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ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee 

Neste Markkinointi Oy:n jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.    

 

HAKIJA   

 

Neste Markkinointi Oy 

PL 95 

0095 NESTE OIL 

 

Yhteyshenkilö Hannu Keränen, hannu.keranen@nesteoil.com 

 

y-tunnus 1626490-8 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toimintaan sisältyy kaksi erillistä jakeluasemaa, henkilöautoille tarkoitettu Neste Oil 

Jyväskylä Kirri sekä raskaan ajoneuvokaluston Neste Oil Truck Jyväskylä Kirri. Jake-

luasemat sijaitsevat osoitteessa Kirrintie 2, kiinteistöllä Kirrin Union 179-404-71-9.   

 

Kiinteistön omistaa BC Real Estate Oy, jonka vuokralainen Neste Markkinointi Oy 

on. Neste Markkinointi Oy harjoittaa paikalla ainoastaan polttonesteen jakelutoimin-

taa. Muita toimintoja harjoittaa Kesko Oyj tai sen tytäryhtiö. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Ympäristönsuojelulain 28 § 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momen-

tin kohdan 5 a) mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 mo-

mentin kohdan 5 a) perusteella toimivaltainen viranomainen.  

 

ASIAN VIREILLETULO  
 

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tullut vireille 21.12.2012. Hakemusta on 

täydennetty 22.1.2013, 14.2.2013, 15.2.2013 ja 20.5.2013.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT  

 



Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunta on 11.6.2002 myöntänyt Neste Mark-

kinointi Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan jakeluasematoimin-

taan.   

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Jakeluasema sijaitsee Kirrintien ja valtatie 4:n välissä. Kirrintien varressa on liikekiin-

teistöjä ja niiden pysäköintialueet. Asemakaavassa kohde on merkitty huoltoasema- tai 

liikerakennusten korttelialueeksi (LH-1). Ympäröivä alue on puistoaluetta ja yleistä 

tie- ja katualuetta.  

 

Toiminta sijaitsee Kirrin I lk:n pohjavesialueella, muodostumisalueen ulkopuolella. 

Raskaan ajoneuvokaluston Neste Oil Truck-asema rajautuu pääosin pohjavesialueen 

ulkopuolelle. Lähin vedenottamo, Kirri, sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä kohtees-

ta koilliseen. 

 

TIEDOT POHJAVESIALUEESTA JA MAAPERÄSTÄ 

 

Neste Kirri -jakeluasema sijaitsee Kirrin I-luokan pohjavesialueen (0918001) reunalla. 

Pohjavesialueen pinta-ala on 1,04 km
2
, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,57 

km
2
. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 600 m

3
/d. Kirrin poh-

javesialue muodostuu osasta luode-kaakko –suuntaista pitkittäisharjua. Harju on ker-

rostunut Kirrin alueella osittain Lintukankaan kallioselänteen eteläsivulle. Harju ra-

joittuu pohjavesialueen itäosassa Alvajärveen, jonne pohjavettä purkautuu. 

 

Jakeluasema sijaitsee harjun liepeellä, jossa maaperän pintaosa on pääosin silttiä. Silt-

tikerrosten alapuolella noin 4 – 9 metrin syvyydessä esiintyy vettä johtavaa moreenia. 

Harjun ydinosa, jossa esiintyy hyvin vettä johtavia hiekka- ja sorakerroksia, sijoittuu 

Alvajärven rantavyöhykkeelle. Tätä hakemusta varten tehdyn pohjavesiselvityksen yh-

teydessä tehdyissä kairauksissa todettiin pisteissä HP2 ja HP3 karkeudeltaan vaihtele-

vaa hiekkaa ja soraa noin 10 – 14 metrin paksuudelta. Pisteessä HP1 maaperä muuttuu 

sen sijaan hienojakoisemmaksi sekä heikommin vettä johtavaksi. Maaperän pintaosa 

pisteessä HP1 on noin 4 metrin syvyyteen asti vettä pidättävää silttiä ja savea. Sy-

vemmällä maaperä on hienoa hiekkaa sekä moreenia. 

 

Jakelu-aseman liikennealue on päällystetty, mikä estää pohjaveden muodostumisen. 

Tontin reunoilla on kapea viheralue, jossa sade- ja sulamisvesiä voi imeytyä maape-

rään. Maaperän heikosta vedenläpäisevyydestä johtuen pohjaveden muodostuminen 

tällä alueella on kuitenkin hyvin vähäistä. 

 

Maanpinnantaso jakeluasema-alueella on noin +102…103 m. Pohjaveden pinnantaso 

esiintyy noin viiden metrin syvyydellä maanpinnasta. Jakeluasema-alueella sijaitsee 

havaintoputket PR1 ja PR3, joista PR1 sijaitsee liikenneaseman säiliöalueen läheisyy-

dessä sekä PR3 D-pisteen läheisyydessä. Lisäksi jakeluaseman pohjoispuolella sijait-

see havaintoputki PR2. Jakeluaseman pohjoisosassa havaintoputkessa PR1 pohjave-

den pinnankorkeus oli marraskuussa 2012 tehdyissä mittauksissa +97,48 (2.11.2012). 

Jakeluaseman eteläosassa havaintoputkessa PR3 pohjaveden pinnantaso esiintyy hie-

man korkeammalla, tasolla +99,38 m (2.11.2012). Pisteessä PR3 maaperä on hei-

kommin vettä johtavaa ja pohjavesitarkkailunäytteenotoissa havaintoputki on todettu 



heikkotuottoiseksi. Maaperän heikosta vedenjohtavuudesta johtuen pinnankorkeus-

vaihtelu pisteessä PR3 voi olla voimakkaampaa pisteisiin PR1 ja PR2 nähden.  

