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Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti/ Destia Oy:n
asfalttiasema, Ristenin kallioalue
288/11.01.00/2016
YMRAKLK 21.09.2016 § 81
Rekisteröintimenettelystä
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (253/2010) tuli voimaan
1.6.2010. Lakimuutoksen myötä ympäristövaikutuksiltaan vähäisiä toimintoja siirrettiin ympäristölupamenettelyn piiristä kevyempään rekisteröintimenettelyyn. Rekisteröitäviä toimintoja ovat mm. asfalttiasemat. Rekisteröitäville laitoksille ei haeta ympäristölupaa.
Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröitävästä toiminnasta ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen rekisteröi toiminnan,
jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä
ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.
Pohjavesialueille sijoittuvat toiminnat tarvitsevat edelleen ympäristöluvan.
Asfalttiasemien teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista sekä rekisteröinti-ilmoituksen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (846/2012). Asetuksessa säädetään ympäristönsuojeluvaatimuksista asfalttijätteen ja lentotuhkan hyödyntämiseen asfalttiasemalla, kun asfalttijätettä käytetään uuden asfaltin raaka-aineena enintään 200 000 tonnia tai lentotuhkaa enintään 40 000 tonnia
vuodessa. Rekisteröitävän asfalttiaseman on noudatettava asetuksen vaatimuksia eikä rekisteröintimenettelyssä voida antaa asetusta täydentäviä
määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varmistaa jälkivalvonnalla sen, että asfalttiasema noudattaa asetuksen (846/2012) vaatimuksia.
Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus: Destia Oy, Ristenin kallioalue
Destia Oy:n on toimittanut 21.6.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n mukaisen ilmoituksen asfalttiaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ilmoitus koskee olemassa olevan louhinta, murskaus ja asfalttiaseman ympäristöluvan 89 §:n mukaista muuttamista Ristenin kallioalueella,
kiinteistöillä 444-414-1-201 ja 444-414-1-202. Olemassa olevasta ympäristöluvasta (Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 19.5.2011 § 109) poistetaan toinen kiinteistö (444-414-1-201) ja asfalttiasema rekisteröidään. Jatkossa Destia Oy toimii ainoastaan kiinteistöllä 444-414-1-202, jonne asfalttiasemakin rekisteröidään.
Asfalttiasemalle (ja murskaukselle ja louhinnalle) on myönnetty ympäristölupa 19.5.2011. Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun (846/2012) asetuksen johdosta asfalttiaseman toiminnasta voidaan siirtyä ympäristölupamenettelystä rekisteröintimenettelyyn.
Asemakaavassa suurin osa kiinteistöstä on kaavamerkinnällä EO/EJ/M
(maa-ainesten ottoalue). Alueen eteläpuolella on myös merkinnät M-1

(maa- ja metsätalousalue) sekä S (suojelualue). Asfalttiasema sijoittuu
EO/EJ/M merkitylle alueelle.Kaavamääräyksessä todetaan alueen olevan
maa-ainesten otto-alue, joka ottamisen päätyttyä varataan pilaantuneiden
maiden käsittely- ja varastointi- ja loppusijoitustoiminnan alueeksi. Jätteiden loppusijoituksen päätyttyä alue on maisemoitava metsätalouskäyttöön
sopivaksi alueeksi. Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Kirkniemen pohjavesialue noin 1600 metrin päässä kiinteistöltä pohjoiseen.
Asfalttiasema sijaitsee olemassa olevalla kallionlouhinta-alueella. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 1300 metrin etäisyydellä alueelta
länteen. Kiinteistöllä käytetään siirrettävää asfalttiasemaa, jossa massanvalmistuksen polttoaineena käytetään sekä kevyttä että raskasta polttoöljyä. Keskimääräiseksi tuotantomääräksi arvioidaan noin 50 000 t vuodessa
ja maksimimääräksi 200 000 t. Vuotuinen toiminta-aika on keskimäärin 3040 päivää. Toiminta tapahtuu arkena 2.5.-31.10. välisenä aikana klo 05-22.
Poikkeuksellisesti (vain tarvittaessa) laitosta voidaan käyttää yllä mainittuna ajanjaksona arkisin enintään 40 päivää vuodessa klo 22-05. Toimintaa
on arviolta 1-2 urakkaa 1-4 vuoden välein.
Hakemuksen mukaan laitokselta syntyy suunnitellulla tuotantomäärällä
vuodessa 0,425 tonnia hiukkaspäästöjä, 2,501 tonnia rikkidioksidia (SO2),
2.156 typen oksidia (NOx) ja 963,7 tonnia hiilidioksidia (CO2). Päästöjen
vähentämiseksi on tehty mm. rauhoituskammioita, elevaattorien, seulastojen sekä sekoittimien kotelointeja. Lisäksi pölyämistä on vähennetty asfaltoimalla tie sekä pitämällä kuormauksen pudotuskorkeus mahdollisimman
pienenä. Melua vähennetään kotelointien avulla.
Toimintaa koskeva rekisteröinti-ilmoitus on tarkastettu Lohjan kaupungin
ympäristövalvonnassa, ja on todettu, että rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.
Rekisteröinneistä peritään Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (kaupunginvaltuusto 10.12.2015 § 110) mukaisesti 1173 euroa.
Maksun osalta päätökseen liitetään valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeuteen. (Saara Koivumäki)
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Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää, että
1. Destia Oy:n Ristenin kallioalueen asfalttiasema rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja
2. toiminnanharjoittajalle lähetetään erillinen ilmoitus rekisteröinnistä.
Destia Oy:n asfalttiaseman rekisteri-ilmoituksen käsittelymaksuksi määrätään 1173 euroa.
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