkoittaa, että asema rekisteröidään olemassa olevan 
teknisen tason mukaan rekisteröintilomakkeella. Teknistä tasoa ja sen  
kattavuuta verrataan jakeluasema-asetukseen Vna 444/2010 ja voimassa olevaan 
jakeluasemastandardiin  SFS 3352 6. painokseen.  

Kunnan ympäristöviranomaisen on rekisteröitävä toiminta säädetyssä 
määräajassa. 

Jakeluasema-asetuksen 18 §:ssä Voimaantulo-ja siirtymä säännökset, annetaan 
ohjeet voimassa olevien jakeluasemien toimintaan, missä merkittävin 
asiakokonaisuus on toiminnan olennainnen muuttaminen. 

Olennainen muutos 

Jakeluaseman olennaisella muutoksella, jonka jälkeen kaikkia asetuksen 
vaatimuksia on noudatettava olemassa olevalla asemalla, tarkoitetaan 
jakeluaseman merkittävää teknistä parantamista, jossa aseman tekniset 
järjestelmät, säiliöt ja putkistot uusitaan. 

Merkittävin poikkeus 18 § siirtymäsäännöksissä on 7 § esitetty vaatimus, että 
viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto-ja  
sulkukaivo, josta voidaan sulkea jakeluaseman jätevesien pääsy 
vesihuoltolaitoksen  viemäriin tai muuhun jakeluaseman jätevesien purkupaikkaan. 

Näytteenotto- ja sulkukaivo on siis toteutettava asemille vuoden 2019 aikana. 

Tämä selvitys on tehty jakeluaseman nykytilasta ja tarvittavista toimenpiteistä, 

että aseman toiminta on turvallista sekä tankkaajille että ympäristölle. 

Porkkalan veneasema ei pääosin täytä jakeluasema-asetuksen ja 
jakeluasemastandardin vaatimuksia.  
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Kuva 1. Jakelumittari sijaitsee vierasvenelaiturin päässä. 

 
2 Aseman perustiedot ja lupatilanne 

• Alue on merkitty Kirkkonummen saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavaan 
vesiliikenteen alueeksi (LV). 

• Kiinteistöllä on harjoitettu jakeluasematoimintaa 1970-luvulta lähtien. Asema 
on saneerattu vuonna 2000. 

• Kiinteistöllä on lisäksi vierasvenesatama-, kotisatama-, kauppa- ja 

kahvilapalveluja. 

• Asemalla on vuonna 2000 myönnetty ympäristölupa, joka raukeaa tulevassa 
rekisteröintimenettelyssä. 

• Nykyinen toiminta perustuu pääosin vuonna 2000 tehtyihin suunnitelmiin, 
jolloin on ollut tiedossa KTM päätöksen 415/98 tekniset vaatimukset. 

• Aseman rakennusaikainen voimassa ollut jakeluasemastandardi SFS 3352 3. 
painos on vuodelta 1992 

 
 
 
 

 
 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tekninen selvitys 3 (9) 
   

12.11.2018   
   

 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 
 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

3 Rakenteiden tekniset tiedot ja vastaavuus jakeluasemastandardiin SFS 
3352/2014 ja asetukseen KTM 415/98 nähden 

3.1 Polttoainesäiliöt 

• Asemalla on kaksi maanpäällistä 10 m3 polttoainesäiliötä, joista toisessa 
varastoidaan 98E5 bensiiniä ja toisessa dieseliä.  

• Polttoainesäiliöt ovat 2-vaippaisia ja standardin SFS 2733 mukaisia. 

• Säiliöt on asennettu vuonna 2000. 

• Säiliöt sijaitsevat mäen päällä aidatulla alueella ja ne on perustettu 
betonilaatalle. 

• Säilöissä on manuaalinen välitilan valvontajärjestelmä ns. glykolisilmä, josta 
välitilaan joutuva polttoaine voidaan silmämääräisesti havaita 

• Polttoainesäiliöt täyttävät standardin vanhemman version ja KTM 415/98 
tekniset vaatimukset, mutta eivät täytä jakeluasemastandardin SFS3352 6. 
painoksen (v. 2014) vaatimuksia. 

• Standardin uusimman version mukaan säiliöiden kuuluisi olla vähintään 
standardin SFS-EN 12285-1 ja -2 tasoa vastaavat. Välitilan 
valvontajärjestelmän tulisi olla automaattinen. 

