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 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 
 Rakennus- ja ympäristölautakunta   Ympäristönsuojelulain  
     28 §:n mukaisessa lupa-asiassa.
     Päätös on annettu julkipanon 
     jälkeen. 
 
     Julkipanopvm    11.6.2009 
     Kokouspvm         9.6.2009 
     Diaarinro            819/1101 
 
ASIA 
 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee ABC Hannikaisenkadun polttonesteiden jakeluasematoimintaa osoitteessa 
Hannikaisenkatu 6, 40100 Jyväskylä, kiinteistö 179-1-68-1. Kyseessä on olemassa 
oleva toiminta. 

 
 
LUVAN HAKIJA 
  
 Keskimaa Osk  

Kauppakatu 24 
PL 176, 40101 Jyväskylä 
 

 Yhteyshenkilö: Seppo Kolho 
 puh. 010 767 3023 
 fax.  010 767 3090 
 e-mail seppo.kolho@sok.fi 
  
 Liike- ja yhteisötunnus: 020865-2 
 
 
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
 Laitoksen toimialatunnus: 50502 (polttoaineiden vähittäiskauppa) 
 

Ympäristölupahakemus koskee tontilla 179-1-68-1 sijaitsevan polttonesteiden jakelu-
aseman toimintaa ja sen muutostöitä. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. 
 
Polttonesteen jakeluasema sijaitsee Jyväskylän kaupunkikeskustan alueella osoitteessa 
Hannikaisenkatu 6, 40100 Jyväskylä.  
 
Jakeluasemalle haetaan lupaa bensiinin varastoimiseksi yhteensä 160 m³ ja dieselin 
varastoimiseksi yhteensä 100 m³. Aluksi polttonesteiden varastointimäärästä otetaan 
käyttöön bensiinin osalta yhteensä 80 m³ ja dieselin osalta yhteensä 50 m³. Polttones-
teet varastoidaan maanalaisissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu automaat-
tisella pinnanmittaus- ja välitilan vuodonilmaisujärjestelmällä. Bensiinin ja dieselin 
jakelu tapahtuu automaattiaseman neljästä tankkauspisteestä. 
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
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Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan toimintaan, joka aiheuttaa ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa, on oltava ympäristölupa.  
 
ABC Hannikaisenkatu on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 § 1 
momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1§:n 1 momentin kohdan 5 a mukaan (polt-
tonesteiden jakeluasema, jonka säiliötilavuus on vähintään 10 m³ ).  
 
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
ratkaisee polttonesteiden jakeluasemaa koskevan ympäristölupa-asian (YSA 7 § 1 
momentti, kohta 5a). 
 
 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 
 Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 4.3.2009. Lupahakemusta on täydennetty 31.3.2009. 
 
 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 
Polttonesteen jakeluasematoiminnalla ei ole aikaisempia ympäristölupia. 
 
Kohde on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 7.6.2001, Dnro 0901 
Y0265/17. 
 
Kiinteistöllä on harjoitettu polttoaineenjakelua jo useiden vuosien ajan Oy Esso Ab:n 
ja St1:n toimesta. Kiinteistön omistus on siirtynyt Keskimaa Osk:lle 6.5.2008. Kiin-
teistöllä toimii ABC - automaattijakeluasema. 
 
Polttonesteiden jakeluasema sijaitsee huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (LH) 
vahvistetulla asemakaava-alueella. Jakeluaseman yhteyteen on myöhemmin suunnitel-
tu rakennettavaksi Hesburger-pikaruokapaikka. 
 
 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
 

Polttonesteiden automaattijakeluasema ABC Hannikaisenkatu sijaitsee vilkasliikentei-
sen Hannikaisenkadun, rautatiealueen (LR), autopaikkojen korttelialueen (LPA) ja 
yleisten pysäköintilaitosten korttelialueen (LPY) välisellä alueella. 
 
Alueen ympäristö on yleisten rakennusten (Y) sekä asuin-, liike- ja kerrostalojen 
(ALK) korttelialuetta. Lähimmät Hannikaisenkadun varrella sijaitsevat asuinraken-
nukset ovat noin 70 metrin etäisyydellä jakeluasema-alueesta. 
 
