
 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 
     Ympäristönsuojelulain  
     28 §:n mukaisessa lupa-asiassa.
     Päätös on annettu julkipanon 
     jälkeen. 
 
     Julkipanopvm 19.4.2004 
     Kokouspvm 15.4.2004 
ASIA 
 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee polttoaineen jakeluasematoimintaa osoitteessa Keljonkankaantie, tontti 10-41-
3. Em. toiminnan luvanvaraisuudesta on säädetty ympäristönsuojeluasetuksen 
(169/2000) 1§:n kohdassa 5 a. 

 
LUVAN HAKIJA 
  
 Oy Shell Ab, Pl  16, 01301 Vantaa 
                      Yhteyshenkilö BQ-Laskenta/Kalle  Siltala, Uomatie 1, 01600 Vantaa  
 puh. 53085124 
 
ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 
 Ympäristölupahakemus on saapunut ympäristölautakunnalle 27.2.2004 ja sitä on täy-

dennetty 29.3.2004.  
 
YMPÄRISTÖ JA YMPÄRISTÖN KUORMITUS 
  
Häiriintyvät kohteet 
  

Jakeluasema sijaitsee alueella jossa kaavamerkintä on LHK ( huoltoasema- ja liikera-
kennusten korttelialue). Lähimmän asuinalueen etäisyys kohteesta on 50 m. 
 

ILMOITETTU TOIMINTA 
 
Polttoaineen jakeluasematoiminta 
 

Lupaa haetaan polttonesteiden jakelulle 24 h/vrk. Asemalle tulee mittarikatos, huolto-
kaappi ja automaatin kautta toimivaa jakelumittari. 
 
Alueella varastoidaan bensiiniä, dieselöljyä ja polttoöljyä kahdessa maanalaisessa säi-
liössä yhteensä 90 m3. Jakelutoimintaan liittyvät laitteet tulevat olemaan standardin 
SFS 2736 sekä KTM:n päätöksen n:o 415/1998 mukaisia.  

 
 
TOIMINNAN TARKKAILU 

 
 Maanalaisille säiliöille suoritetaan säännöllisesti tarkastuksia. Jakamolla on oma hoi-

taja, joka on saanut tehtäväänsä koulutuksen ja kirjalliset ohjeet mm. hätätilanteiden 



varalle. Hän käy asemalla 5-7 kertaa viikossa ja käynnin yhteydessä hän suorittaa 
myyntipisteen ulkoisen tarkastuksen ja tarvittaessa suorittaa ulkoalueen siistinnän. 
Öljynerottimessa on elektroninen valvonta, joka suorittaa hälytyksen Lassila & Ti-
kanoja Oyj:n hälytyskeskukseen.  
Jakelukatos varustetaan hätäkytkimellä, joka katkaisee polttoainepumppujen virrat. 

 
 

    
Pohjaveden ja maaperän suojelu  
 

Huoltoasema ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Jakelulaitteiden alustat tiivistetään 
ja pintakerroksen alle asennetaan öljynkestävä HDPE-muovikalvo, jonka yläpuolinen 
salaojituskerros salaojitetaan hiekanerottimeen, josta edelleen polttoaineen erotus-
kaivoon, näytteenotto-/sulkuventtiilikaivoon ja sadevesiviemäriin. Pintarakenteena 
täyttö- ja jakelualueella on betonisidekivi. Säiliöiden täyttöputket sijoitetaan umpinai-
siin täyttökaivoihin. 
 
 
  

Jätehuolto  
 
 Jakamolle ei tule jäteastioita, tavanomaisia jätteitä ei asemalla synny. 
 Öljynerotuskaivojätteitä syntyy < 50 ltr vuodessa ja hiekanerotuskaivojätteitä < 0.2 

tonnia vuodessa. Jätteet viedään jätehuoltoliikkeen toimesta kaatopaikalle.  
 
Meluntorjunta 
  

Melulähteenä ovat asiakkaiden autot.  
 
Päästöt ilmaan 
  

Valtioneuvoston päätöksen 486/96 mukaisesti rajoitetaan haihtuvien kaasumaisten 
yhdisteiden päästöjä niin, että jakeluaseman bensiinin vuotuinen kokonaishävikki on 
alle 0.01 painoprosenttia..  

  
Hakemuksen liiteasiakirjat 
 

-     asemapiirustus 
- ote kaupparekisteristä 
- käyttöturvallisuustiedotteet  
- LVI-piirustukset 
- laitepiirustukset 
- kemikaalien varastointi-ilmoitus 
-  

ASIAN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
 Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

8.3.2004 – 7.4. 2004 välisen ajan. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat ol-



leet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Jyväskylän kaupungin ympäristövirastossa, osoi-
te Eeronkatu 10, Jyväskylä. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kirjallisesti viereisten kiin-
teistöjen omistajille. 

 
Lausunnot  
 
 Lupahakemuksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja. 
 