 

Pohjaveden virtaus suuntautuu jakeluasema-alueelta koilliseen. Kirrin vedenottamo si-

jaitsee pohjaveden virtaussuuntaan nähden jakeluaseman alapuolella. Jakeluasema-

alueen eteläosasta pohjaveden virtaus suuntautuu mitattujen pohjaveden pinnankor-

keustasojen perusteella itään uimarannan suunnan. Tällä alueella maaperä on kairaus-

havaintojen perusteella heikosti vettä johtavaa ja näin ollen virtausyhteyttä voidaan pi-

tää heikkona idän suuntaan. 

 

Jyväskylän Energia Oy:n Kirrin vedenottamo sijaitsee jakeluaseman koillispuolella 

noin 300 metrin päässä. Kirrin vedenottamolta ei tällä hetkellä oteta vettä. Vedenotta-

mo siirrettiin varalaitokseksi Viitaniemi-Palokka –vesijohtolinjan valmistumisen jäl-

keen. Kirrin vedenottamon kaivo sijaitsee aivan Alvajärven rannassa. Osa vedenotta-

molta käyttöön saatavasta vedestä on Alvajärvestä rantaimeytyvää tekopohjavettä. Ve-

denottamon ollessa käytössä vedenoton vuosikeskiarvot olivat 2000-luvulla keskimää-

rin noin 700 m
3
/d. Kirrin vedenottamon läheisyydessä olevat yksityistaloudet on liitet-

ty vesijohtoverkkoon. Kirrin vedenottamolla ei ole vesioikeuden määräämää suoja-

aluetta. 

 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Kiinteistöllä on harjoitettu jakeluasematoimintaa vuodesta 1988 alkaen. Polttoaineen 

jakelutoimintaa harjoitetaan voimassa olevien säädösten mukaisesti.  

 

Jakeluasemilla on yhteensä 6 kpl standardin SFS 2736 mukaista 2-vaippaista maan-

alaista säiliötä sekä 1 kpl standardin SFS 2734 mukainen maanpäällinen 2-vaippainen 

7 m
3
 säiliö. Henkilöautojen jakeluasemalla on 2 x 30 m

3
 ja 2 x 20 m

3
 säiliöt ja raskaan 

ajoneuvokaluston jakeluasemalla 2 x 30 m
3
 ja 7 m

3
 säiliöt. Polttonesteen kokonaisva-

rastointitilavuus on 167 m
3
. 

 

Nykyinen rakenne  

 

Kaikki säiliöt on varustettu elektronisella varastovalvontajärjestelmällä ja ylitäytönes-

timillä. Maanalaiset säiliöt on lisäksi varustettu elektronisella vuodonvalvontajärjes-

telmällä. Maanalaisten säiliöiden täyttöputket on asennettu tiiviisiin pidätyskaivoihin. 

Maanpäällisen säiliön täyttöputki sijaitsee betonilaatan päällä. 

 

Henkilöautojen jakelualueen täyttöpaikan hulevedet viemäröidään öljyn- ja bensii-

ninerottimen kautta jätevesiviemäriin. Raskaan ajoneuvokaluston jakelualueen ja täyt-

töpaikan sekä raskaan ajoneuvokaluston pysäköintialueen hulevedet viemäröidään öl-

jyn- ja bensiininerottimen kautta jätevesiviemäriin. Ympäröivien piha-

alueiden/päällystettyjen alueiden hulevedet viemäröidään öljyn- ja bensiininerotinta 

kuormittamatta kiinteistön omaan sadevesiviemäriin, joka purkaa avo-ojaan.  

 



Henkilöautojen jakelualueen päällysteenä on osittain betonikivi ja osittain asfaltti. 

Täyttöpaikan päällysteenä on asfaltti. Päällysteiden alla on tiivistysrakenteena 0,75 

mm paksuinen HDPE-kalvo.  

 

Raskaan ajoneuvokaluston jakelualueen päällysteenä on betoni. Täyttöpaikan päällys-

teenä on asfaltti. Päällysteiden alla on tiivistysrakenteena 0,75 mm paksuinen HDPE-

kalvo.  

 

Suunniteltu rakenne 

  

Lausunnoista annetun vastineen yhteydessä hakija on esittänyt luonnoksen jakelu-

asemien tulevista rakenneratkaisuista. Suunnitelma on päivitetty 20.5.2013 toimitetuil-

la piirustuksilla ja selvityksillä. Polttonesteen varastointitilavuus säilyy ennallaan (167 

m
3
), kapasiteettia siirretään jonkin verran henkilöliikenneasemalta Truck-asemalle.  

 

Suunnitelman mukaan Neste Oil Kirri aseman nykyinen täyttöpaikka puretaan ja säili-

öiden sijaintipaikka sekä täyttöpaikka siirretään mittarikentän toiselle puolelle. Poltto-

nestesäiliö tulee olemaan uusi kaksivaippainen maanalainen jaettu 87 m
3
 säiliö. 

 

Neste Oil Truck aseman täyttöpaikka ja säiliö sijoitetaan liikenteellisesti parempaan 

paikkaan. Nykyinen täyttöpaikka ja jakelualueen mittarikatos puretaan. Uusi mittarika-

tos rakennetaan nykyisen paikalle ja säiliöt siirtyvät jakelualueen yhteyteen. Polttones-

tesäiliö tulee olemaan uusi kaksivaippainen maanalainen jaettu 80 m
3
 säiliö. Truck-

asemalle sijoitetaan lisäksi maanalainen kaksivaippainen 10 m
3
 AdBlue säiliö.   