Kiinteistö lähiympäristöineen ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitetul-
la pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä. 
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Koska kiinteistöllä on harjoitettu jakeluasematoimintaa 1970 -luvulta alkaen tulee ha-
kija teettämään alan konsulttiyrityksellä maaperäkartoituksen mahdollisten pilaantu-
neiden maa-ainesten selvittämiseksi ja poistamiseksi ennen tontilla suoritettavien 
maanrakennustöiden aloittamista. Mikäli kiinteistön alueella todetaan pilaantuneita 
maa-aineksia ottaa hakija yhteyden Keski-Suomen ympäristökeskukseen maa-ainesten 
käsittelyn ohjeistamiseksi. 

 
 
LAITOKSEN TOIMINTA 
 
Toiminnan tarkkailu 
 

Maanalaiset polttonestesäiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä. Säiliöt varustetaan pinnan-
mittaus- ja välitilan valvontajärjestelmällä ja ne ovat jatkuvan hälytysjärjestelmän pii-
rissä. 
 
Jakelukatos varustetaan hätäkytkimellä, joka ongelmatilanteissa katkaisee polttoaine-
pumppujen virrat. 
 
Tankkausalueen ja täyttöpaikan pintavedet ja jakelukatoksen valumavedet ohjataan öl-
jynerottimien kautta vesihuoltolaitoksen sadevesiviemärijärjestelmään. Öljynerotti-
missa on hälytinjärjestelmä, mikä ilmoittaa erottimen öljytilan täyttymisen ja vähentää 
ympäristövahinkoriskiä. Erottimien tarkastuksista ja tyhjennyksistä pidetään tarkkai-
lupöytäkirjaa. 
  
Kaikki aseman hälytykset ovat jatkuvan valvonnan piirissä. Asemanhoitaja tai hänen 
sijaisensa on tavoitettavissa 24 h/vrk. 
 
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  
 
Pohjaveden ja maaperän suojelu 
 

Jakeluasema ei sijaitse sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. 
Kohde on liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. 
 
Jakeluasemalla otetaan aluksi käyttöön nykyiset maanalaiset polttonestesäiliöt säiliöti-
lavuudeltaan yhteensä 80 m³ bensiiniä (30 m³ 95E, 30 m³ 95E ja 20 m³ 98E)  ja 50 m³ 
dieselöljyä. Säiliöt ovat maanalaisia 2-vaippaisia terässäiliöitä. Säiliöt ovat SFS 2736 
mukaisia. Säiliöt on varustettu automaattisella pinnanmittausjärjestelmällä ja välitilan 
vuodonilmaisujärjestelmällä, säiliöiden välitilassa on glykolitäyttö. Mahdollisten säi-
liövuotojen seuranta on jatkuvan valvonnan piirissä. Säiliörakenteet täyttävät tämän-
hetkiset tekniset suojatoimenpidevaatimukset. 
 
Jakeluaseman polttoainesäiliöt on asennettu maahan ns. kaksoispidätyksen mukaan, 
joissa on kaksi toisistaan erillistä pidätysrakennetta (ensi- ja toissijainen). Toissijainen 
pidätysrakenne estää vuotojen pääsyn syvemmälle maaperään siinä tapauksessa, että 
ensisijainen pidätysrakenne on vaurioitunut tai vuoto on päässyt sen ohi. 2 -
vaippaisien polttonestesäiliöiden välitilassa on glykolitäyttö, jonka pinnan tasosta on 
hälytys jatkuvan valvonnan piiriin (24 h/vrk). 
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Säiliökaivanto ja mittarikenttä varustetaan huokosilmaputkituksella ja tarkkailu-
kaivoilla. 
 
Tankkauspisteessä ja täyttöpaikalla estetään polttoaineen imeytyminen maaperään  
mittarikentän ja täyttöpaikan alle asennettavalla 1 mm:n HDPE –kalvolla. Mittarikent-
tä pinnoitetaan asfaltilla ja betonilaatalla käyttäen sidekivetystä. Mittarikentän ulko-
puolinen alue pinnoitetaan asfaltilla. 
 
Mittarikentän ja täyttöpaikan pintavedet ja jakelukatoksen valumavedet johdetaan hie-
kanerottimien ja hälytinjärjestelmällä varustettujen öljynerottimien kautta sade-
vesiviemäriin. Tankkauspisteen erottimet ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman 
mukaisia. 
 
