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 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 
 Rakennus- ja ympäristölautakunta   Ympäristönsuojelulain  
     28 §:n mukaisessa lupa-asiassa.
     Päätös on annettu julkipanon 
     jälkeen. 
 
     Julkipanopvm    8.6.2007 
     Kokouspvm       5.6.2007 
     Diaarinro            971/607 
 
ASIA 
 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee ABC Tourula toiminimisen polttoaineen jakeluaseman toimintaa osoitteessa 
Vapaaherrantie 4, 40100 Jyväskylä, kiinteistö 179-14-21-8.  

 
LUVAN HAKIJA 
  
 Keskimaa Osk  

Kauppakatu 24 
40100 Jyväskylä  
 

 Yhteyshenkilö: Kari Liimatainen 
 puh. 014 630 509 
 fax   014 630 568 
 e-mail kari.liimatainen@sok.fi  
 
 Liike- ja yhteisötunnus: 020865-2 
 
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 

Keskimaa Osk:n ympäristölupahakemus koskee polttonesteiden jakeluasematoimintaa 
kesä-heinäkuussa 2007 toimintansa aloittavassa Tourulan ABC -automaattiasemalla.  
 
Jakeluasema-alueelle sijoitetaan yksi jaettu kaksivaippainen maanalainen säiliö, jossa 
on bensiiniä yhteensä 40 m³ ja dieselöljyä 20 m³.  60 m³:n uusi maanalainen jaettu 3-
osainen ja 2 -vaippainen terässäiliö on standardin DIN 6608 D / SFS 2736 mukainen. 
Asema toimii miehittämättömänä kylmäasemana 24 h/vrk. Jakelualueelle tulee mitta-
rikatos, huoltokaappi sekä automaatin kautta toimiva jakelumittari. 
 
Jakeluasema sijaitsee Jyväskylän Tourulan alueella, tontilla 179-14-21-8, osoitteessa  
Vapaaherrantie 4, 40100 Jyväskylä. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti on 
liikerakennusten korttelialuetta (KL-2). Korttelialueella sallitaan moottoriajoneuvojen 
polttoaineen jakelu ja ajoneuvojen pesu. 
 
Jakeluasema ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.  

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

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § kohdan 5 a mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen ratkaisee polttonesteiden jakeluasemaa koskevan ympäristölupa-asian. 
 

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

takunnalle 13.4.2007. Lupahakemusta on täydennetty 8.5.2007 saapuneella asiakirjal-
la. 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Tontti 179-14-21-8 osoitteessa Vapaaherrantie 4, 40100 Jyväskylä on Keskimaa 
Osk:n omistuksessa. Tontti on rakentamaton. 

 
Polttonesteiden jakeluasema sijaitsee liikerakennusten korttelialueeksi vahvistetulla 
asemakaava-alueella (KL-2), jolla sallitaan moottoriajoneuvojen polttoaineiden jakelu 
ja ajoneuvojen pesu.   
 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
 

ABC Tourula toiminiminen polttonesteiden automaattijakeluaseman sijainti on Va-
paaherrantien, Nelostien ja rautatiealueen välisellä alueella osoitteessa Vapaaherrantie 
4, 40320 Jyväskylä, kiinteistöllä 179-14-21-8.  
 
Alue ympäristöineen on liikerakennusten ja teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
aluetta. Lähimmät Ailakinkadun varrella sijaitsevat asuinrakennukset ovat noin 500 
metrin etäisyydellä jakeluasema-alueesta.  
 
Insinööritoimisto Geo-Control Oy on Keskimaa osuuskunnan toimeksiannosta tehnyt 
vuoden 2007 huhtikuussa pohjatutkimuksen kartoitusmittaukset ja kairaukset Jyväs-
kylässä Vapaaherrantien varressa sijaitsevalle korttelin 21 tontille 8, jolle aiotaan ra-
kentaa ABC- jakeluaseman kylmäasema ja siihen liittyvät paikoitus-/liikennealueet. 
Pohjatutkimuslausunnon mukaan maanpinta laskee mitatulla alueella pääsääntöisesti 
itään, maanpinnan korkeuden vaihdellessa välillä +92,8…+96,3. Alueen perusmaalajit 
ovat pääosin routivia. Pohjaveden pinta havaittiin 26.4.2007 pohjavesiputkesta tasolta 
+91,68. Lausunnon mukaan perustamisolosuhteet tutkitulla alueella ovat kohtuulliset. 
Polttoainesäiliö voidaan perustaa maanvaraiselle TB -laatalle. Pyloni ja jakelupiste 
voidaan perustaa maanvaraisille anturoille. Kaikki vanhat täyttökerrokset ja löyhät 
pintamaa-alueet tulee poistaa rakennusalueelta. Täytöt tulee tehdä routimattomasta ja 
tiivistyvästä materiaalista koneellisesti kerroksittain tiivistäen. Jäätymättömän ja häi-
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riintymättömän pohjamaan leikkauspintaan koko rakennusalueella tulee asentaa suo-
datinkangas. Perustukset suositellaan suojattavaksi routaeristein routimiselta RIL 193-
1992:n ja Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeita ja määräyksiä noudattaen. 
 
