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ASIA 
 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee huoltoaseman muutostöitä ja huoltamotoiminnan jatkamista osoitteessa Kuk-
kumäentie 31, tontti 9-31-6.  
Em. toiminnan luvanvaraisuudesta on säädetty ympäristönsuojeluasetuksen 
(169/2000) 1§:n kohdassa 5 a. 

 
LUVAN HAKIJA 
  
 Oy Teboil Ab, Bulevardi 26, 00120 Helsinki 
 Yhteyshenkilö Hannu Aronen, PL 182, 33101 Tampere 
 Puh. 03-2176213 
 
ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 
 Ympäristölupahakemus on saapunut ympäristölautakunnalle 31.5.2001 ja hakemusta 

on täydennetty 12.6.2001 ja 26.6.2001. 
 
TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
 
 Oy Teboil Ab hakee ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista lupaa aloittaa ympäristö-

lupahakemuksen mukainen toiminta ennen kuin muutoksenhakuaika on päättynyt ja 
lupa saanut lainvoiman.  

 
Hakija ilmoittaa toimittavansa viranomaisen niin vaatiessa 30 000 markan suuruisen 
vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupa-
määräysten muuttamisen varalle.   

 
LUPATILANNE 
 
 Rakennuslupa on vireillä ja toiminnalla on voimassa oleva lupa jätevesien johtami-

seen yleiseen viemäriin. Ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja va-
rastoinnista on toimitettu ympäristövirastolle  sekä ilmoitus saastuneen maa-aineen 
puhdistamisesta on jätetty Keski-Suomen ympäristökeskukselle. 

 
 Huoltoasema sijaitsee moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueella. Ympäröi-

vät maa-alueet on kaavoitettu pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi, palavien 
nesteiden varasto-, voimansiirto-, katu-, liikenne- ja puistoalueiksi. 

 



YMPÄRISTÖ JA YMPÄRISTÖN KUORMITUS 
  
Häiriintyvät kohteet 
  

Lähiympäristössä ei ole häiriintyviä kohteita. 
 

Hakemuksen mukaan huoltoaseman saneerauksen yhteydessä huomioidaan kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksen (415/98) mukaiset vaatimukset vaarallisten kemikaa-
lien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla parhaalla mahdollisella tavalla ja uu-
simmalla tekniikalla. Tehtävät toimenpiteet ovat aikaisempaan tilanteeseen verrattuna 
huomattava parannus.   

 
ILMOITETTU TOIMINTA 
 
Huoltamotoiminnan jatkaminen ja osittainen muutos 
 
 Lupaa haetaan huoltoaseman osittaiselle muutokselle ja huoltamotoiminnan jatkami-

selle. Saneerauksessa puretaan vanha mittarikatos, säiliöt ja jakelulaitteistot. Samalla 
puhdistetaan saastunut maaperä. Puhdistuksesta on tehty ilmoitus Keski-Suomen ym-
päristökeskukselle. Kortti/seteliautomaatti ja katoksen vanhat mittarikorokkeet uusi-
taan sekä asemarakennuksen myymälä- ja asiakastilat saneerataan.  

 
Uudet polttoainesäiliöt ovat maanalaisia 2-vaippasäiliöitä, tilavuudeltaan 1 kpl 50  m3, 
2 kpl 30m3 ja 1 kpl 20 m3 . Säiliöt varustetaan ylitäytön estimillä ja elektronisilla pin-
nanvalvontalaitteilla. Täyttöputket on varustettu 2-vaippaisella paisuntasäiliöllä, pidä-
tyskaivoilla sekä hälytysantureilla, jotka on kytketty valvontajärjestelmään. Imuputket 
tehdään maanalaisilta osiltaan tarkoitukseen hyväksytystä kaksimassaisesta muovi-
putkesta. 

 
Toiminnan tarkkailu 
 
 Ympäristölupahakemuksen mukaan maanalaiset säiliöt varustetaan pinnanmittauslait-

teistolla ja järjestelmään liitetään öljynerottimien hälytykset. Pinnanmittausjärjestel-
män yhteyteen on yhdistetty myös säiliöiden välitilan seuranta sekä erottimien öljy- ja 
rasvatilojen valvonta.  

 
 Pinnanmittauslaitteiston huollot ja korjaukset tapahtuvat tarvittaessa, erottimien antu-

rit tarkastetaan kerran vuodessa ja välitilan paisunta-astian pinta-anturi tarkastetaan ja 
puhdistetaan vuosittain. 

  
 Erottimet tyhjennetään aina hälytyksen tultua ja vähintään seuraavasti: 
  

- mittarikentän erotin kaksi kertaa vuodessa 
- hallien öljynerotin kerran kahdessa kuukaudessa 
- keittiön rasvanerotin kerran kuukaudessa 

 
Tyhjennyksistä ja tarkastuksista pidetään kirjaa ja kirjanpidosta selviää tyhjentäjä, kä-
sitelty jätteen määrä ja jätteen vastaanottaja. Kirjanpitovelvoite koskee myös hie-
kanerotuskaivoja halleissa ja mittarikentällä sekä purkauspaikalla.  

