
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  PÄÄTÖS 

RAKENNUS- JA  

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  Annettu julkipanon jälkeen 

Antopäivä: 11.6.2010 

    Dnro: KARP 1071/2010  
 

 

ASIA 
 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 

koskee Korpilahden sataman jakeluaseman toimintaa. Päätös sisältää ratkaisun ympä-

ristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamisesta muutok-

senhausta huolimatta. 

 

HAKIJA  

Jyväskylän kaupunki/kaupunkirakennepalvelut 

PL 233, 40101 Jyväskylä  

 

Yhteyshenkilö: Simo Suoja 

 puh.   (014) 266 5140  

e-mail: simo.suoja@jkl.fi 

y-tunnus: 0174666-4 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toiminta sijaitsee Korpilahden satamassa kiinteistöllä 179-430-64-0.  

 

Kohteessa on olemassa oleva venetankkausasema 10 m
3
 säiliöllä. Jakeluasemalle 

asennetaan uusi, kahteen 15 m
3
 osastoon jaettu, 30 m

3
:n säiliö.   

 

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 lupaviranomainen. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin ympäristötoimeen 

15.3.2010. Hakemus on siirretty YSL 33 §:n nojalla Aluehallintoviranomaiselle 

18.3.2010. Hakemus palautui 6.4.2010 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsi-

teltäväksi. Lupahakemusta on täydennetty 19.4, 20.4 ja 25.5.2010. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
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Toimintaan ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Polttoaineenjakeluaseman rakentami-

seen on annettu toimenpidelupa 25.5.2010. Toimenpidelupaan sisältyy oikeus aloittaa 

työt ennen luvan lainvoimaisuutta.  

 

Jakeluasema sijaitsee asemakaavan mukaisella satama-alueella (LS-1), jossa sallitaan 

veneiden polttoaineenjakelu. 

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Jakeluasema sijaitsee satamassa Päijänteen, pysäköintialueen, satamaravintolan ja 

markkinatorin rajaamalla alueella. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee vajaan 100 m etäi-

syydellä Korpilahdentien toisella puolella.  

 

Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.  

 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Kohteessa on toiminnassa oleva venetankkausasema. Jakeluaseman saneerauksen yh-

teydessä uusitaan jakelumittari ja asennetaan uusi 30 m
3 

polttonestesäiliö. Säiliö on ja-

ettu kahteen osastoon; 95 E 15 m
3
 ja diesel 15 m

3
.  

 

Olemassa olevan jakeluaseman maaperän pilaantuneisuustutkimus on suoritettu hel-

mikuussa 2010 (Ramboll). Tutkimuksessa ei havaittu maaperän pilaantuneisuutta. 

Tutkimusraportin mukaan laaja-alainen maaperän pilaantuneisuus voidaan sulkea pois.  

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 

Hakijan näkemyksen mukaan jakeluaseman noudattaa parhaan käyttökelpoisen teknii-

kan periaatetta seuraavasti:  

 

Jakeluasema rakennetaan Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 415/98 sekä ja-

keluasema standardin SFS3352 mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että täyttöpaikalla käyte-

tään mittarikentän alla HDPE-kalvoa. Säiliö ja polttoaineputkistot ovat kaksivaippaisia 

eli asema rakennetaan kaksoispidätyksen mukaan. Täyttöpaikan sadevedet johdetaan 

öljyn- ja hiekanerotuksen kautta kunnallisen viemäriverkostoon. Pihan muut sadevedet 

ja katoksen puhtaat sadevedet johdetaan alueen sadevesiviemäriin.  

 

Lisäksi aseman säiliöihin tulevat ylitäytönestimet, säiliöiden pinnanmittausjärjestelmä 

ja säiliöiden välitilan hälytysjärjestelmä lisäävät jakeluaseman turvallisuutta. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Rakentamisaikainen laadunvarmistus  

Jakeluaseman laadunvarmistus alkaa jo tehtaalla, jolloin säiliön tiiveys tarkistetaan 

koeponnistamalla se EN-standardien mukaisesti. Koeponnistuksesta tehdään asiakirja.  

Kohteella säiliön asennuksen yhteydessä, asennukseen kutsutaan palo- ja ympäristövi-

ranomaiset. Ennen kaivannon täyttöä kohde digikuvataan.  
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Putkituksen ollessa valmis, se koeponnistetaan yhdessä säiliön kanssa, joka dokumen-

toidaan. Aseman ollessa valmis, luovutukseen kutsutaan myös palo- ja ympäristövi-

ranomaiset. Heille luovutetaan materiaalikansio, jossa on mm. aseman piirustukset (6 

kpl) sekä tarkastusasiakirjoja (4 kpl). 