Pohjatutkimuslausunnon johtopäätöksinä todetaan tontin perusmaan vaihtelevan siltin 
ja hiekan välillä. Perusmaa on routivaa, mutta sen kantavuus on kohtuullinen. Raken-
teet voidaan perustaa maanvaraisesti lausunnossa mainittuja ohjeita noudattaen. Polt-
toainesäiliö tulee ankkuroida perustukseensa, koska pohjavesi havaittiin 26.4.2007 ta-
solta +91,68. (Lähde: Insinööritoimisto Geo-Control Oy:  Pohjatutkimuslausunto 
30.4.2007,  ABC-Tourula, Kylmäasema Vapaaherrantie, 40100 Jyväskylä) 

 
  
LAITOKSEN TOIMINTA 
 
Toiminnan tarkkailu 
 

Maanalainen polttonestesäiliö varustetaan elektronisella pinnanmittausjärjestelmällä ja 
välitilan valvonnalla. Jakelukatos varustetaan hätäkytkimellä, joka ongelmatilanteissa 
katkaisee polttoainepumppujen virrat. 
 
Hiekan- ja öljynerottimet ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisia. Öl-
jynerottimessa on hälytinjärjestelmä, mikä ilmoittaa erottimen öljytilan täyttymisen ja 
vähentää ympäristövahinkoriskiä. Erottimien tarkastuksista ja tyhjennyksistä pidetään 
tarkkailupöytäkirjaa. 
  
Kaikki aseman hälytykset ovat jatkuvan valvonnan piirissä. Asemanhoitaja tai hänen 
sijaisensa on tavoitettavissa 24 h/vrk. 

 
Pohjaveden ja maaperän suojelu 
 

Jakeluasema ei sijaitse sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. 
 
Jakeluasema rakennetaan KTM:n päätöksen 415/1998 ja SFS -standardin 3352 mu-
kaan.  
 
Polttoainesäiliö ankkuroidaan perustukseensa ja rakenteiden perustuksessa huomioi-
daan Insinööritoimisto Geo-Control Oy:n tontin pohjatutkimuslausunnossa mainitut  
ohjeet.  
 
Tankkauspisteessä ja täyttöpaikalla estetään polttoaineen imeytyminen maahan mitta-
rikentän ja täyttöpaikan alle rakennettavalla HDPE -kalvolla (1 mm). Mittarikentän 
pinnoitteena käytetään asfalttia / betonilaattaa / sidekivetystä. Mittarikentän ulkopuo-
lella käytetään pinnoitteena asfalttia. Mittarikentän ja täyttöpaikan vedet johdetaan 
hiekan ja öljynerottimen kautta alueen sadevesiviemäröintijärjestelmään. 
 
Jakelualueelle sijoitetaan vähintään yksi AB III-E luokan pakkasenkestävä vähintään 6 
kg:n käsisammutin ja öljyvahinkojen alkutorjuntaan käytettäväksi vähintään 50 l 
imeytysainetta sekä muovisäkkejä ja muovikalvoa. 
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Kemikaalien kuljetuksessa noudatetaan KTM:n päätöstä palavien nesteiden kuljetuk-
sesta sekä niiden kuljettamiseen tarkoitetuista säiliöistä. 
 

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

kem Ab:lle. Asemalle kertyvä muu yhdyskuntajäte, viedään tarpeellisin välein jäte-
huoltoliikkeen toimesta kaatopaikalle. 
   

Meluntorjunta 
 Toiminta ei lisää alueen liikennettä eikä melua. Nykyinen toiminta muodostaa alueen 

melulähteen.  
 