Muutostyön yhteydessä uusitaan jakelukatos, mittarikenttä, täyttöpaikka, polttoaine-
putkitukset ja niihin liittyvät kalvotukset. Viemäri tullaan uusimaan vanhalle öl-
jynerottimelle saakka. Viemäriin liitetään näytteenotto- ja tarkkailukaivo. 
 
Jakelualueelle sijoitetaan vähintään yksi AB III-E luokan pakkasenkestävä vähintään 6 
kg:n käsisammutin ja öljyvahinkojen alkutorjuntaan käytettäväksi vähintään 50 litraa 
imeytysainetta sekä muovisäkkejä ja muovikalvoa. 
 
Kemikaalien kuljetuksissa noudatetaan KTM:n päätöstä palavien nesteiden kuljetuk-
sesta sekä niiden kuljettamiseen tarkoitetuista säiliöistä. 
 
Jakeluasema rakennetaan KTM:n päätöksen 415/1998 ja SFS -standardin 3352 mukai-
sesti.  
 
Lupahakemuksessa jakeluasemalle haetaan lupaa bensiinin varastointiin yhteensä 160 
m³ ja dieselin varastointiin yhteensä 100 m³.  Säiliötilavuuksien laajennuksen toteutu-
essa uudet polttoainesäiliöt tulevat korvaamaan nykyiset säiliöt. Säiliöiden sijoitus tu-
lee olemaan nykyisen polttonestesäiliöiden kohdalla. Ennen laajennettua polttoainesäi-
liövaraston käyttöönottoa hakija tulee jättämään lupamääräysten tarkistamista koske-
van lupahakemuksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Säiliötilavuuksien 
mahdollista muutosta lukuun ottamatta muut rakennemuutokset ja uudistukset toteute-
taan hakemuksen mukaisesti. 
 
 

Jätehuolto  
 
 Erottimien sakka, arviolta noin 1 tonnia vuodessa, toimitetaan hävitettäväksi Oy Eko-

kem Ab:lle. Jakeluasemalle kertyvä muu yhdyskuntajäte kuljetetaan jätehuoltoliik-
keen toimesta kaatopaikalle. Jakeluaseman yhteyteen myöhemmin rakennettavan 
Hesburger pikaruokapaikan valmistuttua tullaan kiinteistöltä muodostuvat jätemäärät 
ja niiden loppusijoitus määrittelemään uudelleen. 
   

Meluntorjunta 
 
 Toiminta ei lisää alueen liikennettä eikä melua.  
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Päästöt ilmaan 
 
 Jakeluasemalla toteutetaan bensiinihöyryjen talteenotto, vaiheet 1 ja 2. Bensiinihöyryt 

kerätään talteen sekä säiliöiden täytöissä että jakelumittareissa. Bensiinihöyryjen tal-
teenotto tulee alentamaan tankkausten VOC -päästöjä. Dieselöljyn haihtuminen il-
maan on vähäistä.   

 
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta  
 

Ympäristönsuojelulain 86/2000 ja ympäristönsuojeluasetuksen 169/2000 mukaan par-
haan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisella tarkoitetaan sitä, että ympäristön 
kannalta tehottomampi ja heikompi tekninen ratkaisu korvataan vahvemmalla ja ym-
päristönsuojelullisesti tehokkaammalla ratkaisulla, jos se on teknisesti ja taloudellises-
ti mahdollista.  
 
Parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) sovelletaan kyseisellä jakeluasemalla seu-
raavasti: 
- Maanalaisina säiliöinä käytetään 2-vaippaisia maanalaisia säiliöitä. 
- Maanalaiset polttonestesäiliöt liitetään mukaan määräaikaistarkastusohjelmaan. 
- Jakelualueen/täyttöpaikan päällysteen, betoni/asfaltti/sidekivetys, tiiviys varmiste-

taan sen alle rakennettavalla tiivistysrakenteella, joka tehdään 1 mm:n paksuisesta 
HDPE-kalvosta.  

- Öljyn- ja bensiininerottimella on elektroninen hälytysjärjestelmä.  
 

