
Jakeluaseman ympäristönsuojelutarkastuksen muistilista 
 
Pvm:     

 

Aseman nimi:  

 

Paikalla:   

 

Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely edellyttää antistaattisten suojavaatteiden, 

välineiden ja laitteiden käyttöä. 

 

 

Tarkastuslista  OK Huomioita 

Yleistä 

toiminnassa tapahtunut muutoksia? 
(ysl 29 §, 89 § ja 170 §  

 
 

lupatilanne/rekisteröity? 

(lupapäätös/rekisteröintikirje) 

 
 

jakeluaseman yhteystiedot 

ajantasalla? 
 

 

edellisen tarkastuksen puutteiden 

korjaukset? (tarkastusmuistio) 
 

 

pohjavesitarkkailutulokset? 

(velvoitetarkkailutulokset) 
 

 

huokosilma- tai 

huokosvesitarkkailutulokset? 

(velvoitetarkkailutulokset)  
 

vuosiyhteenveto toimitettu? 

(viranomaisen arkisto) 
 

 



laitteiston ja rakenteiden 

määräaikaistarkastuspöytäkirjat 

(VNA 444/   2010 12§), 

toiminnanharjoittajan esitettävä 

 
 

asemapiirros ajantasalla? 

 
 

viemäröintipiirros ajantasalla? 

 
 

Säiliöiden kunto 

säiliötiedot oikein? 

 
 

milloin kuntotarkastettu? (VNA 

444/2010:12 §) 
 

 

milloin seuraava kuntotarkastus? 

 
 

Säiliöiden huoltokuilut 

siistit ja hajuttomat? 

 
 

onko vettä tai polttonestettä 

huoltokuiluissa? (SFS 3352: 7.3) 
 

 

läpiviennit tiiviit? (SFS 3352: 7.3) 

 
 

putkistojen merkinnät kunnossa? 

(SFS 3352: 8.1.1) 
 

 



 

 

 

Pinnanmittausjärjestelmät 

järjestelmän toimintayksiköt 

kunnossa? (VNA 444/2010: 14.2§) 
 

 

järjestelmän testaustiheys? 

 
 

 

  



2-vaipp.säiliöiden välitilan tarkkailujärjestelmä 

mihin hälytys menee? onko 

ympäri vuorokauden? (VNA 

444/2010: 14.3§)   

onko järjestelmä kunnossa? 

  

järjestelmän koestuskertojen 

lukumäärä? 
  

vesi-glykoliliuos- 

paineilmayksikön paikka ja 

kunto? (VNA 444/2010:  

14.3§) 

  

toimiiko anturi (nosta anturi 

ylös nesteestä)? 
  

paineilmatoiminen järjestelmä 

  

onko järjestelmässä painetta 

0,2 bar? 
  

onko 

kosteudenpoistosilikageeli 

kunnossa?   



 

 

 

Jakelualueen tekniikka ja rakenne 

kallistettu alue ulottuu 3 m 

jakelulaitteista 

jakelukorokkeen molemmin 

puolin? (SFS 3352: 10.3) 

  

pinnoite syöpynyt, murtunut, 

painunut? (VNA 444/2010: 

6.6§, SFS 3352: 10.2)   

mittareiden vuotopellitys? 

(SFS 3352: 9.2) 
  

polttonestemittareiden tiiveys 

mittarin kuorien sisällä? 
  

huokosilma-/-vesikaivojen 

sijainti ja käyttökunto? (SFS 

3352:  15.1-15.5)   

hätäseis-painikkeet kilpineen?  

(SFS 3352: 9.3, KTM 

415/1998: 27§)   

ongelmatilanteen 

puhelinnumero? (SFS 3352: 

18.1 ja 18.2)   



vaaramerkinnät kunnossa? 

(SFS 3352: liite B) 
  

 

 

 

Täyttöalue 

kallistetun alueen pituus: min. 

5 m tai 13 m? (SFS 3352: 

10.5)   

päällysteen kunto? (VNA 

444/2010: 6.5§) 
  

täyttölaatikot kaikille 

täyttöputkille (1,5Xtäyttöputken 

tilavuus, 70 litr.), laatikoiden 

siisteys? (SFS 3352: 8.2) 

  

ylitäytönestimet kunnossa? 

(SFS 3352: 7.6) 
  

täyttökaukalot 

siistit/hajuttomat? 
  

huokosilma-/-vesikaivojen 

sijainti ja käyttökunto?  (SFS 

3352: 15.1-15.5)   



lisämaadoitustappi asennettu? 