 

Pohjaveden ja maaperän suojelu 

Maanalainen polttoainesäiliö on EN 12285-1 mukainen kaksivaippasäiliö (valmistaja 

U-Cont Oy). Säiliöön asennetaan sähköiset ylitäytönestimet. Kaksivaippasäiliön väliti-

laa tarkkaillaan siten, että välitilassa oleva ilma on putkitettu hälytysjärjestelmään, jos-

sa oleva anturi antaa hälytyksen, jos ilmanpaine laskee.  

 

Maanalaiset polttoaineputket (täyttö- ja imuputket) ovat kuilujen ulkopuolella kauttaal-

taan kaksivaippaista polttoaineputkea (malli KPS). Täyttöputket on sijoitettu tiiviiseen 

ja lukittavaan täyttölaatikkoon. Polttoaineputkistot koeponnistetaan nesteellä normien 

mukaisesti ennen aseman käyttöönottoa. 

 

Maaperän suojauksessa käytetään parasta mahdollista tekniikkaa seuraavasti: päästöt 

maaperään torjutaan täyttöalueen tiivistyksellä sekä pintavesien viemäröinnillä öljyn- 

ja bensiininerottimen kautta. Täyttöalueen pintakalvon yläpuoli viemäröidään öljyn- ja 

bensiininerottimelle.  

 

Jätevedet ja päästöt viemäriin   

Laiturille rakennetaan septitankin tyhjennyspumppu, joka viemäröidään suoraan jäte-

vesijärjestelmään. Pilssivedet johdetaan öljyn ja bensanerottimeen.  

 

Päästöt ilmaan 

Asemalla arvioidaan myytävän vuosittain n. 300 000 litraa polttoainetta, josta bensiini-

laatujen osuudeksi arvioidaan n. 150 000 litraa. Laskennallinen haihtuvien hiilivetyjen 

(VOC) määrä on n. 225 kg/vuosi. Päästöt ilmaan minimoidaan bensiinihöyryjen tal-

teenottojärjestelmällä. Maanalaisessa säiliössä oleva bensiinihöyry kerätään purun yh-

teydessä säiliöautoon, jossa höyry viedään nesteytettäväksi. 
 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  
 

Syntyvät jätteet ovat jakelualueen roska-astiasta kerättävää sekajätettä, joka viedään 

kaatopaikalle. Erottimien liete viedään ongelmajätteen käsittelylaitokseen. Erottimet 

tyhjennetään vuosittain.  

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Käyttötarkkailu 

Jakeluaseman öljyn- ja bensiininerottimia sekä kaksivaippasäiliön välitilaa valvoo hä-

lytin, joka antaa tarvittaessa ääni- ja valomerkkihälytyksen. Normaalitilanteessa jake-

luaseman tarkkailua hoitaa viereisen ravintolan henkilökunta, koska he perivät poltto-

aineesta maksun. Ravintolan ollessa suljettuna voidaan hälytykset ohjata esim. varti-

ointiliikkeeseen.  
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Yleensä, jos hälytyksiä ei ole, niin päästöjä tarkkaillaan huoltohenkilöiden toimesta. 

Tarvittaessa tai viranomaisten vaatimuksesta kohteen näytteenottokaivosta voidaan ot-

taa näyte esim. 1 kerta/vuosi.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

 

Mittarikentälle tulee 6 kg:n jauhesammutin sekä öljynimeytysturvepaketti. Polttoaine-

mittarin hätäseis- kytkin sijoitetaan katospilariin. 

  

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 27.4. – 

26.5.2010. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Ha-

kemuksen vireilläolosta on tiedotettu Keskisuomalaisessa 27.4.2010. Asianosaiset on 

kuultu 22.4.2010 päivätyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Lausunnot  

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Keski-Suomen pelastuslaitokselta 

ja Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaostolta 22.4.2010 ja 

7.5.2010 päivätyillä lausuntopyynnöillä.  