Tarkastukset 
 
 Lupahakemuksen johdosta ei ole suoritettu erillistä tarkastusta. 
 
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 Oy Shell Ab:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 

§:n mukaisen ympäristöluvan osoitteeseen Keljonkankaantie, tontti 10- 41-3.  
 
 Lupa myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja 

ylläpidetään. Lisäksi annetaan seuraavat lupamääräykset: 
 
1. Aseman käyttöönoton jälkeen syntyvistä mahdollisista öljy- ja polttoainevahin-

goista on tehtävä välittömästi ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle. 
 

2. Polttoainesäiliöiden ja öljynerottimen elektronisten hälytysjärjestelmien testaukset  
  ja mekaaniset käsin mittaukset tulee suorittaa säännöllisesti ja niistä on pidettävä  

kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 
 

3. Öljyn- ja hiekanerotuskaivot on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjen-
nettävä tarvittaessa. Öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä on pidettävä 
kirjaa. Tyhjennyksistä ja lietteen sijoituspaikasta on oltava tosite, joka on pyydet-
täessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
               4.   Hakijan on määrättävä laitoksen asianmukaisesta hoidosta, käytöstä ja niihin liit-

tyvästä toiminnan tarkkailusta vastuussa oleva laitoksen vastaava hoitaja, jonka 
nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan ympäristölautakunnalle.  

 
5. Ensimmäisen toimintavuoden jätemäärät ja loppusijoituspaikat on ilmoitettava   

kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristövirastoon kahden kuukauden kuluessa 
toimintavuoden päättymisestä. 



 
6.  Asemalle on laitettava riittävä ympäristövahinkojen alkutorjuntakalusto. 
 

 Muilta osin toiminnan tulee olla hakemuksessa esitetyn mukaista. 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
Yleisperustelut 
 
 Ympäristölupahakemuksessa esitetyt polttonesteiden jakelutoimintoja koskevat suun-

nitelmat vastaavat tällaiselle toiminnalle yleensä esitettyjä vaatimuksia.  
 
 Ympäristölautakunta katsoo, että toiminnasta ei aiheudu myönnetyssä sijoituspaikas-

saan terveyshaittaa, kohtuutonta rasitusta naapureille, merkittävää muuta ympäristön-
pilaantumista tai sen vaaraa tai maaperän ja pohjaveden pilaantumista edellyttäen, että 
em. toiminta on lupahakemuksessa esitetyn mukaista ja toiminnassa noudatetaan lu-
papäätöksessä annettuja ehtoja. 

 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 Ehto 1:  Ilmoittamisvelvoite vahinko- ja onnettomuustilanteista on annettu viran-

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

 
Ehdot 1, 2 ,3ja 5:  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 4: Vastuun selkeyttämiseksi toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö, 

 
 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  
 Ympäristönsuojelulaki 2, 5, 6, 7, 21, 28, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 52-55, 76, 96, 97 
 ja 105 § 
 Ympäristönsuojeluasetus 1, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 30 § 
 Jätelaki 4 ja 6 § 
 Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti 
  
PÄÄTÖKSEEN LIITTYVÄ OHEISMATERIAALI 
 
 1. Selvitys rajanaapureista 
  
LUVAN VOIMASSAOLO  
 
 Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta oleellisesti muuttuu, on 

laitokselle haettava uusi ympäristölupa. 
 
PÄÄTÖKSESTÄ ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN 
  



 Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja siitä  kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n 
mukaisessa järjestyksessä  Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla sekä tiedo-
tetaan kirjeitse rajanaapureille. 

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

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-
kylän kaupungin ympäristölautakunnalle.  
 
Muutosta lupapäätökseen voi hakea hakija ja ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa 
koskea sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, ter-
veyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jon-
ka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan 
sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 
alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiset sekä ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asi-
assa yleistä etua.   

 
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. 

 
 Ympäristölautakunnan johtosäännön 4 §:n mukaan lautakunta käyttää ratkaisuvaltaa 

mm. toimialaansa kuuluvien maksujen ja taksojen määräämisessä. Lautakunta on hy-
väksynyt 13.12.2001 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. 
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian 
käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä vi-
ranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  

 
 Ympäristölautakunnan vahvistaman ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupa-

maksutaksan perusteella lautakunta päättää määrätä Oy Shell Ab:n osoitteeseen Kel-
jonkankaantie tulevan jakeluaseman  ympäristöluvan käsittelymaksuksi  714 €  (17 
tuntia  a` 42 euroa ).  

  
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 1-3 ja 10 §.  
 Päätöksen mukana seuraa erillinen valitusosoitus. 

 
PÄÄTÖS 
 Hakijalle 
 
JÄLJENNÖS PÄÄTÖKSESTÄ 
 
 Keski-Suomen ympäristökeskus ja Jyväskylän rakennustarkastaja 



 
ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 
 
 Rajanaapurit  
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