Päästöt ilmaan 
 Asemalla otetaan käyttöön bensiinihöyryjen talteenotto, mikä alentaa tankkausten 

VOC -päästöjä yleisellä tasolla. Bensiinihöyryjen keräysjärjestelmä asennetaan sekä 
 polttoainesäiliöihin (säiliöautojen tankkaus) että jakelumittareihin (asiakkaiden tank-

kaus) 
 

Hakemuksen liiteasiakirjat 
 

- ympäristölupahakemuksen liitelomakkeet 2 kpl 
- asemapiirustus  
- julkisivupiirustus 
- kaaviokuva täyttöpaikasta 
- kaaviokuva viemäröinnistä 
- karttakopio 
- käyttöturvallisuustiedotteet 2 kpl 
- KTM:n päätös 415/1998 
- pohjatutkimuslausunto 
- hakemus työn aloittamisesta ennen lainvoimaisuutta 
 
 

ASIAN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
 Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

17.4.2007 - 16.5.2007 välisen ajan. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat 
olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimen ym-
päristöosastossa osoitteessa Eeronkatu 10, Jyväskylä. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kir-
jallisesti viereisten kiinteistöjen omistajille. 

 
 
 
 
Lausunnot  
 
 Lupahakemuksen johdosta on pyydetty lausunto Keski-Suomen pelastuslaitokselta ja 

Jyväskylän Energia Oy:n Vesiliiketoiminnalta. 
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 Keski-Suomen pelastuslaitos toteaa 26.4.2007 päivätyssä lausunnossaan seuraavaa:  
 Jakeluaseman katsotaan harjoittavan kemikaalien vähäistä varastointia. Vähäisestä 

kemikaalien varastoinnista tulee toiminnanharjoittajan toimittaa vaarallisten kemikaa-
lien käsittelystä ja varastoinnista 40 § edellyttämä ilmoitus pelastusviranomaiselle 
(A59/1999 ja A484/2005). Kohteesta muodostuu palotekninen erityiskohde. Erityis-
kohteille tulee laatia vaaranarviointi ja tämän pohjalta pelastussuunnitelma. Jakelu-
aseman rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. 

 
Jyväskylän Energia Oy:n Vesiliiketoiminta ilmoittaa 15.5.2007 saapuneessa lausun-
nossaan jakeluasemalle tulevien erottimien olevan asianmukaisia eikä lupahakemuk-
sesta täten ole huomautettavaa. 

 
Tarkastukset 
 
 Lupahakemuksen johdosta ei ole suoritettu erillistä tarkastusta. 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
 
 Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräaikaan mennessä esitetty muistutuksia tai 

mielipiteitä. 
 
Hakijan kuuleminen 
 
 Hakijan kuulemista ei ole pidetty tarpeellisena, koska hakemuksesta ei ole määräai-

kaan mennessä esitetty vaatimuksia eikä sellaisia selvityksiä, jotka voivat vaikuttaa 
asian ratkaisuun. 

 
 
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 
  Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Keskimaa Osk:lle 

ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan ABC Tourula toi-
minimisen polttonesteiden jakeluaseman toiminnalle osoitteessa Vapaaherrantie 4, 
40100 Jyväskylä, kiinteistö 179-14-21-8. 

 
 Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyjä toimenpiteitä. Lisäksi annetaan 

seuraavat lupamääräykset: 
 
1 Jakeluaseman öljy- ja polttoainevahingoista on toiminnanharjoittajan tehtävä välittö- 

   mästi ilmoitus Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Keski- 
   Suomen pelastuslaitokselle.   
 

 Mahdollisiin vahinko- ja onnettomuustilanteisiin on varauduttava huolehtimalla hen- 
   kilökunnan valmiuskoulutuksesta ja riittävän informaation antamisesta eri sidosryh- 

mille. Lisäksi onnettomuustilanteiden syntyä on pyrittävä ehkäisemään käyttämällä 
mahdollisuuksien mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

            
2 Jakeluaseman polttoainesäiliön ja öljynerottimien elektronisten hälytysjärjestelmien 

testaukset ja mekaaniset käsin suoritettavat mittaukset tulee suorittaa säännöllisesti ja 
niistä on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.  
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3 Öljyn- ja hiekanerotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennet-

tävä tarvittaessa. Öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. 
 Tyhjennyksistä ja lietteen loppusijoituspaikasta on oltava tosite, joka on pyydettäessä  
 esitettävä valvontaviranomaiselle. 

 
4 Ensimmäisen toimintavuoden jätemäärät ja loppusijoituspaikat on ilmoitettava kirjal-

lisesti Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimen ympäristönsuojeluosastolle kahden 
kuukauden kuluessa toimintavuoden päättymisestä. 
 

5 Toiminnanharjoittajan on nimettävä laitoksen asianmukaisesta hoidosta, käytöstä ja 
niihin liittyvästä toiminnan tarkkailusta vastuussa oleva jakeluaseman vastaava hoita-
ja, jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot 
on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
        

6 Luvansaajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopetta-
mista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maape-
ränsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen lopettamiseen liittyvistä toimista. 
 