 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
 Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä 

kaupungin kirjastojen ja palvelupisteiden ilmoitustauluilla 13.3. – 15.4.2009. 
Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä 
Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden palvelupiste Hannikaisessa, osoit-
teessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu sano-
malehti Keskisuomalaisessa 13.3.2009. Hakijan 31.3.2009 jättämästä hakemukseen 
liittyvästä osoiteoikaisusta on tiedotettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 8.4.2009. 
Asianosaiset on kuultu 13.3.2009 päivätyllä virkakirjeellä.   

 
Lausunnot  
 
 Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Jyväskylän kaupungin perusturva-

lautakunnan ympäristöterveysjaostolta ja Keski-Suomen pelastuslaitokselta 13.3.2009 
päivätyillä lausuntopyyntökirjeillä. 

 
Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto toteaa 7.4.2009 
antamassaan päätöksessä, että sillä ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemukses-
ta. 

 
 Keski-Suomen pelastuslaitos toteaa 20.4.2009 päivätyssä lausunnossaan seuraavaa:  
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”-  Kemikaali-ilmoitus varastoinnista on tehtävä Keski-Suomen pelastuslaitokselle. 
  -  Tekniset toimenpiteet jakeluasemalla tulee olla suoritettu KTM:n päätöksen 
      415/1998 ja standardin SFS 3352 mukaan, kuten suunnitelmissa mainitaan. 
  -  Huolto-ohjeet joista ilmenee määrävälein tehtävät tarkastettavat kohteet niiden kir- 
      jaukset. 
  -  Jakeluasemalla esiintyneet poikkeamat on kirjattava. 
  -  Toiminnanharjoittaja laatii räjähdyssuoja-asiakirjan SFS-käsikirjan mukaan. 
  -  Sähkölaitteille on tehtävä käyttöönotto- ja varmennustarkastukset. 
  -  Ennen maamassojen kaivamista on syytä tehdä maaperäkartoitus. 
  -  Pilaantuneista maa-aineksista on oltava yhteydessä Keski-Suomen ympäristökes- 
     kukseen, joka ohjeistaa maan käsittelyssä.” 
 
Lisäksi pelastuslaitos on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota laitoksen rakennuslu-
paan liittyviin asioihin. 
 

Tarkastukset ja neuvottelut 
 
 Hakijan kanssa on neuvoteltu puhelimitse hakemuksen käsittelyaikataulusta sekä suo-

ritettavasta kiinteistön alueen maaperäkartoituksesta. 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
 
 Ratahallintokeskus on 16.3.2009 jättänyt ympäristölupahakemuksesta seuraavansisäl-

töisen muistutuksen: ” Muutostöissä radan läheisyydessä työskenneltäessä on nouda-
tettava Ratahallintokeskuksen (RHK) radanpidon turvallisuusohjeita (Radanpidon tur-
vallisuusohjeet, Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 21, Helsinki 2008), jotka on saa-
tavissa RHK:n internetsivuilta http://www.rhk.fi/tietopalvelu/julkaisut/b-
sarjan_julkaisut/?x39219=2205218 

 
 Muutoin RHK:lla ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksen johdosta.” 
 
Hakijan kuuleminen 
 
 Ympäristötoimi on 23.3.2003 päivätyllä kirjeellään pyytänyt hakijan vastinetta rata- 

hallintokeskuksen ympäristölupahakemusta koskevasta muistutuksesta ja 11.5.2009 
päivätyllä kirjeellään Keski-Suomen pelastuslaitoksen ympäristölupahakemuksesta 
antamasta lausunnosta. 
 
Antamassaan vastineessa 31.3.2009  Keskimaa Osk ilmoittaa, että hakija tulee noudat-
tamaan ratahallintokeskuksen radanpidon turvallisuusohjeita ABC Hannikaisenkadun 
muutostöissä kiinteistön 179-1-68-1 alueella. 
 
Keski-Suomen pelastuslaitoksen lausunnosta antamassaan vastineessa 26.5.2009 Kes-
kimaa Osk ilmoittaa ottavansa huomioon Keski-Suomen pelastuslaitoksen lausunnon. 
Hakijalla ei ole lausunnosta huomautettavaa. 

 
 
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
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  Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Keskimaa Osk:lle 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan ABC Hannikaisen-
katu toiminimisen polttonesteiden jakeluaseman toiminnalle osoitteessa Hannikaisen-
katu 6, 40100 Jyväskylä, kiinteistö 179-1-68-1. 

