
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 
Ympäristölautakunta    Ympäristölupamenettelylain 
     2 §:n mukaisessa lupa-asiassa. 
     Päätös on annettu julkipanon 
     jälkeen. 
 
     Julkipanopvm 13.10.1997 
     Kokouspvm 9.10.1997 
 
HAKIJA 
 
 Du Pont JET OY, Piispankalliontie 17, PL 136, 02201 Espoo. 
 
Laitos ja sen sijainti 
 
 Du Pont JET Oy, automaattinen bensiininjakeluasema, moottoribensiinin myynti 
 osoitteessa Ahjokatu 6,  tontti 15:7:29. 
 
Kiinteistön haltija 
 
 Kiinteistön haltija on Pielisensuun Auto Oy,  PL 169, 08130  Joensuu. 
 
Hakemuksen vireilletuloaika 
 
 Ympäristölupahakemus on saapunut ympäristölautakunnalle 4.9.1997. Hakemusta on 
 täydennetty 17.9.1997 ja 24.9.1997. 
 
Toiminnan aloittaminen valituksista huolimatta 
 
 Du Pont JET Oy hakee, että se voisi aloittaa toiminnan ennenkuin ympäristölupa on 
 saanut lainvoiman. Hakija on toimittanut ympäristölautakunnalle Svenska Handels-
 banken Ab:n sitoumuksen pankin omavelkaiseen takaukseen Du Pont Jet Oy:n puo-
 lesta niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen ku-
 moaminen tai luvan muuttaminen voivat aiheuttaa. 
 
 Pankin takausvastuu on rajoitettu kahteenkymmeneenviiteentuhanteen markkaan. 
 
Automaattinen bensiininjakeluasema 
 
 Hakemus sisältää terveydensuojelulain mukaisen sijoitusluvan. Lupaa haetaan ympä-
 rivuorokautiseen moottoribensiinin myyntiin automaattisella bensiininjakeluasemalla. 
 
 Hakemuksen mukaan polttonestesäiliöt ovat SFS-standardin mukaisia 1-vaippaisia 
 säiliöitä, joissa on elektroninen pinnanvalvontalaitteisto ja ylitäytönestin. Säiliöissä on 
 myös mittaputki pinnan käsinmittausta varten (säiliöt 25 m3 + 25 m3  ja 50 m3 ).        
 
 Mittarikentän valuma-alueen päällyste on asfalttibetoni ja mittarikenttä on katettu. 
 Valuma-allas viemäröidään näytteenottokaivon ja bensiininerotuskaivon kautta ylei-
 seen viemäriin. 
  



 Asemanhoitajan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Jyväskylän kaupungin ympäristövi-
 rastolle ja yhteystiedot löytyvät myös aseman ilmoitustaululta. Asemanhoitaja käy 
 asemalla päivittäin vähintään kaksi kertaa. 
 
 Asemanhoitaja kirjaa bensiininerotuskaivon tyhjennykset ja huomiot ylös omaan seu-
 rantakirjaan. Kaikki asemalla tapahtuneet erikoisjärjestelyt ja tapahtumat kirjataan 
 aseman päiväkirjaan. 
  
 Laitoksen sijainti 
 
 Laitos tulee sijaitsemaan liike-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella. Ym-
 päröivän maa-alueen käyttö on vastaavaa. Kiinteistöllä on jo olemassa olevat auto-
 huoltamo ja varaosamyymälä. 
 
Häiriintyvät kohteet 
 
 Lähin häiriintyvä kohde on 200 m:n päässä oleva asuinalue. 
 
Kiinteistön jätehuolto 
 
 Asemalla on 600 l:n jäteastia, johon on sallittu laittaa vain paperi-  ym. vastaavaa jä-
 tettä. Asemalle mahdollisesti ilmestyvät muut jätteet käsitellään jätelain mukaan. 
 Akut, öljyt, loistelamput jne. toimitetaan aluksi omaan varastoon ja sieltä paikalliseen 
 jätteenkäsittelylaitokseen. 
 
Saastunut maaperä laitosalueella 
 
 Du Pont JET Oy:n teettämässä ympäristöselvityksessä selvitettiin maanäytteiden  avul-
la maaperän kuntoa hiilivetyjen osalta. Näytteet otettiin jakelukatoksen, polttoai- nesäiliöiden ja 
huoltorakennuksen kohdilta. 
 