• Asetuksen siirtymäsäännöksen mukaan vanhoille säiliöille ei edellytetä 
toimenpiteitä. 

• Säiliöiden tarkastuksesta ei löytynyt dokumentteja lähtöaineistosta. 

 

Kuva 2. Polttoainesäiliöt. 
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3.2 Polttoaineputkisto 

3.2.1 Täyttöputket 

• Paineelliset maanpäälliset täyttöputket ovat galvanoitua terästä ja liitetty 
toisiinsa kierreliitoksin. 

• Täyttöputket eivät täytä jakeluasemastandardin SFS3352 6. maanpäällisille 
putkille asetettuja vaatimuksia.  

• Etäisyys täyttöpumpuilta säiliöille on suhteellisen pitkä ja putket sijaitsevat 
puustoisessa mäenrinteessä. Putket ovat alttiina vaurioille ja ilkivallalle 
suojaamattomina. 

 

Kuva 3. Täyttöputket. 

 
3.2.2 Ilma-,imu- ja paluuputket 

• Aseman bensiinin ilmaputkessa ei ole toteutettu besiinihöyryjen 
keräysjärjestelmää (vaihe I). Tästä johtuen kaikki aseman bensiinihöyryt 
haihtuvat ilmaan ilmaputkesta. Määräys on ollut pakollinen jo vuodesta 1996, 
jos myynti on yli 100 m3/vuosi. 

• Imu- ja paluuputket sijaitsevat osittain maanpäällä (laiturirakenteiden alla) 
ja osittain maan alla.  

• Polttoaineputket ovat laiturin alla osittain galvanoitua teräsputkea ja osittain 
muoviputkea (PE). Maan alla putket ovat todennäköisesti (PE)muoviputkea. 

• Imu- ja paluuputket eivät täytä jakeluasemastandardin SFS3352 6. 
painoksen (v. 2014)  polttoaineputkille asetettuja vaatimuksia.  

• Putkiston maanalaiselta osalta ei ole täyttä varmuutta onko putket 
valmistettu hiilivetyjä läpäisemättömästä materiaalista. 
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• Etäisyys laiturin päästä säiliöille on suhteellisen pitkä. Putket ja niiden 
liitokset ovat alttiina säälle sekä veden liikkeen aiheuttamalle rasitukselle. 

• Laiturille johtavista polttoaineputkista puuttuu helposti luoksepäästävä ja 
maan puolelle asennettava nopeasti suljettava sulkuventtiili/kaivo ja 
merkintä. 

 

Kuva 4. Imu- ja paluuputket laiturin alla. 

 

 

Kuva 5. Imu- ja paluuputket säiliöiden läheisyydessä. 
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3.3 Täyttöpaikka 

• Polttoaineiden siirtopumput sijaitsevat metsikössä mäenrinteen alapuolella 
Porkkalan Merikylään johtavan kulkuväylän läheisyydessä. 

• Varsinaista täyttöpaikkaa ei veneasemalla käytännössä katsoen ole. 

• Suojaus ja –tiivistysrakenteet puuttuvat kokonaan täyttöpaikalta. 

• Täyttöpaikka ei täytä jakeluasemastandardin  SFS3352 6. painoksen (v. 2014) 

vaatimuksia. 

• Vedet ja mahdolliset polttoainevuodot imeytyvät maaperään ja/tai kulkeutuvat 
maata pitkin mereen. 

• Bensiinihöyryjen talteenottoputki ja järjestelmä (Stage I) puuttuu. 

• Bensiinille ja dieselille on omat erilliset säältä suojaamattomat siirtopumput. 

• Dieselin täyttöputkeen on asennettu ylitäytönestin, mutta bensiinin 
ylitäytönestimestä ei saatu selvyyttä. 

• Standardin mukaan täyttöpaikalla tulisi olla suojausrakenteena asfalttibetoni 
tai betonilaatta, jonka alapuolella tiivistysrakenteena vähintään 1 mm hitsattu 
HDPE-kalvo. Vedet tulisi johtaa öljynerottimen sekä näytteenotto- ja 

sulkukaivon kautta jätevesiviemäriin (II lk) tai sadevesiviemäriin/avo-ojaan (I 
lk).  