 

Keski-Suomen pelastuslaitos toteaa lausunnossaan 17.5.2010, että veneiden tankkaus-

pisteen rakennustöiden alkaessa on toiminnanharjoittajan oltava yhteydessä 

Keski-Suomen pelastuslaitokseen ja sovittava tarkastuksista joita tehdään asennusten 

edetessä. (Säiliöiden ankkurointi, putkistojen ponnistus, HDPE kalvojen asennus ja 

erityinen palotarkastus ennen toiminnan aloitusta.) Säiliöiden kunto on tarkastettava 

säännöllisin väliajoin. Tukesin (Turvatekniikan keskus) valtuuttamat tarkastajat suorit-

tavat tarkastukset. Polttoaineputket on painetestattava ja kopio tarkastuspöytäkirjasta 

on esitettävä erityisessä palotarkastuksessa. Tämän jälkeen putkien kestävyys on tar-

kastettava tarkastajan suosituksen mukaisesti. Imeytysainetta (esim. turvetta) on säily-

tettävä näkyvällä paikalla lähellä polttoainemittareita.  

 

Hiilivety ja välitilan valvonnan hälytykset on ohjattava paikkaan jossa 24/7 valvonta. 

Kemikaali-ilmoitus varastoinnista on tehtävä Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Tek-

niset toimenpiteet jakeluasemalla tule olla suoritettu KTM:n päätöksen 415/1998 ja 

standardin SFS 3352 mukaan, kuten suunnitelmassa mainitaan.  

 

Laitoksen toiminnasta huolehtivan henkilökunnan käytössä tulee olla toimintaa koske-

vat käyttö-, huolto- ja säiliöiden täyttöohjeet sekä ohjeet palo ja vuototilanteiden varal-

le. Ohjeissa tulee olla luettelo kohteista, jotka tulee säännöllisesti tarkastaa turvallisen 

käytön varmistamiseksi. Mahdollisista vuodoista tai muista merkittävistä onnetto-

muuksista tulee viipymättä ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaisille sekä palo- ja pe-

lastusviranomaiselle. 
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Jakeluasemalla esiintyneet poikkeamat on kirjattava. Toiminnanharjoittaja laatii räjäh-

dyssuojausasiakirjan SFS-käsikirjan 59 mukaan. Sähkölaitteille on tehtävä käyttöönot-

to- ja varmennustarkastukset. Ennen maamassojen kaivamista on syytä tehdä maaperä 

kartoitus. Pilaantuneista maa-aineksista on oltava yhteydessä Keski-Suomen ympäris-

tökeskukseen, joka ohjeistaa maan käsittelyssä. 

 

Ympäristöterveysjaosto toteaa lausunnossaan 27.5.2010, että lupamääräyksissä tulee 

kiinnittää erityistä huomiota jakeluaseman toiminnan tarkkailun järjestämiseen. Koska 

sataman läheisyyteen sijoittuu mm. uimaranta, jaosto pitää tärkeänä riittävää varautu-

mista mahdollisten vuotojen ja päästöjen estämiseen tankkaus- ja tyhjennyspaikoilla ja 

laiturin alla. Lupaehdoin tulee varmentaa, että mahdollisessa vuoto- tai onnettomuusti-

lanteessa syntyvät terveyshaitat voidaan poistaa välittömästi. 

 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Lupahakemuksen johdosta toiminta on tarkastettu 25.5.2010.  Tarkastusmuistio on lii-

tetty lupa-asiakirjoihin.    

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastineensa hakemuksesta esitettyihin lausuntoihin. 

Vastineessaan 27.5.2010 hakija toteaa, että K-S pelastuslaitoksen ja ympäristöterveys-

jaoston lausuntoihin ei ole huomautettavaa. 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Jyväskylän kaupun-

gin kaupunkirakennepalveluille ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ym-

päristöluvan, joka koskee venepolttoaineen jakeluasematoimintaa kiinteistöllä 179-

430-64-0.  

 

Lupa myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja 

ylläpidetään. Lisäksi tulee noudattaa tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.  

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin  

 

Ympäristöterveysjaoston lausunnossaan esittämät asiat (toiminnan tarkkailun järjes-

täminen, vuotojen ja päästöjen estäminen sekä terveyshaitan poistaminen vuoto- ja 

onnettomuustilanteissa) on huomioitu määräyksissä 6-8, 13 ja 16. 