 Hiilivetyanalyysien perusteella vuokra-alue ei ole alueen maankäyttö huomioonottaen 
 saastunutta, eikä siten anna aihetta siihen, että maamassat pitäisi kokonaisuudessaan 
 vaihtaa. Alueelta mahdollisesti pois kuljetettavaa täytemaata ei saa sijoittaa asumis-
 käyttöön tarkoitetulle tontille, vaan ne on pyrittävä sijoittamaan esim. valvotulle 
 maankaatopaikalle. 
 
 Ympäristövirastossa 16.9.1997 pidetyssä neuvottelussa sovittiin, että kaivettavat yli-
 jäämämassat voidaan toimittaa Mustankorkean jäteasemalle, jossa niistä otettaisiin 
 kaksi kpl kokoomanäytteitä. Analysoimalla nämä näytteet tiedetään, kuinka välivaras-
 toon siirrettyjen maamassojen kanssa toimitaan. Lisäksi otettaisiin Petroflag-
analysaat- torilla koesarja työmaaolosuhteista. Näin menettelemällä voidaan sekä kaupungille  
 että Du Pont JET Oy:lle saada tieto siitä, mikä on tilanne tontilla  tällä hetkellä. 
 
Meluntorjunta 
 
 Kiinteistöllä melua aiheutuu normaalista ajoneuvoliikenteestä. 
 
Päästöt ilmaan 
 



 Laitoksen toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan. Bensiinihöyryille on 2-
 vaiheinen talteenottojärjestelmä. 
 
Lupatilanne 
 
 Rakennuslain mukainen toimenpidelupa, vesiensuojeluasetuksen mukainen ennak-
 koilmoitus ja lupa jätevesien johtamiseksi yleiseen viemäriin sekä kemikaalilain mu- 
 kainen ilmoitus haetaan myöhemmin. 
 
Hakemuksen asiakirjat 
 
  1.   Ympäristölupahakemus 
  2.   Yhtiöjärjestys 
  3.   Toiminimeä koskeva rekisteri-ilmoitus 
  4.   Peruskartta 1: 20 000 
  5.   Asemapiirustus 1:500 
  6.   Höyryjen talteenottokaaviot 
  7.   Jäljennös valtakirjasta 
  8.   Polttonestesäiliöpiirustus 4 kpl 
  9.   Turvallisuusliite 
 10.  Kiinteistön haltijan valtakirja  
 11  Ympäristöselvitys 
 12.  Tasaussuunnitelma 1:200 
 13.  Ympäristöselvitys, asemapiirros 1:200 
 14.  Tutkimuskartta 2 kpl 
 15.  Tonttikartta 
 16.  Muistio 
 17.  Takaus 
 18.  Vesi- ja viemäripiirustus 3 kpl 
 19.  Lisäselvitys ympäristölupahakemukseen 
  
ASIAN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
 Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 
 12.9.1997 - 29.9.1997 välisen ajan. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat 
 olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Jyväskylän kaupungin ympäristövirastossa, 
 osoite Eeronkatu 10, Jyväskylä. 
 
 Koska hakemuksessa tarkoitetulla toiminnalla ei ole huomattavaa vaikutusta laajalle 
 alueelle tai lukuisten henkilöiden oloihin, ei lupahakemuksesta asian vähäisen merki-
 tyksen vuoksi ole tiedotettu lehti-ilmoituksella. 
 
 Hakemuksesta on annettu erikseen tieto virallisena tiedonantona laitoksen viereisten 
ja  
 vastapäätä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. 
 
Lausunnot 
 



 Lupahakemuksesta on pyydetty Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunto. 
 Lausunnossaan ympäristökeskus toteaa vesien ja pohjavesien suojelua koskevilta 
 osilta, että bensiininjakeluasema ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella eikä sen lähei-
 syydessä ole kaivoja.   
 
 Keski-Suomen ympäristökeskus katsoo, että lupahakemuksen mukainen bensiininja-
 keluasema ilmoituksen mukaan rakennettuna ja siten muutettuna, että säiliöt pitäisi  
 rakentaa 2-vaippasäiliöinä, ei aiheuta vesilain 1 luvun 19 ja 22 §:ssä tarkoitettua pinta- 
 ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. 
 