 
 Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan ja ylläpidetään ympäristö-

lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä. Keski-Suomen pe-
lastuslaitoksen lausunnossa esittämät vaatimukset on huomioitu lupamääräyksissä.  

 
  

1. Jakeluasemalle myönnetään lupa varastoida bensiiniä yhteensä 80 m³ ja dieselöljyä 
yhteensä 50 m³ nykyisissä kaksoispidätyksellä varustetuissa maanalaisissa säiliöis-
sä. Mikäli polttoaineiden varastointimäärät tullaan nostamaan hakemuksen mukai-
siksi (bensiiniä 160 m³ ja dieselöljyä 100 m³) tulee luvan haltijan tehdä tästä kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselle uusi lupahakemus lupamääräysten tarkista-
miseksi ennen laajennuksen toteuttamista. (YSL 55 §) 

 
2. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu maaperän, pinta- tai pohjavesi-

en pilaantumisen vaaraa, epäsiisteyttä tai roskaantumista eikä muutakaan haittaa 
tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. (YSL 7, 8, 42§, JäteL 4, 19§)   

 
3. Mikäli alueelta löytyy pilaantuneita maa-aineksia, tulee siitä ilmoittaa Keski-

Suomen ympäristökeskukselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. Pilaantuneet alueet on kunnostettava Keski-Suomen ympäristökeskuk-
sen hyväksymällä tavalla. (YSL 7, 8, 43, 75, 76, 77, 78, 79§)   

 
4. Maaperään asennettavien tiivistysrakenteiden sekä muiden suojarakenteiden asen-

tamisessa on käytettävä pätevää ja kokenutta urakoitsijaa. Työn valvojan on oltava 
riittävästi asiaa tunteva ja riippumaton. Valvojan tulee vastata siitä, että asennuk-
siin liittyvät laadunvalvontatestit ja tiivistyskokeet tehdään ja dokumentoidaan 
huolellisesti. Dokumentit rakentamisen työvaiheista laadunvarmistuskokeineen on 
toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle 1 kk kuluessa töiden päättymisestä. 
Rakentamisen aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus ympäristötarkastajalle (puh 014 - 
2665 169) viikkoa ennen töiden aloittamista. (YSL 4, 7, 8, 43§)  

 
5. Pinnoitetut alueet ja valumavesien johtamisjärjestelmät on pidettävä kunnossa. 

Päällysteen kunto on tarkistettava silmämääräisesti vähintään kerran vuodessa. Ja-
kelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan sadevedet on johdettava I lk:n öljynerotti-
meen. Öljynerottimen täyttymistä on tarkkailtava hälytysjärjestelmän lisäksi sil-
mämääräisesti kerran kuussa. Tarkkailusta on pidettävä tarkkailupöytäkirjaa. Öl-
jynerotuskaivo tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja sen toimintakyky tulee 
varmistaa tyhjennyksen yhteydessä. Öljyn- ja hiekanerottimien mitoituksen tulee 
olla riittävä. (YSL 4, 7, 8, 43§) 

 
6. Maanalaisten polttonestesäiliöiden kunto on tarkastettava määräajoin. Säiliöt, joi-

den käyttöönottoaikaa ei voida osoittaa, on tarkastettava ensimmäisen kerran 2 
vuoden kuluessa ympäristöluvan voimaantulosta ja siitä eteenpäin 10 vuoden ku-
luessa edellisestä tarkastuksesta. Säiliöiden ylitäytönestimien, säiliöiden välitilan 
valvonta- ja hälytysjärjestelmien sekä öljyn- ja bensiininerottimien valvonta- ja hä-
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lytysjärjestelmien toimivuus on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. (YSL 4, 7, 8, 43§) 

 
7. Säiliöiden ja öljynerottimien valvonta- ja hälytysjärjestelmien hälytykset tulee oh-

jata jatkuvasti miehitettyyn valvomoon tai vastaavaan. (YSL 4, 7, 8, 43§) 
 

8. Häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista, joissa ympäristön kannalta hai-
tallista ainetta pääsee ympäristöön, on välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pe-
lastuslaitokselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toi-
minnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin haitan minimoimi-
seksi ja poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. Jakeluasemalle 
on varattava riittävästi bensiinin ja öljyn imeyttämiseen sopivaa ainetta 
öljyvahinkojen varalle. (YSL 43, 62, 76§, YSA 30§)  