 

K-S pelastuslaitoksen lausunnossaan esittämät asiat (rakennustöiden laadunvalvonta, 

säiliöiden kuntotarkastus, imeytysaine, hälytysten ohjaaminen jatkuvasti miehitettyyn 

valvomoon, käyttö-, huolto- ja säiliöiden täyttöohjeet, ilmoitusvelvollisuus poikkeuk-

sellisissa tilanteissa, poikkeamien kirjaaminen, maaperän kunnon selvittäminen ja pi-

laantuneiden maa-ainesten käsittely) on huomioitu määräyksissä 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14. 

 

Polttoaineputkiston painetestaus on esitetty hakemuksessa. Kemikaali-ilmoitus, räjäh-

dyssuojausasiakirja ja sähkölaitteiden tarkastukset eivät ole ympäristöluvassa käsitel-

täviä asioita.  
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Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

Yleiset toimintaa koskevat määräykset 

1. Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu maaperän, pinta- 

tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa, epäsiisteyttä tai roskaantumista eikä muutakaan 

haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. (YSL 7, 8, 42 §, JäteL 4, 19 §)   

 

2. Jakeluaseman rakennustöiden yhteydessä on tutkimuksin selvitettävä maaperän kunto 

poistettavien polttonestesäiliöiden alapuolelta. Tutkimusraportti on toimitettava ympä-

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

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Keski-Suomen ympäristö-

keskukselle. Pilaantuneet alueet on kunnostettava ympäristönsuojeluviranomaisen hy-

väksymällä tavalla. (YSL 7, 43, 75, 76, 77, 78, 79§)   

 

Maaperän suojelu 

3. Maaperään asennettavien tiivistysrakenteiden sekä muiden suojarakenteiden asentami-

sessa on käytettävä pätevää ja kokenutta urakoitsijaa. Työn valvojan on oltava riittä-

västi asiaa tunteva ja riippumaton. Valvojan tulee vastata siitä, että asennuksiin liitty-

vät laadunvalvontatestit ja tiivistyskokeet tehdään ja dokumentoidaan huolellisesti. 

Dokumentit rakentamisen työvaiheista laadunvarmistuskokeineen on toimitettava ym-

päristönsuojeluviranomaiselle 1 kk kuluessa töiden päättymisestä. (YSL 4, 7, 43 §)  

 

4. Jakelualue, säiliöiden täyttöpaikka, maanalaisten tiivistyskerrosten salaojitus ja muut 

kohteet, joista voi tulla polttonestevalumia, on viemäröitävä öljynerottimeen. Viemä-

rissä on oltava öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voi-

daan sulkea jakeluaseman viemäriverkon yhteys vesihuoltolaitoksen viemäriverkos-

toon. (YSL 4, 7, 43 §) 

 

5. Öljynerottimet on varustettava hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti. Öl-

jynerottimen täyttymistä on tarkkailtava hälytysjärjestelmän lisäksi silmämääräisesti 

kerran kuukaudessa. Tarkkailusta on pidettävä tarkkailupöytäkirjaa. Öljynerotuskaivo 

tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja sen toimintakyky tulee varmistaa tyhjen-

nyksen yhteydessä. (YSL 4, 7, 43 §) 

 

6. Säiliöiden ylitäytönestimien, säiliöiden välitilan valvonta- ja hälytysjärjestelmien sekä 

öljyn- ja bensiininerottimien valvonta- ja hälytysjärjestelmien toimivuus on tarkastet-

tava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Säiliöiden ja öljynerot-

timien valvonta- ja hälytysjärjestelmien hälytykset tulee ohjata jatkuvasti miehitettyyn 

valvomoon tai vastaavaan. (YSL 4, 7, 43 §) 

 

7. Pinnoitetut alueet ja valumavesien johtamisjärjestelmät on pidettävä kunnossa. Päällys-

teen kunto on tarkistettava kerran vuodessa. Tarkastuksessa havaitut vauriot ja puutteet 

on korjattava välittömästi. (YSL 7, 43 §)  

 

8. Jakeluaseman hoitajan on päivittäin tarkastettava asema mahdollisten vuotojen ja tank-

kauksen yhteydessä tapahtuvien päästöjen varalta. Tankkauspistooleissa ei saa olla lu-

kitusmekanismia. Henkilökunnan käytettävissä tulee olla toimintaa koskevat käyttö- ja 

huolto-ohjeet sekä toimintaohjeet palo- ja vuototilanteiden varalle. (YSL 4, 7, 43 §) 
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9. Maanalaisen polttonestesäiliön kunto on tarkastettava Turvatekniikan keskuksen hy-

väksymän tarkastusliikkeen toimesta 31.12.2020 mennessä ja sen jälkeen tarkastukses-

ta laaditun tarkastuspöytäkirjan mukaisesti, kuitenkin vähintään 10 vuoden välein. 