 



Pohjaveden ja maaperän suojelu 
  
 Huoltoasema ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Mittarikenttä muovitetaan hitsatul-

la HDPE 0.75 kalvolla siten, että kaikki jakelutekniikka sijoittuu muovituksen yläpuo-
lelle. Muovituksen päälle rakennetaan salaojitus, joka johdetaan öljynerottimeen. Pur-
kauspaikan betonilaatta varustetaan myös alapuolisella HDPE 0,75 tiivistysmuovilla. 
Kaikki käsittelypaikat viemäröidään öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Sadeve-
det ohjataan öljynerottimien kautta maastoon.   

 
Jätehuolto  
  
 Hakemuksessa ei ole ilmoitettu minne toiminnassa syntyvä erottimen sakka toimite-

taan hävitettäväksi. 
 
Meluntorjunta 
 
 Toiminta ei lisää alueen melua. Normaali asemalle tulevan ja lähtevän liikenteen me-

lu. 
 
Päästöt ilmaan 
  

Toiminta ei lisää alueen päästöjä. Säiliöiden ilmaputket varustetaan  kaasujen talteen-
ottojärjestelmällä (vaihe 1) ja jakelumittarit bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmällä 
(vaihe 2).  

  
Hakemuksen liiteasiakirjat 
 

- ympäristölupahakemus  
- ympäristölupahakemuksen liitteet 3 kpl 
- avoin asianajovaltakirja  
- ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 
- käyttöturvallisuustiedotteet 
- asemakaava 1:2000 
- asemapiirustus 1:500, pääpiirustus 
- asemapiirustus 1:200, muutospiirustus 
- asemapiirros 1:200, vesi- ja viemärijohdot  
- säiliön asennuspiirustus 1:20  
- 2 kpl pohjapiirustuksia 1:100  
- osittainen selvitys rajanaapureista 
- KTM:n päätös N:o 415/1998 
- säiliöiden pinnanvalvontajärjestelmän ja öljynerottimien hälytysten seuranta ja 

huolto sekä öljynerottimien hoito 
-    hakemus toiminnan aloittamista ennen kuin lupa on saanut lainvoiman 

 
 
 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 



 Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 
7.6.2001 - 9.7.2001 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 rajanaapureille. 

 
 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. 

 
  
Lausunnot 
 
 Lupahakemuksesta 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 Teboil Ab:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 

§:n mukaisen ympäristöluvan osoitteeseen Kukkumäentie 31, tontti 9-31-6.  
 
 Lupa myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa ja lisäselvityksessä esitetyt toimen-

piteet toteutetaan ja ylläpidetään. Lisäksi annetaan seuraavat lupamääräykset: 
 
 1. Hakijan on määrättävä laitoksen asianmukaisesta hoidosta, käytöstä ja niihin liitty-

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

 
 2. Toiminnasta syntyvä ongelmajätteeksi luokiteltava öljynerotuskaivojen sakka tulee 

toimittaa asianmukaiseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.  
 
 3. Mahdollisista öljy- ja polttoainevahingoista on tehtävä välittömästi ilmoitus ympä-    

ristölupaviranomaiselle. 
 
 4. Ympäristölautakunta päättää hakijan pyynnöstä ympäristönsuojelulain 101 §:n mu-

kaisesti määrätä, että lupapäätöstä noudatetaan valituksista huolimatta.  
 



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: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövai-

kutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 
(selvilläolovelvollisuus).    

 
 Ehto 2: Jätteet on käsiteltävä jossakin lähimmistä asianmukaisista jätteen käsittelypai-

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

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

 
 Ehto 4. Toiminnanharjoittajan 30 000 mk:n vakuuden turvin toiminnan aloittaminen 

valituksista huolimatta ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  
 Ympäristönsuojelulaki 2, 5, 6, 7, 21, 28, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 52-55, 76, 96, 97 
 101 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 KUULUTTAMINEN 



  
 Päätöksestä kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyksessä    

Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 
 
 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 13.4.2000 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 taksan perusteel-

la lautakunta päättää määrätä osoitteessa Kukkumäentie 31 sijaitsevan Oy Teboil Ab:n 
huoltoaseman ympäristöluvan käsittelymaksuksi 4 370 mk (23 tuntia a` 190 mk). 

 
 Tähän maksupäätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oi-

kaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka etuun tai oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan 
jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan Jyväskylän kaupungin ympäristölautakunnalle. 

 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 1-3, 8, 10 ja 11 § 
 

Päätöksen mukana seuraa erillinen valitusosoitus. 
 

PÄÄTÖS 
 



 Hakijalle  
 
JÄLJENNÖS PÄÄTÖKSESTÄ 
 
 Keski-Suomen ympäristökeskus 
 Jyväskylän rakennustarkastaja 
  
ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 
 

Rajanaapurit  
 
   
 
       