  

Suunnitelmaluonnoksen mukaan kummankin aseman säiliöiden ja jakelualueen alle 

asennetaan bentoniittimatto ja 2 mm HDPE-kalvo. Säiliöiden ympärille ja jakelu- sekä 

täyttöalueiden alle asennetaan huokosilmaputket. 

 

Maanalaiset kaksoisvaippasäiliöt varustetaan elektronisella paineilmatoimisella väliti-

lanvalvonnalla ja elektronisella pinnanmittausjärjestelmällä. Imu- ja täyttöputket tule-

vat olemaan 2-vaippaista putkea, sisävaippa haponkestävää terästä, ulompi vaippa PE-

muovia. Putkien välitilaan tulee elektroninen paineilmatoiminen välitilanvalvonta. 

 

Ilmaputket uusitaan maanalaisin osin 2-vaippa putkiksi, sisävaippa haponkestävää te-

rästä, ulompi vaippa PE-muovia. Bensiinihöyryjen talteenottoputket ovat 2-vaippaista 

putkea, sisävaippa haponkestävää terästä, ulompi vaippa PE-muovia. 

 

Täyttöputket sijoitetaan tiiviisiin muovisiin pidätyskaivoihin. Pidätyskaivoissa on yli-

täytönestimien pistotulpat, estimien anturit ovat säiliöissä. 

 

Neste Oil aseman jakelualue päällystetään betonilla, täyttöpaikka asfaltoidaan. Neste 

Oil Truck asema päällystetään asfaltilla. Jakelualueiden ja täyttöpaikkojen hulevesien 

viemärikaivot sekä 1. luokan 2-vaippainen öljyn- ja bensiininerotin asennetaan HDPE-

muovikalvosta sekä bentoniittimatosta rakennettuun suoja-altaaseen. 

 

Päästöt ilmaan  

 



Kirrin asemalla on käytössä bensiinihöyryjen talteenotto sekä varastosäiliöiden täytös-

sä että tankkausvaiheessa (Stage 1 ja 2). VOC-päästöt ovat 0,97 tonnia vuodessa. 

 

Jätteiden määrä ja käsittely 

 

Mittarikorokkeiden roska-astioista kertyy noin 1000 kg sekajätettä vuosittain. Sekajäte 

koostuu lähinnä käsipyyhepaperista. 

 

Öljyn- ja bensiininerottimeen kerääntyvä öljy ja liete sekä hiekanerotuskaivojen sak-

ka/liete ovat ongelmajätettä. Öljyn- ja bensiininerottimen öljyn ja lietteen määrä sekä 

hiekanerotuskaivojen hiekan ja sakan/lietteen määrä tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa 

ja erottimet tyhjennetään tarvittaessa. Öljyä, lietettä ja sakkaa ei kerry yleensä niin pal-

jon, että tyhjennystarvetta olisi vuosittain. Keskimäärin lietettä ja hiekkaa kertyy yh-

teensä noin 400 – 600 kg vuodessa. 

 

Energian käyttö 

 

Jakeluasematoiminnassa tarvitaan sähköenergiaa, joka hankitaan palvelua tarjoavan 

yrityksen verkosta. Energian käytössä pyritään mahdollisimman suureen tehokkuuteen. 

Sähköenergiaa kulutetaan vuodessa 60 000 – 70 000 kWh. 

 

 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen 

 

Polttonesteen jakeluasemille ei ole olemassa toimialakohtaista Euroopan Unionin laa-

juista BAT-referenssidokumenttia (BREF) eikä Suomessa ole laadittu jakeluasema-

toimintaan liittyvää kansallista BAT-raporttia. Ympäristönsuojelulain ja ympäristön-

suojeluasetuksen mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisella tarkoite-

taan sitä, että ympäristön kannalta tehottomampi ja heikompi tekninen ratkaisu korva-

taan vahvemmalla ja ympäristönsuojelullisesti tehokkaammalla ratkaisulla, jos se tek-

nisesti ja taloudellisesti on mahdollista. 

 

Lupahakemuksen kohteena olevalla jakeluasemalla on toteutettu parasta käyttökelpois-

ta tekniikkaa aseman rakennusvaiheessa niin hyvin, kuin se silloin on ollut mahdollis-

ta. 

 

Käyttötarkkailu 

 

Jakeluasemalle on laadittu hoito- ja tarkastusohjeet. Hoito-ohjelmassa on määritelty 

mm. seuraavat toimenpiteet; ylitäytönestimien toiminta, 2-vaippasäiliöiden hälytysjär-

jestelmien toiminta ja kunto, hätäkytkinten toiminta, viemärijärjestelmän kunto sekä 

maanalaiset huoltokaivot tarkastetaan 6 x vuodessa. Säiliöiden täyttöaltaat tarkistetaan 

viikoittain ja puhdistetaan tarvittaessa. Maanpäällisen säiliön kunto, pinnanmittausjär-

jestelmän toiminta, säiliöiden täyttöputkien ja mittausputkien lukitus sekä päällystetty-

jen alueiden kunto tarkastetaan viikoittaisten hoitokäyntien yhteydessä.  

