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Luonnos valtioneuvoston asetukseksi nestemäisen polttoaineen 
jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi 
nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista. Ehdotettua 
asetusta sovellettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n nojalla rekisteröitäviin 
jakeluasemiin. Asetusta sovellettaisiin lisäksi vähimmäisvaatimuksena jakeluasemiin, jotka 
tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 30 §:n nojalla. 

Tausta

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista ehdotetaan 
annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus. Uusi asetus korvaisi vuonna 2010 annetun 
valtioneuvoston asetuksen nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien 
ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010, ns. JANO-asetus). Voimassa oleva asetus 
ehdotetaan kumottavaksi.

Nestemäisen polttoaineen jakeluasemat, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on 
vähintään 10 m3, tulivat kokonaisuudessaan rekisteröintiin ympäristönsuojelulain 
muutoksella, joka tuli voimaan 1.9.2017 (437/2017; lain liitteen 2 kohta 3). Lain muutokseen 
liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan liitteen 2 kohdan 3 soveltamisalaan kuuluvat muiden 
kuin moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävien 
nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat säilyvät luvanvaraisina siihen saakka, kunnes 
niitä koskevat 10 §:n nojalla annettavat valtioneuvoston asetukset tulevat sovellettaviksi 

Tavoitteet

Uudella asetuksella laajennettaisiin nykyisin voimassa olevan JANO-asetuksen 
soveltamisalaa sellaisiin jakeluasemiin, jotka siirrettiin rekisteröintimenettelyyn vuonna 2017 
ympäristönsuojelulain muutoksella, eli ilmailu- ja raideliikenteen polttoainejakeluun. 
Asetuksen soveltamisalan rajausta myös täsmennettäisiin siten, että maatilojen ja alle 12 
kuukautta kestävä työmaiden polttoainejakelu suljettaisiin asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Lisäksi nyt ehdotetulla uudella asetuksella muutettaisiin ja lisättäisiin 
tarpeellisilta osin eräitä määritelmiä soveltamisalan laajentumisesta johtuen sekä tehtäisiin 
muun muassa ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännön uudistumisesta johtuvia muutoksia 
jätehuoltoa, poikkeuksellisia tilanteita, toiminnan muuttamista ja lopettamista koskeviin 
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pykäliin.  Tavoitteena on saattaa asetus voimaan 1.2.2020.

 

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä 
julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai 
postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > 
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 11.11.2019.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Sini Pietilä, puh. 0295 250 366, sekä neuvotteleva 
virkamies Sami Rinne, puh. 0295 250 361. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
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Lausunnonantajan lausunto

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta ja muuta huomautettavaa

1 § Soveltamisala

2 § Määritelmät

3 § Rekisteröinti-ilmoituksen sisältö

5 § Jakeluaseman tekninen rakenne

6 § Jakeluaseman teknisen rakenteen vaatimukset maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi

7 § Öljyisten jätevesien käsittely ja johtaminen

8–11 § Muiden jätevesien käsittely ja johtaminen, ilmaan joutuvien päästöjen rajoittaminen, 
meluntorjunta ja jätehuolto

12 ja 13 § Laitteiston ja rakenteiden määräaikaistarkastukset, poikkeukselliset tilanteet

17 ja 18 § Toiminnan muutostilanteisiin liittyvä ilmoitusvelvollisuus ja toiminnan 
lopettamiseen liittyvät toimet

19 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Huomautukset ja kommentit muista pykälistä

Ylä-Mononen Leena
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