(YSL 4, 7, 43 §) 

 

10. Polttonestesäiliön ja täyttöpaikan suojausrakenteiden toimintavarmuutta on tarkkailta-

va maaperän huokosilmasta. Maaperän huokosilmantarkkailu on suoritettava näyt-

teenotolla kerran vuodessa. (YSL 46§) 

 

Jätehuolto 

11. Pilssivedet ja muut ongelmajätteet tulee toimittaa laitokseen, jolla on ympäristölupa 

ongelmajätteiden käsittelyyn. Jätehuollon järjestämisessä on lisäksi noudatettava Jy-

väskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä. (YSL 5, 43, 45 §, JäteL 6, 15, 51 §)  

 

Melu, tärinä, pöly ja haju  

12. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ulkoalueilla ylittää päivällä (klo 7.00 

- 22.00) 55 dB (LAeq) ja yöllä (klo 22.00 - 7.00) 50 dB (LAeq) lähimmissä häiriintyvissä 

kohteissa. Mikäli toiminnasta aiheutuu ennakkoarvioista poiketen häiritsevää melua on 

toiminnanharjoittaja velvollinen mittauttamaan toiminnasta aiheutuvan melutason. 

(YSL 42, 43 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992) 

 

Häiriötilanteet ja poikkeukselliset tilanteet  

13. Poikkeuksellisissa tilanteissa ja vahinko- tai onnettomuustapauksissa toiminnanharjoit-

tajan tulee ilmoittaa välittömästi Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-

selle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välit-

tömiin toimenpiteisiin haitan minimoimiseksi ja poikkeuksellisen tilanteen uusiutumi-

sen ehkäisemiseksi. Laitoksella tulee olla varattuna imeytysainetta mahdollisten va-

hinkotilanteiden varalle. (YSL 4, 5, 43, 62 §) 

 

Tarkkailu ja raportointi  

14. Toiminnanharjoittajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta 

merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraa-

van vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

- tiedot hälytysjärjestelmien, säiliöiden ja päällysteiden tarkastuksista ja mahdollisista 

korjaustoimenpiteistä  

- tiedot hiekan- ja öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä sekä poistetun öl-

jyn määristä 

- tiedot säiliöihin toimitetun polttoaineen, myydyn polttoaineen ja säiliöiden pinnanmit-

taustietojen vertailusta mahdollisen hävikin toteamiseksi 

- huokosilman tarkkailutiedot 

- tiedot toiminnassa syntyneiden jätteiden määristä, laadusta ja toimituspaikoista 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista 

ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

  

 Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

vuoden ajan. (YSL 5, 46 §, JäteL 51 §, JäteA 22 §) 
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15. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tek-

niikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 4, 5 

§, YSA 37 §)  

 

16. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on 

tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitet-

tava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 §) 

    

17. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopetta-

mista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maape-

ränsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 

43, 46 §) 

 

18. Mikäli laitoksen toiminnassa, sen laajuudessa tai toimintatavoissa tapahtuu olennaisia 

muutoksia, on niistä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Jyväskylän 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 81§, YSA 30 §) 

 

19. Luvan saajan on esitettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 

1.1.2020, ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaisia muutoksia. (YSL 

55 §) 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

 

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

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 asetus-

ten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on sää-

detty. 

 

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 Korpilahden sa-

taman venepolttoaineen jakeluasematoiminta hakemuksessa esitetyllä sijoituspaikalla 

täyttää luvan myöntämisen edellytykset, mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan. 

Toiminta on asemakaavan mukaista.  
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Lupamääräysten perustelut  

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

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään 

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-

lulain 43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toimin-

nan luonne ja lupamääräysten 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) 

 

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 2) 

 

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 3) 

 

Asentamalla sulkumahdollisuudella varustetut näytteenottokaivot jakeluaseman ja pe-

suhallin öljynerottimien jälkeen voidaan estää haitallisten aineiden leviäminen äkilli-

sen kemikaalivuodon sattuessa viemäriverkostoon sekä tarkkailla öljynerottimien toi-

mintaa tarvittaessa. (lupamääräys 4) 

 

Ympäristön pilaantumisen vaaran ennalta ehkäisemiseksi on annettu määräykset suoja-

rakenteiden ja hälytysjärjestelmien valvonnasta ja määräaikaisesta tarkastamisesta. 