 

Maanalaiset polttoainesäiliöt tarkastetaan viiden vuoden välein. Neste Oil Truck ase-

man maanalaiset dieselsäiliöt on tarkastettu 2.6.2010, molemmat säiliöt on tuolloin 

luokiteltu A-luokkaan. Henkilöautoille tarkoitetun aseman säiliöt (4 kpl) on tarkastettu 



5.9.2012, kaikki säiliöt ovat A-luokkaa. Maanpäällinen säiliö on valmistettu ja otettu 

käyttöön 2006.  

 

Pohjaveden tarkkailusuunnitelma 

 

Jakeluasematoiminnan pohjavesivaikutuksia on tarkkailtu vuodesta 2002 lähtien. 

Tarkkailua varten on ollut käytössä kolme pohjavedenhavaintoputkea (PR1, PR2 ja 

PR3), jotka sijaitsevat aseman itä-, koillis- ja pohjoispuolella. Viimeisimmät tarkkailu-

tulokset vuodelta 2012 on raportoitu 29.8.2012 (Ramboll Finland Oy, Neste Oil Jyväs-

kylä Kirri, Pohjavesitarkkailu 2012). Vuoden 2012 tarkkailuraportti on toimitettu lu-

paviranomaiselle osana hakemusaineistoa.  

 

Kohteen pohjavesiolosuhteista on ympäristölupahakemuksen liitteeksi laadittu ympä-

ristönsuojeluasetuksen 13 §:n mukainen selvitys (Ramboll Finland Oy, Neste Oil Jy-

väskylä Kirri, YSA 13 §:n mukainen selvitys pohjavesiolosuhteista). Selvitystä varten 

jakeluaseman itä- ja koillispuolelle asennettiin pohjaveden virtausolosuhteiden tarken-

tamiseksi lokakuussa 2012 kolme uutta pohjaveden havaintoputkea HP1, HP2 ja HP3. 

Havaintoputkien sijainti määriteltiin kartta- ja maastotarkastelun perusteella.  

 

Neste Kirrillä käytössä olevaa pohjaveden tarkkailuohjelmaa esitetään muutettavaksi 

siten, että havaintoputkista PR1 ja PR3 sekä HP1, HP2 ja HP3 otetaan pohjavesinäyt-

teet kaksi kertaa vuodessa huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa. Havaintoputki PR2 

sijaitsee aseman pohjavesivaikutusten tarkkailun kannalta sivussa, joten se esitetään 

jatkossa jätettäväksi toiminnan pohjavesitarkkailun ulkopuolelle. 

 

Pohjavesinäytteet otetaan näytteenottopumpulla. Ennen näytteenottoa vettä pumpataan 

niin kauan, että vesi havaintoputkessa ehtii vaihtua riittävästi. Vesi pyritään pump-

paamaan kirkkaaksi. Tiedot näytteenotonaikaisista havainnoista kirjataan ylös. Näyt-

teet suljetaan tiiviisti näytepulloihin ja toimitetaan viileässä ja valolta suojattuna labo-

ratorioon analysoitavaksi. Näytteenotoissa käytetään sertifioitua ympäristönäytteenot-

tajaa. 

 

Näytteenoton yhteydessä havainnoidaan: 

- pohjaveden pinnankorkeus 

- lämpötila 

- haju 

- ulkonäkö 

 

Näytteistä analysoidaan laboratoriossa akkreditoiduilla menetelmillä: 

- öljyhiilivedyt jakeittain (C10-C21, C21-C40, C10-C40) 

- bensiinin lisäaineet (MTBE, TAME, TAEE, ETBE, DIPE) 

- BTEX-yhdisteet (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit) 

- bensiinijakeet (C5-C10). 

 

Mikäli pohjaveden tarkkailutuloksissa havaitaan poikkeavia haitta-ainepitoisuuksia, 

tiedotetaan asiasta viipymättä valvovalle viranomaiselle. Pohjavesitarkkailutuloksista 

laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan tarkkailuvuotta seuraavan 

maaliskuun loppuun mennessä Jyväskylän kaupungin ympäristösuojelulle sekä Keski-

Suomen ELY-keskukselle. 



 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja in-

ternet-sivuilla 22.2. - 25.3.2013. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet 

kuulutusajan yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisen-

katu 17, Jyväskylä. Asianosaiset on kuultu 22.2.2013 päivätyllä virkakirjeellä. Kuulu-

tuksen julkaisemisesta ei ole ilmoitettu sanomalehdessä. Hakemuksen mukaan toimin-

nassa tai sen ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtunut muutoksia, joten asian merkitys 

voidaan katsoa vähäiseksi.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 

 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Lausunnot 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan 

25.3.2013, että valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ym-

päristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) tuli voimaan 1. kesäkuuta 2010. Asetusta 

muutettiin Valtioneuvoston asetuksella 1086/2011 (VNAa nestemäisten polttoaineiden 

jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 

§:n muuttamisesta). 

 

Asetuksen 444/2010 voimaantulosäännösten 18 §:n 2. momentin kohdan 2 mukaan 

”Tätä asetusta sovelletaan olemassa olevan jakeluaseman toimintaan siitä alkaen, 

kun: 2) hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi ympäristönsuojelulain 55 §:n 2 mo-

mentin mukaisesti on tehtävä”.  