 
9. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa kunkin vuoden ympäristönsuojelun 

kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuo-
den kirjanpidosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

 
Kirjanpidon tulee sisältää:  
- tiedot hälytysjärjestelmien, säiliöiden ja päällysteiden tarkastuksista ja mahdol-

lisista korjaustoimenpiteistä  
- tiedot öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä sekä pois-

tetun öljyn ja hiekan määristä 
- tiedot säiliöihin toimitetun polttoaineen, myydyn polttoaineen ja säiliöiden pin-

nanmittaustietojen vertailusta mahdollisen hävikin toteamiseksi 
- tiedot toiminnassa syntyneiden jätteiden määristä, laadusta ja toimituspaikoista 
- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista ti-

lanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 
 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-
men vuoden ajan. (YSL 5, 46§, JäteL 51, 52§) 

 
10. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 
(YSL 4, 5§, YSA 37§) 

 
11. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla 

on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on il-
moitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
31.7.2009 mennessä. (YSL 43§) 

    
12. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopet-

tamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, 
maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen lopettamiseen liittyvistä toi-
mista. (YSL 43, 46§) 

 
13. Mikäli laitoksen toiminnassa, sen laajuudessa tai toimintatavoissa tapahtuu olen-

naisia muutoksia, on niistä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 81§, YSA 30 §) 



 9

 
14. Luvan saajan on esitettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 

31.12.2019, ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaisia muutoksia. 
(YSL 55 §) 

 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
Yleisperustelut 
 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 
harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 
toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen ase-
tusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka ovat luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla 
määrätty. 
 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-
tojen kanssa: 
- terveyshaittaa; 
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 
- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-
alueella; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-
tonta rasitusta. 

 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että polttonesteiden 
jakeluasema ABC Hannikaisenkadun toiminta kyseessä olevalla paikalla täyttää luvan 
myöntämisen edellytykset, mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan. Toiminta ei 
myöskään ole alueen asemakaavan vastaista. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että hai-
talliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta menetellen toiminnan laadun edel-
lyttämällä huolellisuudella. (lupamääräykset 1 ja 2) 
 
Maaperän kunnon selvittäminen on tarpeen tehdä jakeluaseman muutostöiden yhtey-
dessä mahdollisen aiemman pilaantumisen selvittämiseksi. Pilaantuneiden maa-
ainesten käsittelyssä ja jatkotoimenpiteissä toimivaltaisena viranomaisena Keski-
Suomen ympäristökeskus. (lupamääräys 3) 
 
Suojarakenteiden rakennustyön laadunvarmistuksesta on perusteltua määrätä laaditta-
vaksi dokumentit, joilla voidaan osoittaa rakennustyön laatu ja sen valvonta. Näin var-
mistutaan suojausrakenteiden toiminnasta ja tiiveydestä. Maanalaisten rakenteiden laa-
tua ei voi valvoa muuten kuin rakennusvaiheessa. (lupamääräys 4) 
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Ympäristön pilaantumisen vaaran ennalta ehkäisemiseksi on annettu määräykset suo-
jarakenteiden ja hälytysjärjestelmien valvonnasta ja määräaikaisesta tarkastamisesta. 
Säiliöiden kuntotarkastukset on tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas keino, jolla 
voidaan ehkäistä maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. Toimivien hälytysjärjestel-
mien avulla voidaan mahdollinen polttoainepäästö ehkäistä tai rajoittaa mahdollisim-
man pieneksi. Vaikka toiminta ei sijaitse pohjavesialueella on pilaantumisen vaaran 
ennalta ehkäiseminen tärkeää. (lupamääräykset 5, 6) 
 
Jatkuva valvonta on tarpeen, jotta mahdollisessa onnettomuus- tai vahinkotilanteessa 
torjuntatoimet voidaan käynnistää välittömästi ja siten minimoida mahdollinen ympä-
ristön pilaantuminen. (lupamääräys 7)  
 
Haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn liittyy varautuminen mahdollisiin 
häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Ilmoittamisvelvoite vahinko- ja onnettomuustilan-
teista on annettu valvonnan toteuttamiseksi, viranomaisten tiedonsaannin varmistami-
seksi ja siksi, että tilanteisiin voitaisiin nopeasti puuttua sekä annettavien viranomai-
sohjeiden vuoksi. Määräys on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. (lupamääräys 8) 
  
Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-
kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupa-
määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 
ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 9) 
 
Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-
minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toimin-
nan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toi-
minnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä 
voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 10)    
  
Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnos-
sapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympäristö-
lainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristö-
vaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 
11)    
  
Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-
luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäai-
kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esi-
tettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräykset 12, 
13)    
 
Ympäristönsuojelulain mukaan toistaiseksi voimassa olevassa luvassa tulee määrätä, 
mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä. Lupamääräysten 
tarkistamista koskevalla määräyksellä varmistetaan laitoksen toiminta voimassa olevi-
en ympäristölainsäädännön määräysten mukaan. (lupamääräys 14)    
 
 

LUVAN VOIMASSAOLO  
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Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta oleellisesti laajenee tai 
muuttuu, on laitokselle haettava uusi ympäristölupa. Hakemus lupamääräysten tarkis-
tamiseksi on tehtävä 31.12.2019 mennessä. (YSL 55 §) 
 

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta 
 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 
määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-
olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §) 

 
 
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 12.6.2009. Päätös on lainvoimainen 

30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 
valiteta. 

 
Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 
 
 Keskimaa Osk on 25.2.2009 päivätyllä rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitta-

mallaan hakemuksella anonut, haettuun ympäristölupaan viitaten, YSL 101 §:n tar-
koittamaa lupaa työn aloittamiseksi ennen lainvoimaisuutta. Anomus koskee jakelu-
aseman säiliöiden asennustyön ja jakelupisteen rakentamisen aloittamista muutoksen-
hausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen hakijalle asetettavaa vakuutta vastaan 
(YSL 101 §).  
 
Töiden aloittamisoikeus ei ole ympäristönsuojelulain mukaista toimintaa. Asian käsit-
tely on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle Jyväskylän kaupungin rakennusval-
vontaan. 
 

  
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  
 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 

 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 
 Jätelaki (1072/1993) 
Jäteasetus (1390/1993) 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta 
(1129/2001) 
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden 
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) 
Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset  
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. 
 
 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  
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 Ympäristönsuojelulain 105 §:n ja vesilain 21 luvun 9 §:n mukaan näiden lakien mu-
kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä 
maksu. 

 
 Rakennus- ja ympäristölautakunnan johtosäännön 4 §:n mukaan lautakunta käyttää 

ratkaisuvaltaa mm. toimialaansa kuuluvien maksujen ja taksojen määräämisessä. Lau-
takunta on hyväksynyt Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
päätöksellään 17.12.2008 14 § ja se on tullut voimaan 1.1.2009. Ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimää-
räiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutu-
neet kokonaiskustannukset.  

 
 Rakennus- ja ympäristölautakunnan vahvistaman ympäristönsuojelulain mukaisen 

taksan perusteella Keskimaa Osk:lle polttonesteiden jakeluasema ABC Hannikaisen-
kadun ympäristöluvan käsittelymaksu on 1500 euroa.  

 
 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  
 
Ote päätöksestä  

Keskimaa Osk, Kauppakatu 24, PL 176, 40101 Jyväskylä  
 

Jäljennös päätöksestä  
Keski-Suomen ympäristökeskus, PL 110, 40101 Jyväskylä 
Keski-Suomen pelastuslaitos, Palokunnankatu 1, 40700 Jyväskylä 
Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto 
Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonta 
Suomen valtio/Ratahallintokeskus, PL 185, 00100 Helsinki 
 

Ilmoitus päätöksestä  
Jyväskylän kaupunki, tonttituotanto, PL 233, 40101 Jyväskylä   
 Kiinteistö Oy Jyväskylän Lääkäritalo c/o Isännöitsijätsto A Viinikainen Ky ISA, Vaa-
sankatu 29, 40100 Jyväskylä 
 
Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti Jyväsky-
län kaupungin yleisellä ilmoitustaululla sekä kaupungin kirjastojen ja palvelupisteiden 
ilmoitustauluilla ja sanomalehti Keskisuomalaisessa.  
 
 

MUUTOKSENHAKU 
 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus 

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-
kylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle.  

 
 Päätöksen mukana seuraa erillinen valitusosoitus. 

       


