
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 
     Ympäristönsuojelulain 28 §:n
     mukaisessa lupa-asiassa. 
     Päätös on annettu julkipanon 
     jälkeen. 
 
     Julkipanopvm 21.8.2000 
     Kokouspvm 17.8.2000 
 
HAKIJA 
 
 Jyväskylän kaupungin teknisen palvelukeskuksen katu- ja puisto-osasto  
 os. PL 192, 40351 Jyväskylä. 
 
Laitos ja sen sijainti 
 
 Jyväskylän kaupungin teknisen palvelukeskuksen katu- ja puisto-osasto, jakeluasema-

toiminta (polttonesteiden jakelua automaattiasemalta itsepalveluna) osoitteessa Luta-
kon vierasvenesatama Siltakatu 4, kaupungin maa-alue RN:o 40100030051. 

 
Kiinteistön haltija 
  
 Jyväskylän kaupunki os. PL 192, 40351 Jyväskylä 
 
Hakemuksen vireilletuloaika 
 
 Ympäristölupahakemus on saapunut ympäristölautakunnalle 30.5.2000. 
 
Vierasvenesataman jakeluasematoiminta (polttonesteiden jakelu automaattiasemalta) 
 
 Lupaa haetaan polttonesteiden jakeluun Lutakon vierasvenesataman erillisen vieras-

venelaiturin automaattiasemalta. Polttoaineenjakeluaseman tavoitteena on huolehtia 
kotisataman aluksien ja vierailevien aluksien polttoaineenjakelusta. 

 
 Polttonesteiden jakeluaseman polttoainesäiliöt ovat maahan upotettuja standardin SFS 
 2736 mukaisia kaksoisvaip pasäiliöitä. Polttoainesäiliöt ( 3 kpl tilavuudeltaan a´ 10 
m³)  sijaitsevat 50 m:n etäisyydellä jakelualueesta. Säiliöt on varustettu jatkuvatoimisella 
 hälytinjärjestelmällä. 
 
 Jakelua varten tarvittavat mittarit on asennettu laiturille rakennetun, ruostumattomasta 
 teräksestä valmistetun viemäröidyn kaukalon päälle, johon jakeluputkistosta mahdol-
 lisesti tulevat roiskeet joutuvat. Suojakaukalosta jakelualueen polttoaineroiskeet yh-
 dessä alueen sadevesien kanssa johdetaan öljy- ja bensiinierottimen kautta viemäriver-
 kostoon. Automaattiset jakelulaitteet on varustettu täyttömäärän rajoittavalla automa-
 tiikalla. 
 
  Jokainen laiturille johtava polttoaineputki on varustettu luoksepäästävällä ja  no-
peasti suljettavalla sulku- sekä magneettiventtiilillä. Imuputkistona käytetään kak- sois-
kerrosputkea, joka on viemäröity sadevesikaivon kautta öljynerottimeen. Putkisto  on 



suunniteltu siten, että mahdollinen polttonestevuoto voidaan rajoittaa ja vuodon  leviäminen vesis-
töön estää. 
 Täyttöputkituksissa on pidätyslaatikot ja laatumerkinnät. Ilmaputkitukset on varustettu 
 kaasun talteenottolaitteilla ja kondessiveden poistolla. Ylitäytönestimet on kytkettyinä  
 pidätyslaatikoihin. 
 
 Satama-alueella on satamatoimintojen edellyttämät varusteet mahdollisten öljyvahin-

kojen torjuntaan. Nämä laitteet ovat käytettävissä polttoaineenjakelussa tapahtuvien 
onnettomuuksien torjunnassa.  

 .  
Laitoksen sijainti 
 
  Jakeluasema sijaitsee Jyväskylän kaupungin Lutakon vierasvenesatamassa kaupungin 
 omistamalla maa-alueella RN:o 40100030051. Maanalaiset polttoainesäiliöt sijaitse-
 vat sataman maa-alueella 50 m:n etäisyydellä jakelualueesta.  
 
Häiriintyvät kohteet 
 
 Jakeluaseman lähiympäristössä ei ole häiriintyviä kohteita. 
  
Kiinteistön jätehuolto 
  
 Toiminnassa syntyvä erottimen sakka toimitetaan hävitettäväksi Oy Ekokem Ab:lle. 
 
Meluntorjunta 
 
 Toiminta ei lisää alueen melua. 
 
Päästöt ilmaan 
 
 Toiminta ei lisää alueen päästöjä.  
 