(SFS 3352: 17.3) 
  

  

 

 

 

Yleinen turvallisuus 

imeytysaineet (vähintään 

imeytysainetta 30 l tai turvetta 

50 l) ja   

keräysvälineet (jätesäkkejä ja 

lapio)? (SFS 3352: 18.4, KTM 

415/1998: 37§)   

miehitetyllä asemalla: 

nostokoukku, vasara tai kanki 

(SFS 3352: 18.4)   



 

Polttoainehöyryjen talteenotto 

stage 1 käytössä? (VNA 

444/2010: 9§, SFS 3352: 8.4) 
  

stage 2 käytössä? (VNA 

1085/2011: 3§, SFS 3352: 

8.4.3)   

bensiinihöyryjen 

talteenottotehokkuuden 

seurannan ja järjestelmän 

testaukset? (VNA 1085/2011: 

4 § ja 5 §) 

  

 

 

 

  



Öljynerotin / Jakeluasema 

sijaintipiiros? (SFS 3352: 14.1) 

  

kaivon kannen merkintä? 

(VNA 444/2010: 7.4 §, SFS 

3352: 14.1)   

hälyttimen toimivuus? (SFS 

3352: 14.1) 
  

I-luokan vai II-luokan erotin? 

(VNA 444/2010: 7 §) 
  

milloin viimeksi tyhjennetty ja 

paljonko jätettä? 
  

kuka tyhjentää? 

  

erottimen purku: 

jätevesiviemäri, 

hulevesiviemäri, maasto?   

näkyykö maastossa öljykalvoa 

tai öljyn hajua? 
  

onko maastoon purkavan 

erottimen putket näkyvillä ja 

merkitty?   



   

Näytteenotto-/sulkuventtiilikaivo, jakeluasema 

kaivon kannen merkintä? 

(VNA 444/2010: 7.4 §, SFS 

3352: 14.1)   

sulkuventtiilin toimivuus? (VNA 

444/2010: 7.4 §, SFS 3352: 

14.1)   

venttiilin auki-/kiinni -opaste 

tehty? (SFS 3352: 14.1) 
  

sijaintipiirros näkyvillä? (VNA 

444/2010: 7.4 §, SFS 3352: 

14.1)   

  

 

  



Näytteenotto-/sulkuventtiilikaivo, pesulinja 

kaivon kannen merkintä? (VNA 

444/2010: 7.4 §, SFS 3352: 14.1) 
 

 

sulkuventtiilin toimivuus? (VNA 

444/2010: 7.4 §, SFS 3352: 14.1) 
 

 

venttiilin auki-/kiinni -opaste tehty? 

(SFS 3352: 14.1) 
 

 

sijaintipiirros näkyvillä? (VNA 

444/2010: 7.4 §, SFS 3352: 14.1) 
 

 

Öljynerotin/pesulinja 

kaivon kannen merkintä?  (SFS 

3352: 14.1) 
 

 

sijaintipiirros? 

 
 

hälyttimen toimivuus? (VNA 

444/2010: 7.1§) 
 

 

I-luokan vai II-luokan erotin?  (VNA 

444/2010: 7.2-3 §) 
 

 

milloin viimeksi tyhjennetty ja 

paljonko jätettä? 
 

 

kuka tyhjentää? 

 
 

  



Pesuhalli 

pesuainesäiliöiden asianmukaisuus? 

 
 

huoltotoimenpiteet? 

 
 

pesuainemerkki? (SFS 3352: 12 ja 

14.5) 
 

 

säilytettävät pesuainemäärät? 

 
 

pesuaineastiat valuma-altaissa? 

 
 

 

  

Jätehuolto ja lajittelu 

jätevarastojen asianmukaisuus 

(jätehuoltomääräykset)? 
 

 

erilliskerättävät jätejakeet? 

 
 



onko jätehuollosta vastaavaa 

nimitetty? 
 

 

kuljetusyritykset? 

 
 

kuka vastaa vaarallisen jätteen pois 

kuljetuksesta? 
 

 

vaarallisten jätteiden varastotilojen 

asianmukaisuus 

(jätehuoltomääräykset)?  
 

siirtoasiakirjat kunnossa? (JL 16 §) 

 
 

jätetäänkö asemalle 

roskia/akkuja/renkaita? 
 

 

Ympäristönsuojelun huomioiminen 

onnettomuus-/palo-

/ympäristönsuojelu- tms. koulutus 

henkilökunnalle? (KTM 415/1998: 

38-39§) 

 
 

Aseman omatoimiset tarkastukset 

teknisen tarkastuksen sisältö ja sykli 

(kerta vuodessa)? 
 

 

viikoittaisen tarkastuksen sisältö? 

 

 

 

  



Muuta 

adblue-säiliön sijainti ja tilavuus? 

 
 

onko kiinteistöllä 

lämmitysöljysäiliötä? 

kuntotarkastukset?  
 

 

 

 