 

18 §:n 4. momentissa todetaan edelleen: ”Tämän asetuksen 4 §:ää, 5 §:n 2 momenttia, 

6 §:n 2 momenttia ja 3 momenttia ja 7 §:n 3 momenttia sovelletaan olemassa oleviin 

jakeluasemiin kuitenkin vasta, kun jakeluaseman toiminta muuttuu olennaisesti ympä-

ristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla. Tällöin ympäristölupa 

raukeaa ympäristönsuojelulain 30 § 2 momentin mukaisesti ja viranomainen rekisteröi 

jakeluaseman ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.”  

 

Koska toiminta nykyisellään ei ole täysin asetuksen vaatimusten mukaisia (esim. SFS 

3352 kaksoispidätyksen osalta; täyttö- ja imuputket yksivaippaiset, jakelu- ja täyttö-

alueella vain yksi tiivistyskerros (päällyste ei tiivis), viemäröinti ja öljynerotuskaivot 

yksivaippaiset, ei 18 §:n 4. momentissa mainittua lievennystä tule luvassa sallia, koska 

toiminta sijoittuu 1. luokan pohjavesialueelle). Toiminnasta voi aiheutua pohjaveden 

pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristölupa voidaan kuitenkin myöntää, mutta luvassa 

on annettava selkeä määräaika, minkä kuluessa toiminnan on oltava vaatimusten mu-

kaisia. Asetettava määräaika voisi ELY-keskuksen näkemyksen mukaan olla korkein-

taan 2-3 vuotta. Asetuksen säädöksiä tulee käyttää myönnettävässä ympäristöluvassa 

ympäristönsuojelullisina minimivaatimuksina.  

 

Ympäristöluvassa tulee antaa määräys, että uudistustöiden yhteydessä alueella tehdään 

selvitykset maaperän pilaantuneisuudesta, kunnostamistarpeesta ja riskinarvioineista. 



Samassa yhteydessä on tehtävä tarkempi selvitys pohjaveden virtaussuunnista (ellei ole 

jo aiemmin tehty). Selvitysten osalta on oltava yhteydessä ELY-keskukseen ennen 

toimenpiteisiin ryhtymistä. 

 

ELY-keskus katsoo, että pohjaveden tarkkailu voidaan toteuttaa esitetyn mukaisella 

ohjelmalla. Tarkkailutulokset/-raportti on toimitettava tiedoksi myös ELY-keskukselle 

välittömästi tulosten valmistuttua. 

 

Jyväskylän Energia Oy toteaa lausunnossaan 25.3.2013, että Neste Kirri –jakeluasema 

sijaitsee Jyväskylän Energia Oy talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston toiminta-

alueella ja jakeluasema on liitetty näihin verkostoihin. Mielestämme hakemuksen koh-

dassa 9 esitetty periaate, jonka mukaan jakelualueiden ja täyttöpaikkojen sekä raskaan 

kaluston pysäköintialueiden hulevedet viemäröidään öljyn- ja bensiininerottimien 

kautta jätevesiviemäriin on perusteltu, mikäli nämä alueet on katettu ja pintojen tasaus 

toteutettu siten että sadevesiä ei turhaan johdeta jätevesiviemäriin. Jyväskylän Seudun 

Puhdistamo Oy:n ympäristöluvassa edellytetään jätevesiviemäriin johdettavien sade- ja 

kuivatusvesien määrän vähentämistä. 

 

Jakeluasema sijaitsee Kirrin I-luokan pohjavesialueen (0918001) reunalla. Jyväskylän 

Energia Oy:llä on voimassa oleva pohjavedenottolupa Kirrin pohjavesialueeseen 

(104/Va II/87). Kirrin vedenottamo ei ole tällä hetkellä käytössä, mutta tämänhetkisen 

näkemyksen mukaisesti sitä tullaan ylläpitämään varalaitoksena. Hakijan teettämän 

selvityksen perusteella pohjaveden virtaussuunta suuntautuu jakeluasema-alueelta sekä 

koilliseen kohti vedenottamoa että itään kohti uimarantaa. Hakemusliitteenä olevan 

viemäröinnin asemapiirustuksen perusteella hulevedet johdetaan tontin eteläreunaan 

jolloin virtaussuunta voisi olla itään. Toisaalta tällä alueella maaperä on heikosti vettä 

johtavaa ja virtausyhteys on heikko, jakeluaseman alueen merkitystä Kirrin vedenot-

tamon suuntaan ei voida poissulkea. 

 

Jyväskylän Energia Oy:n kanta on, että jakeluaseman hulevesijärjestelmiä tulee kehit-

tää ja pitää siten kunnossa, että vaaraa pohjaveden pilaantumisesta ei synny. Lisäksi 

pohjaveden laadun seurantaa tulee tehostaa, koska merkkejä jakeluaseman vaikutuk-

sesta pohjaveden laatuun on havaittavissa PR 3:ssa. Tulosten tulkinnan kannalta erityi-

sen ongelmallisia ovat havaittavissa olevat mutta laimentumisen vuoksi määritysrajan 

alapuolelle jäävät haitta-ainepitoisuudet, jotka voivat olla ensimmäisiä varoituksia 

pohjaveden laadun heikentymisestä mutta niitä ei raportoida. 

 

Hakijan vastine 

 

Vastineessaan 18.4.2013 hakija toteaa mm., että Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus on antanut lausunnon 25.3.2013. Siinä esitetään, että ympäristölupa 

voidaan myöntää, mutta 2-3 vuoden kuluessa on Neste Markkinointi Oy:n jakelu-

asemien toiminnan oltava asetuksen 444/2010 mukaisia. Lisäksi uudistustöiden yhtey-

dessä alueella on tehtävä selvitykset maaperän pilaantuneisuudesta, kunnostamistar-

peesta ja riskinarvioinneista sekä tarkempi selvitys pohjaveden virtaussuunnista.  