Lupatilanne 
 
 Polttoaineenjakeluasema on otettu käyttöön 12.6.2000. Ilmoitus jätevesien johtami-

seksi yleiseen viemäriin tehdään myöhemmin. Kemikaalilain edellyttämä ilmoitus on 
tehty Jyväskylän pelastuslaitokselle 29.5.2000, joka on suorittanut teollisuusasetuksen 
(59/1999) 42 §:n edellyttämän tarkastuksen 20.6.2000.  

 
Hakemuksen asiakirjat 
 
 - ympäristölupahakemus 
 - hankesuunnitelma 
 - vesihuoltosuunnitelma, asemapiirros 1:500 
 - polttoainejakelualueen teräskansi 1:50  
 - vesihuoltosuunnitelma,asemapiirustus/ polttoainelaituri 1:100 
 - pohjakartta, rajanaapurit 1:2000 
 - ilmoitus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista            
 - polttoöljyn, bensiinin 95 E ja bensiinin 98 käyttöturvallisuustiedotteet 
 



ASIAN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
 Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

12.7.2000 - 10.8.2000 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 

maa-alueiden omistajille sekä vesistöalueen kalastuskunnille. 
 
Lausunnot 
 
 Lupahakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
 
 Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräaikaan mennessä esitetty muistutuksia ja 

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

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

 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 
 Ympäristölautakunta myöntää Jyväskylän kaupungin teknisen palvelukeskuksen katu- 

ja puisto-osastolle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan 
osoitteeseen Lutakon vierasvenesatama Siltakatu 4, kaupungin maa-alue RN:o 
40100030051. 

 
 Lupa myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa esitetyt toimet toteutetaan ja ylläpi-

detään. 
 
 Ympäristölupa myönnetään seuraavin ehdoin: 
 
 1. Polttoainesäiliöiden ja öljynerottimen elektronisten hälytysjärjestelmien testaukset  
      ja mekaaniset käsinmittaukset tulee suorittaa säännöllisesti ja niistä on pidettävä  
     kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.  
 
 2. Öljynerottimen tarkastuksista, huollosta sekä öljynerotuskaivon tyhjennyksistä        
      pidettävä kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 
 



 3. Mahdollisista öljy- ja polttoainevahingoista on tehtävä välittömästi ilmoitus ympä- 
     ristölupaviranomaiselle. 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
Yleisperustelut 
 
 Ympäristölautakunta katsoo, että toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai poh-

javeden pilaantumista edellyttäen, että em. toiminta on lupahakemuksessa esitetyn 
mukaista ja toiminnassa noudatetaan lupapäätöksessä annettuja ehtoja. 

 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 Ehto 1:  Tämä ehto on annettu maaperän, pinta- ja pohjaveden suojaamiseksi ja terve-

yshaittojen estämiseksi.  
 
 Ehdot 1, 2 ja 3:  Kirjanpito- ja ilmoitusehdoilla pyritään siihen, että luvan saaja on 

selvillä toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. Samalla 
ne varmistavat lupaehtojen valvonnan ja tiedonkulun. 

 
 Ehto 3:  Ilmoittamisvelvoite vahinko- ja onnettomuustilanteista on annettu viran-

omaisten tiedonsaannin varmistamiseksi ja siksi, että tilanteisiin voidaan nopeasti ja 
tehokkaasti puuttua.  

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  
 Ympäristönsuojelulaki 2, 5, 28, 35, 37, 38, 42, 46, 53, 54, 76, 96, 97, 105 §:t 
 Ympäristönsuojeluasetus 9, 16, 18, 19, 30 §:t 
  
 
 
PÄÄTÖKSEEN LIITTYVÄ OHEISMATERIAALI 
 
 1. Selvitys rajanaapureista 
 
LUVAN VOIMASSAOLO  
 
 Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta oleellisesti muuttuu, on 

laitokselle haettava uusi ympäristölupa. 
 
PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN 
 
 Päätöksestä kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti Jyväskylän kaupun-

gin yleisellä ilmoitustaululla.   
 
 
 
YMPÄRISTÖLUPAMAKSU 
 



 Luvan käsittelykulut peritään Jyväskylän kaupungin ympäristölautakunnan 13.4.2000 
hyväksymän taksan mukaisesti. Maksu peritään päätöksen luovuttamisen yhteydessä. 

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

tosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden etua tai oikeutta 
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 
   
 
   
 
       