7 Luvan saajan on esitettävä uusi lupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeis-
tään 31.12.2017, ellei laitoksen toiminnassa tapahdu olennaisia muutoksia. 

  
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin 
 
 Hakemuksen johdosta ei ole esitetty ympäristönsuojeluun liittyviä yksilöityjä vaati-

muksia eikä lausuntoja. Hakijan tulee ottaa huomioon Keski-Suomen pelastuslaitok-
sen hakemuksesta antama lausunto.   

 
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. 
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Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että polttonesteiden 
jakeluasema ABC Tourulan toiminta kyseessä olevalla paikalla täyttää luvan myön-
tämisen edellytykset, mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan. Toiminta ei myös-
kään ole alueen asemakaavan vastaista. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 

Lupamääräys 1.  Ilmoittamisvelvoite vahinko- ja onnettomuustilanteista on annettu vi-
ranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi ja siksi, että tilanteisiin voitaisiin nopeasta 
ja tehokkaasti puuttua,  
 
Lupamääräykset 2, 3, 4. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupamääräyksillä pyri-
tään siihen, että luvan saaja on selvillä toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja 
ympäristövaikutuksista. Samalla ne varmistavat lupaehtojen valvonnan ja tiedonku-
lun.  
 
Lupamääräys 5.  Vastuun selkeyttämiseksi toiminnanharjoittajan on nimettävä vas-
tuuhenkilö. 
 
Lupamääräys 6.  Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poista-
miseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan py-
syvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muu-
toksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. 
 
Lupamääräys 7.  Lupamääräysten tarkistamista koskevalla määräyksellä varmistetaan 
laitoksen toiminta voimassa olevien ympäristölainsäädännön määräysten mukaan.  
 
 

LUVAN VOIMASSAOLO 
 
Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen  
 
 Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta oleellisesti muuttuu, on 

laitokselle haettava uusi ympäristölupa. 
 
 Luvan haltijan on jätettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 

31.12.2017 (YSL 55 §). 
 
Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta 
 
 Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla luvan määräystä 

ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai 
tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 §). 

 
 
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 
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 Lupaviranomainen voi luvan hakijan pyynnöstä määrätä, että toiminta voidaan muu-
toksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyt-
tävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai 
lupamääräysten muuttamisen varalle. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske val-
tiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. Määräys voidaan antaa vain perus-
tellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäk-
si. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.  

 
Keskimaa Osk on esittänyt, että jakeluaseman rakennustyö voidaan muutoksenhausta 
huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Hakijalle asetetaan 5000 euron vakuus 
ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten 
muuttamisen varalta. (YSL 101 §) 

 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  
 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 2, 5, 6, 7, 21, 28, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 52-55, 76, 

81, 96, 97, 101, 105 § 
 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 30 § 
                     Jätelaki (1072/1993) 4 ja 6 § 
                     Jäteasetus (1390/1993) 10 §  

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 1 momentti 
Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 

 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 1-3 ja 10 §.  
 
 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  
 
 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 13.12.2001 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaisen taksan. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituk-
sen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asi-
an käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  

 
 Rakennus- ja ympäristölautakunnan vahvistaman ympäristönsuojelulain mukaisen 

taksan perusteella lautakunta päättää määrätä Keskimaa Osk:n polttonesteiden jakelu-
asema ABC Tourulan, osoite Vapaaherrantie 4, 40100 Jyväskylä,  ympäristöluvan kä-
sittelymaksuksi 882 euroa (21 tuntia  a` 42 euroa). 

  
  
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN 
  
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja siitä kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n 

mukaisessa järjestyksessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla sekä tiedo-
tetaan kirjeitse rajanaapureille. 
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 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.  
 
Muutosta lupapäätökseen voi hakea hakija ja ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa 
koskea sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, ter-
veyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jon-
ka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan 
sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 
alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiset sekä ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asi-
assa yleistä etua.   

 
 Päätöksen mukana seuraa erillinen valitusosoitus. 
 
 
PÄÄTÖS 
 Keskimaa Osk, Kauppakatu 24, 40100 Jyväskylä 
 
JÄLJENNÖS PÄÄTÖKSESTÄ 
 
 Keski-Suomen ympäristökeskus 
 Keski-Suomen pelastuslaitos 
 Jyväskylän Energia Oy, vesiliiketoiminta 

Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimi, rakennusvalvontaosasto 
 

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 
 
 Jyväskylän kaupunki/Tonttiosasto 
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