 

Neste Markkinointi laatii vuoden 2013 aikana Kirrin asemille uudistussuunnitelman, 

jonka avulla pohjaveden pilaantumisriski voidaan hallita. Säiliöt varustetaan kaksin-

kertaisella suojausrakenteella, imu- ja täyttöputket ovat kaksivaippaisia. Sekä säiliöt 



että putket varustetaan välitilanvalvonnalla. Öljynerotin on 1. luokan kaksivaippainen 

erotin. Säiliöiden ja mittarikentän alle asennetaan bentoniittimatto ja 2 mm HDPE-

muovikalvo. Luonnokset rakenteista ovat liitteenä. 

 

Maaperän pilaantuneisuus, kunnostamistarve ja riskinarviot tehdään uudistuksen yh-

teydessä. Pohjaveden virtaussuuntien selvitys tehdään yhdessä ELY-keskuksen kanssa. 

 

Öljyalan palvelukeskus teetti vuonna 2012 selvityksen kuuden puretun jakeluaseman 

maaperän pilaantumisesta. Asemien rakenteet ja suojaukset olivat uusimpien määräys-

ten ja standardien mukaiset. Maaperäanalyysien tuloksena oli, että suojarakenteet oli-

vat toimineet suunnitellusti ja maaperä ei ollut pilaantunut. Selvitys on liitteenä.  

 

Jyväskylän Energia Oy:n lausunnon mukaan jakeluaseman hulevesijärjestelmiä tulee 

kehittää ja pitää siten kunnossa, että vaaraa pohjaveden pilaantumisesta ei synny. Li-

säksi pohjaveden laadun seurantaa tulee tehostaa.  

 

Hulevesijärjestelmän kehittäminen on osana Kirrin asemien uusimishanketta. Pohja-

veden laatua seuraa Ramboll Finland Oy Neste Markkinoinnin toimeksiannosta. Seu-

rannan tehostamisesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa. Tarkemmat tiedot ja aikataulu 

uudistamishankkeesta toimitetaan suunnitelmien valmistuttua. 

 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Hakemuksesta on pidetty neuvottelu hakijan, lupaviranomaisen ja Keski-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajan kesken 30.1.2013.   

 

Toiminta on tarkastettu 29.4.2013. Tarkastuspöytäkirja on liitetty lupa-asiakirjoihin. 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta tarkistaa Neste Markkinointi 

Oy:n osoitteessa Kirrintie 2 sijaitsevia jakeluasemia koskevan ympäristöluvan lupa-

määräykset.  

 

Lupamääräykset on muutettu vastaamaan nykyistä toimintaa ja lainsäädäntöä. Jakelu-

asemalle 11.6.2002 myönnetty ympäristölupa sisältää määräyksiä aseman kehittämi-

sestä ja tuolloin vireillä olleesta muutostyöstä. Lisäksi lainsäädäntö on muuttunut, jo-

ten Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunnan määräämät lupamääräykset on 

tarpeen korvata kokonaisuudessaan. 

 

Päätös myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa, täydennyksissä ja lausunnoista an-

netusta vastineessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja ylläpidetään. Lisäksi tulee nou-

dattaa tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.  

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

1. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu maaperän, pinta- tai pohja-

vesien pilaantumisen vaaraa, epäsiisteyttä tai roskaantumista eikä muutakaan 

haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. (YSL 7, 8, 42§, JäteL 13, 72§)   

 



2. Jakeluasemien maanalaiset rakenteet on uudistettava kaksoispidätyksen periaat-

teen mukaisiksi. Säiliöt, polttoaineen virtausreitti ja käsittelypaikat sekä viemä-

rit ja öljynerotin on oltava ainakin kaksinkertaisesti suojattu ja lisäksi sijoitet-

tava tiiviiseen HDPE-kalvolla allastettuun kaivantoon. Säiliöt ja polttoneste-

putket tulee varustaa hälyttävällä välitilan valvonnalla.  

 

Toimenpiteet on tehtävä kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimai-

suudesta. Suunnitelma jakeluasemien rakenteista ja niiden sijoittamisesta on 

toimitettava Jyväskylän ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen muutostöiden 

toteuttamista. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

3. Jakeluasemien uudistamisen yhteydessä on tutkimuksin selvitettävä maaperän 

kunto jakeluasema-alueella. Mikäli pilaantuneita maa-aineksia löytyy, tulee sii-

tä ilmoittaa Jyväskylän ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Keski-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Pilaantuneet alueet on kunnostet-

tava ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. (YSL 7, 8, 43, 75, 76, 77, 78, 79§)    

  

4. Maaperään asennettavien tiivistysrakenteiden sekä muiden suojarakenteiden 

asentamisessa on käytettävä pätevää ja kokenutta urakoitsijaa. Työn valvojan 

on oltava riittävästi asiaa tunteva ja riippumaton. Valvojan tulee vastata siitä, 

että asennuksiin liittyvät laadunvalvontatestit ja tiivistyskokeet tehdään ja do-

kumentoidaan huolellisesti. Dokumentit rakentamisen työvaiheista laadunvar-

mistuskokeineen on toimitettava Jyväskylän ympäristönsuojeluviranomaiselle 1 

kk kuluessa töiden päättymisestä. (YSL 4, 7, 8, 43§, VNA 444/2010) 

  

5. Maanalaiset polttonestesäiliöt on tarkastettava viiden vuoden ja maanpäällinen 

säiliö kymmenen vuoden välein. Mikäli tarkastuksella todettu kuntoluokitus 

edellyttää lyhyempää tarkastusväliä, tulee tarkastukset tehdä kuntoluokituksen 

mukaisesti. Tarkastukset on tehtävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväk-

symän tarkastusliikkeen toimesta. Tarkastuspöytäkirja on toimitettava Jyväsky-

län ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle. 