• Aseman hulevesiviemäröinti puuttuu kokonaan. 

 

Kuva 6. Täyttöpaikka 
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3.4 Jakelualue ja -mittari 

• Jakelualue ja –mittari sijaitsevat laiturin päässä. 

• Jakelumittarit sijaitsevat laiturilla tiiviin levyn päällä. 

• Mittareiden alla oleva tiivis pidätyskaukalo hälyttävällä valvonnalla puuttuu. 

• Bensiinihöyryjen keräysjärjestelmä vaihe II tarvitaan, jos bensiinin 
vuosimyynti on suurempi kuin 500 m3/vuosi. 

 

Kuva 7. Jakelualue ja -mittari. 

 

 

Kuva 8. Automaatti. 
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4 Tarvittavat toimenpiteet 

 

4.1 Polttoainesäiliöt 

• Ei välttämätöntä tarvetta toimenpiteille. 

• Mikäli polttoainesäiliöt halutaan standardin SFS3352 6. painoksen (v. 2014) 
mukaiseksi, tulisi ne uusia standardin SFS-EN 12285-1 ja -2 tasoa vastaaviksi 

säiliöiksi.  

4.2 Polttoaineputkisto 

• Polttoaineputket ja putkiliitokset tulisi tarkastaa ja selvittää tarkemmin 
tekninen kunto ja uusimistarve. 

• Putkistojen osittainen uusiminen saattaa tulla joka tapauksessa kyseeseen, 

mikäli täyttöpaikka rakennetaan. 

• Puustoa olisi syytä poistaa täyttöputkien ympäristöstä. 

• Sulkuventtiilit ja -kaivo on rakennettava maan puolelle. 

4.3 Täyttöpaikka 

• Täyttöpaikalle tulee asentaa pintarakenteeksi standardin mukainen 
asfalttibetoni tai betonilaatta, jonka alapuolella on tiivistysrakenteena 
vähintään 1 mm hitsattu HDPE-kalvo.  

• Täyttöputket tulee sijoittaa tiiviiseen täyttölaatikkoon tai altaaseen. 

• Täyttöpaikan läheisyyteen on asennettava öljynerotin sekä näytteenotto- ja 

sulkukaivo, joiden kautta vedet johdetaan joko jätevesiviemäriin (II lk) tai 
sadevesiviemäriin/avo-ojaan (I lk). 

• Täyttöpaikan sijaintia saatetaan joutua muuttamaan, jotta em. toimenpiteet 
ovat mahdollisia toteuttaa standardin mukaisesti. 

4.4 Jakelualue ja -mittari 

• Mittareiden aluskaivojen ja hälytysjärjestelmän toteutus 

• Jos bensiinin vuosimyynti ylittyy 500 m3, niin uusi bensiinihöryjen talteenotolla 
(Stage II) varustettu mittari tarvitaan. 
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5 Toimenpiteiden kustannusarvio 

  

5.1 Välttämättömät toimenpiteet  

Toimenpide Kustannusarvio € 
(alv 0%) 

Uuden täyttöpaikan rakentaminen 40000 

Öljynerottimen asentaminen ja viemäröinnit 7000 

Näytteenotto- ja sulkukaivon asentaminen  3000 

Polttoaineputkistot ja muutokset 40000 

Puuston raivaus ja suojaukset 2000 

Hälytysjärjestelmät ja uudet mittarit 30000 

Yhteensä 122 000 

 

  Taulukossa esitetyillä toimenpiteillä vähennetään merkittävästi aseman  
  toiminnasta aiheutuvia ympäristö-ja henkilöriskejä, mutta aseman sijoitteluun 
  vierasvenesatamassa ei vielä tehdä muutoksia. 

 

5.2 Mahdolliset muut toimenpiteet  (olennainen muutos) 

 
  Koska aseman tekninen taso on varsin heikko ja välttämättömien  
 korjaustoimenpiteiden kustannukset nousevat jo nyt merkittävän suuriksi, 
 ehdotamme, että harkitaan koko aseman uudestaan rakentamista. 

  Useilla pienimyyntisillä veneasemilla on järjestetty polttoaineen jakelu myös 
 autoilijoille, jolloin investointikustannukset on saatu paremmin kannattavaksi 
 kuin pelkästään veneaseman tankkauspisteellä. 
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