 Toiminnalle tulisi asettaa seuraavia ehtoja:  
 - bensiininerotuskaivojen asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava 
 - niitä on tarkkailtava säännöllisesti ja ne on tarvittaessa tyhjennettävä 
 - bensiininerotuskaivoihin kertyvä öljypitoinen vesi on käsiteltävä jätehuoltoviran-
   omaisen hyväksymällä tavalla. 
 
 Lausunnon liitteenä oli vesiensuojeluohje huoltoasemille ja muille öljyvarastoille. 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
 
 Ympäristölupahakemusta  koskien jätettiin määräaikaan mennessä yksi kirje. Valituk-                  
 seksi otsikoitu asiakirja käsitellään ympäristölupamenettelylain 8 §:n tarkoittamana 
 muistutuksena. 
 
 Heikki Soini on muistutuksessaan tuonut esille, että kyseiselle alueelle on jo nyt 
 myönnetty riittävä määrä ympäristölupia huoltoasemille ja muiden nestemäisten polt-
 toaineiden varastointiin, ja hänen mielestään on kohtuutonta myöntää lisää näitä lupia. 
 Heikki Soini toteaa lisäksi, että alueen luonto ja ympäristön turvallisuus eivät kestä 
 enempää kyseisenlaista rakentamista. 
 
Hakijan kuuleminen 
 
 Luvan hakijalle on varattu hallintomenettelylain mukainen tilaisuus esittää vastineen-
sa annettuun kirjalliseen muistutukseen. 
 
 Vastineessaan hakija toteaa, että Soini harjoittaa itse bensiininjakelutoimintaa lu-
kuisil- la paikkakunnilla Suomessa, ilmeisesti myös Jyväskylässä. Soinin muistutus perustuu 
 vain hänen toivomukseensa kielletystä kilpailun rajoittamisesta eikä lainkaan sellai-
siin  
 seikkoihin, joita tulisi ottaa huomioon lupaharkinnassa. Väitteelleen luonnon ja ym-
 päristön turvallisuuden kestokyvyn ylittymisestä Soini ei esitä mitään perusteluja, eikä 
 asiallisia sellaisia voisikaan esittää. 
 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 
 Ympäristölautakunta myöntää Du Pont JET Oy:lle ympäristölupamenettelylain 
 (753/91) 2 §:n mukaisen ympäristöluvan automaattiselle bensiininjakeluasemalle 
 osoitteeseen Ahjokatu 6, tontti 15:7:29. 
 
 Ympäristölupapäätös sisältää terveydensuojelulain mukaisen sijoitusluvan seuraavin 



 ehdoin: 
 
 1. Kaivettavat ylijäämämassat tulee toimittaa Mustankorkean jäteasemalle. Ennen 
     massojen lopullista sijoittamista, niistä tulee ottaa kaksi kokoomanäytettä ympäris- 
     viraston edustajan kanssa sovittavalla tavalla. 
 
 2. Näytteet työmaaolosuhteista otetaan 16.9.1997 laaditussa muistiossa esitetyllä ta-
val-     la. 
 
 3. Ennen kaivuutöiden aloittamista siitä tulee tehdä ilmoitus ympäristöviraston edusta-
     jalle. 
  
 4. Polttoainesäiliöiden tulee olla 2-vaippaisia. 
  
 5. Polttoainesäiliöiden ja erottimen elektronisten hälytysjärjestelmien testaukset 
     ja mekaaniset käsinmittaukset tulee suorittaa säännöllisesti ja niistä on pidettävä 
     kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille.  
  
 6. Erotuskaivojen ongelmajätteeksi luokiteltava jäte on toimitettava asianmukai-      
     seen ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. 
 
 7. Mahdollisista öljy-, polttoaine-, yms. vahingoista on tehtävä välittömästi ilmoitus 
     ympäristölupaviranomaiselle. 
      
 8. Ympäristölautakunta päättää hakijan pyynnöstä ympäristölupamenettelylain 15 §:n 
      mukaisesti määrätä, että lupapäätöstä noudatetaan valituksista huolimatta.  
 