(YSL 4, 7, 8, 43, 46 §)  

 

6. Kaksoisvaippasäiliöiden välitilan vuodonilmaisimien, imu- ja täyttöputkien 

vuodonilmaisimien, öljynerottimen öljytilan täyttymisen ilmaisimen sekä maa-

perän suojarakenteissa mahdollisesti olevien vuodonilmaisimien hälytykset on 

yhdistettävä jatkuvasti seurattavissa olevaan valvontaan tai hälytysjärjestel-

mään. (YSL 43, 46 §, VNA 444/2010) 

 

7. Pohjaveden tarkkailu on suoritettava kaksi kertaa vuodessa tarkkailusuunnitel-

man mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa muuttaa tark-

kailuohjelmaa. 

 

Tarkkailutulokset on toimitettava viivyttelemättä Jyväskylän ympäristönsuoje-

luviranomaiselle sekä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

selle. (YSL 8, 46 §) 

 

8. Öljynerotuskaivojen sijainti tulee merkintä mittarikatoksen tolppaan tms. hel-

posti havaittavaan paikkaan. Öljynerottimen jälkeen olevaan sulkuventtiili-



kaivoon on oltava joka tilanteessa esteetön pääsy. Sulkuventtiili on voitava sul-

kea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa. Öljynerottimen ja sulkukaivon kannet 

tulee merkitä keltaisella tunnusvärillä. Lisäksi sulkuventtiilin asennosta tulee 

olla selkeät merkinnät standardin SFS 3352 mukaisesti. (YSL 43 §) 

 

9. Jäte- tai huleveden pääsy viemäriin on estettävä välittömästi, jos jäteveden 

ominaisuudet eivät täytä viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaati-

muksia. (YSL 43§) 

 

10. Jakeluaseman toiminnasta syntyneet sekä jakeluasemalle mahdollisesti luvatta 

jätetyt jätteet on toimitettava asianmukaisen luvan omaavalle jätteen käsitteli-

jälle. (YSL 43 §, JL 13, 28, 29 §:t) 

 

11. Toiminnanharjoittajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava 

hoitaja, jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja 

yhteystiedot sekä niissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava kirjallisesti Jy-

väskylän ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43§) 

 

12. Luvan saajan on pidettävä kirjaa toiminnastaan. Yhteenveto kunkin vuoden kir-

janpidosta on toimitettava Jyväskylän ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraa-

van vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

  

Kirjanpidon tulee sisältää  

- tiedot valvonta- ja hälytysjärjestelmien, säiliöiden ja päällysteiden tarkas-

tuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä 

- tiedot bensiinihöyryjen talteenottolaitteiston testauksista 

- tiedot öljynerottimien tarkastuksista ja tyhjennyksistä sekä poistetun öljyn 

määristä 

- pohjaveden tarkkailutiedot  

- tiedot säiliöihin toimitetun polttoaineen, myydyn polttoaineen ja säiliöi-

den pinnanmittaustietojen vertailusta mahdollisen hävikin toteamiseksi 

- tiedot toiminnassa syntyneiden jätteiden määristä, laadusta ja toimitus-

paikoista 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeukselli-

sista tilanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

- toteutetut muutokset laitoksessa ja toiminnassa 

 

  Yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

vuoden ajan. (YSL 46 §, JL 118 §, VNA 444/2010) 

 

13. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytet-

tävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden 

käyttöönottoon. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä siten, että 

laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. (YSL 4, 5, 43 

§:t, YSA 37 § ) 

 

14. Poikkeuksellisista tilanteista ja vahinko- tai onnettomuustapauksista toimin-

nanharjoittajan tulee ilmoittaa välittömästi Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja 

Jyväskylän ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyt-



tävä välittömiin toimenpiteisiin haitan minimoimiseksi ja poikkeuksellisen ti-

lanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. Jakeluasemalla on oltava imeytysainetta 

varattuna mahdollista onnettomuus- tai vahinkotilannetta varten. (YSL 4, 5, 43, 

62 §, YSA 30 §) 

 

15. Mikäli toiminnassa, sen laajuudessa tai toimintatavoissa tapahtuu olennaisia 

muutoksia, on niistä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Jy-

väskylän ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös toiminnanharjoittajan vaih-

tumisesta tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava. Toiminnan lopettamisen 

jälkeen alueen maaperä on tutkittava ja tarpeen vaatiessa puhdistettava voimas-

sa olevien määräysten mukaisesti. (YSL 7, 43, 46, 81§, YSA 30 §) 

   

RATKAISUN PERUSTELUT 

 

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

Kysymyksessä on toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistaminen. Luvan 

myöntämisen edellytykset on ratkaistu Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakun-

nan 11.6.2002 myöntämässä päätöksessä.  

 

Lupamääräyksiä on muutettu, poistettu ja tarkistettu siten, että ne kokonaisuudessaan 

vastaavat toiminnan nykyistä tilannetta ja ottavat huomioon uusimman lainsäädännön 

vaatimukset.  

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa har-

joitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toi-

minta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 

vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. 