Toimivien hälytysjärjestelmien avulla voidaan mahdollinen polttoainepäästö ehkäistä 

tai rajoittaa mahdollisimman pieneksi ja ryhtyä välittömiin torjuntatoimiin. Jatkuva 

valvonta on tarpeen, jotta mahdollisessa onnettomuus- tai vahinkotilanteessa torjunta-

toimet pystytään käynnistämään välittömästi ja siten minimoimaan mahdollinen ympä-

ristön pilaantuminen. (lupamääräykset 5, 6 ja 7)  

 

Venepolttoaineenjakeluaseman tavanomaisimmat päästöt aiheutuvat tankkauksen yh-

teydessä syntyvistä päästöistä. Tankkauksen yhteydessä mahdollisesti syntyvistä pääs-

töistä aiheutuvia haittoja voidaan pienentää jatkuvan valvonnan sekä toiminnan riittä-

vän ohjeistuksen avulla. (lupamääräys 8)  

 

Säiliöiden kuntotarkastukset on tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas keino, jolla 

voidaan ehkäistä maaperän pilaantuminen (lupamääräys 9).  

 

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Maape-

rän pilaantumisen vaara on jakeluasematoiminnan keskeinen ympäristöriski. Vaikutus-

ten tarkkailemiseksi ja pilaantumisen ehkäisemiseksi on perusteltua seurata huokosil-

man laatua. (lupamääräys 10) 
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Jätehuoltoa koskevalla määräyksellä pyritään ehkäisemään ympäristö- ja terveyshaitto-

jen syntyä sekä takaamaan oikea ja asianmukainen jätehuolto. Ongelmajäte voi omi-

naisuuksiensa takia aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen laadusta. (lupamääräys 11). 

 

Melutasolle asetetut raja-arvot ovat tarpeen terveyshaitan ehkäisemiseksi ja alueen 

yleisen viihtyvyyden turvaamiseksi. Kiinteistöä ei saa käyttää siten, että siitä aiheutuu 

kohtuutonta rasitusta lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. (lupamääräys 12) 

 

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 13). 

  

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu tiedonkulun varmis-

tamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupamääräyksillä 

pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aihe-

uttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 14) 

 

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 15)    

  

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 

16)    

  

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 17 ja 

18)    

 

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 19)    

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN  
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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 1.1.2020 

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 11.6.2010. Päätös on lainvoimainen 

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

valiteta.  

 

Toiminnanharjoittaja hakee ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista aloitusoikeutta 

muutoksenhausta huolimatta. Perusteluina hakija esittää, että muiden käynnissä olevi-

en, mm. laituri- ja pihatöiden takia myös uuden polttoainesäiliön rakentaminen putkis-

toineen samanaikaisesti on perusteltua. Vanha järjestelmä on ollut puutteellinen, mm. 

öljynerotuksen osalta ja sitä on jo osittain purettu rakennustöiden takia. Polttoaineen-

jakelu kesäkautena on huomattava tulolähde ja on siksi taloudellisesti tärkeää saada 

polttoaineenjakelu toimimaan mahdollisimman nopeasti. 

 

Lupaviranomainen määrää, että toiminta voidaan aloittaa tämän lupapäätöksen mukai-

sesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan aloittaminen muutoksen-

hausta huolimatta on perusteltua mahdollisesta muutoksenhausta aiheutuvien taloudel-

listen kustannusten takia. Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua 

hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Koska 

luvan hakijana on kunta, hakijan ei tarvitse asettaa vakuutta ympäristön saattamiseksi 

ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Muu-

toksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (YSL 101 §) 

 

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 (1072/1993) 4, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 51 § 

Jäteasetus (1390/1993) 22 §  

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)  

Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ylei-

set jätehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 17.12.2008 § 14 hyväksymä Jyväskylän kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 

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. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai 

muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsit-

telystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  

 

Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 1500 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja 

ympäristölautakunnan 17.12.2008 § 14 vahvistamaan ympäristönsuojeluviranomaisen 

taksaan.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

Toiminnanharjoittaja 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Keski-Suomen pelastuslaitos, Palokunnankatu 1, 40700 Jyväskylä  

Perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto, Väinönkatu 1a B, 40100 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 