 Muilta osin toiminnan tulee olla hakemuksessa esitetyn mukaista. 
       
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
Yleisperustelut 
 
 Ympäristölupahakemuksessa esitetyt polttonesteen jakelutoimintoja koskevat suunni-
 telmat vastaavat ko. toiminnalle esitettyjä vaatimuksia. 
  
 Muistutuksessa esille tullut ympäristölupien määrän rajoittaminen ei kuulu ympäristö-
 lupamanettelylain piiriin. Lisäksi muistutuksessa esille tullut luonto ja ympäristön 
 turvallisuus on otettu huomioon lupamääräyksillä ja tarkkailu- ja kirjanpitovelvoitteil-
 la.  
 
 Tästä johtuen em. toiminnasta ei aiheudu myönnetyssä sijoituspaikassaan terveydellis- 
 tä haittaa, haittaa ympäristölle tai pohjaveden pilaantumista edellyttäen että, em. toi-
 minta on lupahakemuksessa esitetyn mukaista ja toiminnassa noudatetaan lupapäätök-
 sessä esitettyjä ehtoja ja määräyksiä. 
 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 



 Jätteiden säilyttäminen, kerääminen, kuljettaminen, käsittely ja hyödyntäminen sekä 
 jäteveden johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa 
 (kohdat 1, 2, 3, 6, 7 ja 8).  
 
 Näytteenotto-, kirjanpito- ja ilmoitusehdoilla pyritään siihen, että luvan saaja on sel-
 villä toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. Samalla ne 
 varmistavat lupaehtojen valvonnan ja tiedonkulun. 
 
 Erottimien tarkkailu- ja tyhjennysjärjestelmällä on ratkaiseva merkitys pyrittäessä es- 
 tämään bensiininerotuskaivoihin kertyvän öljypitoisen veden pääseminen yleiseen 
 viemäriverkostoon. 
  
 Toiminnan päästöt veteen tai maaperään eivät saa aihettaa toiminnan vaikutuspiirissä  
 oleville terveyshaittaa (kohta 4). 
 
 Ehto 4 on annettu pohja- ja pintavesien sekä maaperän pilaantumisen ja tervey- del-
listen haittojen ehkäisemiseksi. 
 
 Toiminnanharjoittajan asettaman 25 000 mk:n vakuuden turvin toiminnan aloittami-
 nen valituksista huolimatta ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi (kohta 8).   
 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
 
 Ympäristölupamenettelylaki 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17 §:t 
 Ympäristölupamenettelyasetus 2, 6, 9, 12, 13 §:t 
 Terveydensuojelulaki 9, 10, 11 ja 22 §:t 
 Terveydensuojeluasetus 1 ja 2 §:t 
 Valtioneuvoston päätös 19.6.1996/468 
 
PÄÄTÖKSEEN LIITTYVÄ OHEISMATERIAALI 
 
 1. Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunto. 
 2. Heikki Soinin muistutuskirjelmä. 
 3. Du Pont Jet Oy:n vastine. 
 4. Selvitys rajanaapureista. 
 
LUVAN VOIMASSAOLO 
 
 Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta oleellisesti muuttuu, on 
 laitokselle haettava uusi ympäristölupa. 
 
PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN 
 
 Päätöksestä kuulutetaan ympäristölupamenettelylain 10 §:n mukaisesti Jyväskylän 
 kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 
 
YMPÄRISTÖLUPAMAKSU 
 



 Luvan käsittelykulut peritään kaupunginvaltuuston 21.9.1992 hyväksymän taksan mu-
 kaisesti. Maksu peritään päätöksen luovuttamisen yhteydessä. 
 
MUUTOKSENHAKU 
 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla  Keski-Suomen lääninoikeuteen. 
 Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden etua tai oi-
 keutta asia saattaa koskea sekä kunnanhallitus ja ne viranomaiset, joiden tehtävänä on 
 valvoa yleistä etua. 
 
 Päätöksen mukana seuraa erillinen valitusosoitus. 
 
PÄÄTÖS 
 
 Hakijalle saantitodistusta vastaan. 
 
PÄÄTÖS TIEDOKSI 
 
 Keski-Suomen ympäristökeskus 
 Jyväskylän rakennustarkastaja 
 Heikki Soini saantitodistusta vastaan 