 

Lupamääräysten perustelut  

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät maaperään ja pinta- tai pohjavesiin mahdollisesti aiheutuvan 

kuormituksen ehkäisemiseen sekä jätehuoltoon. Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan 

lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toiminnan luonne ja lupamää-

räysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.  

 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että hai-

talliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta menetellen toiminnan laadun edel-

lyttämällä huolellisuudella. (lupamääräys 1) 

 

Jakeluasematoiminta aiheuttaa riskin maaperän ja pohjaveden laadulle. Edellytyksenä 

toiminnan jatkamiselle on suojauksien parantaminen ja riittävä riskinhallinta. Ympä-

ristönsuojelulain mukaan maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kielletty ja ympäris-

tön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on käytettävä parasta käytettävissä 

olevaa tekniikkaa. Rakenteelliset suojaukset ovat tarpeen, jotta mahdollisen polttoai-

nepäästön leviäminen voidaan estää ja näin pienentää maaperälle ja pohjavedelle ai-

heutuvaa pilaantumisriskiä. (lupamääräys 2) 

 



Määräys maaperän kunnon selvittämisestä ja kunnostamista on annettu koska toimin-

nanharjoittaja, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän pilaantumista, on velvolli-

nen puhdistamaan maaperän siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua terveyshaittaa eikä 

haittaa tai vaaraa ympäristölle. Maaperän kunnon selvittäminen on tarpeen tehdä jake-

luaseman muutostöiden yhteydessä mahdollisen aiemman pilaantumisen selvittämi-

seksi. (lupamääräys 3) 

 

Suojarakenteiden rakennustyön laadunvarmistuksesta on perusteltua määrätä laaditta-

vaksi dokumentit, joilla voidaan osoittaa rakennustyön laatu ja sen valvonta. Näin 

varmistutaan suojausrakenteiden toiminnasta ja tiiveydestä. Maanalaisten rakenteiden 

laatua ei voi valvoa muuten kuin rakennusvaiheessa. (lupamääräys 4) 

 

Haitalliset ympäristövaikutukset on pyrittävä ehkäisemään ennakolta toiminnan laadun 

edellyttämällä huolellisuudella. Säiliötarkastukset ovat tarkoituksenmukainen ja kus-

tannustehokas keino, jolla voidaan ehkäistä maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. 

Toiminta sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, joten pilaantumisen vaaran ennalta eh-

käiseminen on erityisen tärkeää. (lupamääräys 5) 

 

Jatkuva valvonta on tarpeen, jotta mahdollisessa onnettomuus- tai vahinkotilanteessa 

torjuntatoimet pystytään käynnistämään välittömästi ja siten minimoimaan mahdolli-

nen ympäristön pilaantuminen. (lupamääräys 6)  

 

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Pohjave-

den pilaantumisen vaara on jakeluasematoiminnan keskeinen ympäristöriski. Vaiku-

tusten tarkkailemiseksi ja pilaantumisen ehkäisemiseksi on perusteltua seurata pohja-

veden laatua. (lupamääräys 7)  

 

Jotta polttonestevuotojen vaikutukset alapuoliseen pintavesistöön, maaperään ja poh-

javeteen jäisivät mahdollisimman pieniksi, on perusteltua määrätä kaivon kansien puh-

taanapidosta ja merkinnöistä. (lupamääräys 8) 

 

Lupamääräyksellä varmistetaan viemäriin johdettavien jätevesien asianmukainen laatu. 

Viemäriverkkoon ei saa laskea verkostolle tai jätevedenpuhdistamolle haittaa aiheutta-

via aineita. (lupamääräys 9) 

 

Jätteiden käsittelyä ja edelleen luovuttamista koskevalla määräyksellä pyritään ehkäi-

semään ympäristö- ja terveyshaittojen syntyä sekä takaamaan oikea ja asianmukainen 

jätehuolto. (lupamääräys 10) 

 

Tiedon kulun ja valvonnan varmistamiseksi ympäristönsuojeluviranomaisella on olta-

va käytettävissä toiminnasta vastaavien henkilöiden ajantasaiset yhteystiedot. (Lupa-

määräys 11) 

 

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 12) 

 



Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 13)    

 

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 14) 

 

Valvontaa varten ja toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen pois-

tamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan 

pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista 

muutoksista. (lupamääräys 15)    

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN  

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisää-

vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. 

(YSL 28 §) 

 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2023 

mennessä. (YSL 55 §) 

 

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 18.6.2013. Päätös on lainvoimainen 

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

valiteta.  

 

Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tultuaan Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölau-

takunnan 11.6.2002 antaman ympäristölupapäätöksen lupamääräykset.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 

52, 53, 54, 55, 56, 81, 100, 105 § 

 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 37 § 

Jätelaki (646/2011) 

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojelu-

vaatimuksista (444/2010)  

Kaupunkirakennepalveluiden toimintasääntö 2013 5 § 



Rakennus- ja ympäristölautakunnan 4.12.2012 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 

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. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai 

muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsit-

telystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  

 

Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 1663 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja 

ympäristölautakunnan 4.12.2012 vahvistamaan ympäristönsuojeluviranomaisen tak-

saan. Taksan mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittelyn omakustan-

nusarvo on 56 euroa tunnilta. 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

Hakija 

 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä 

Jyväskylän Energia, PL 4, 40101 Jyväskylä  

  

Ilmoitus päätöksestä  

 Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta   

   

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 96 

§). Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimite-

taan Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusosoitus on liit-

teenä.  

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 


