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Asfalttiaseman rekisteröinti, Kukkulamäki
Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Ilmoituksen tekijä

Destia Oy
PL 206
01301 Vantaa
Yhteyshenkilö: Simo Tarkkanen
Y-tunnus: 2163026-3

Toiminta ja sen sijainti Kyseessä on rekisteröidyn aseman toiminnan tai tietojen
muuttamisesta. Muutos koskee asfalttijätteen käyttöä. Muutoksen
suunniteltu toteutumisajankohta on 2022. Kyseessä on siirrettävä
asema, joka sijaitsee osoitteessa Paloisentie 1670, Joutsa
(kiinteistötunnus 172-419-3-6). Asfalttiaseman tekniset rakenteet
ovat asemakohtaisia. Annetut säiliökohtaiset tiedot nestemäisistä
aineista ja poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja
jakelualueita
koskevista
tiedoista
ovat
keskimääräisiä
vähimmäisvaatimuksia. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan tarvittaessa
asemakohtaisesti ennen urakan alkua. Asfalttijätteen suunniteltu
käyttö on 10 000 (t/a) ja käyttökapasiteetti 50 000 (t/a).
Asfalttiasemalle vastaanotettava asfalttijäte ei sisällä kivihiilitervaa,
vaarallista jätettä tai muuta siihen kuulumatonta materiaalia.
Ilmoitus sisältää tarpeelliset tiedot. Toiminta ei sijaitse
pohjavesialueella eikä toiminnasta aiheudu vesistön, ojan, lähteen
tai muun vastaavan vesiuoman pilaantumista.
Sijainnista ja lähiympäristöstä johtuen jakeluaseman toiminnasta ei
aiheudu ns. naapuruussuhdelain 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta
rasitusta naapurustoon. Toiminta ei ole ristiriidassa kaavan kanssa.
Rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.
Ilmoitusvelvollisuus

Asfalttiasemat toimivat lähtökohtaisesti rekisteröinti-ilmoituksen
nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa.
Asfalttiasemien
ympäristönsuojeluvaatimuksista
säädetään
valtioneuvoston asetuksessa 846/2012. Asfalttiaseman on
täytettävä rekisteröinnin edellytykset.

Rekisteröinti-ilmoituksen vireilletulo
Rekisteröinti-ilmoitus on tullut sähköpostitse 26.4.2022.
Päätös

Päätän merkitä ilmoittajan toiminnan tai tietojen muuttamisen
ympäristönsuojelun
YLVA-tietojärjestelmään.
Toiminnanharjoittajalle
ilmoitetaan
rekisteröinnistä
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki 527/2014
Valtioneuvoston asetus 846/2012
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Ilmoituksen
käsittelystä
ei
voi
valittaa
eikä
tehdä
oikaisuvaatimusta, koska kyseessä on kirjaamistoimepide, jossa ei
tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.
Ilmoituksen käsittelystä perittävästä maksusta voi tehdä
perustevalituksen verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun
lain (706/2007) 9 §:n mukaisesti se, joka katsoo, että julkinen
saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti.
Perustevalituksen voi tehdä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen
viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien,
jolloin maksu on määrätty tai maksuunpantu.
Hallinto-oikeus voi periä perustevalituksen tekijältä tuomioistuinlain
mukaisen käsittelymaksun. Käsittelymaksun suuruus vahvistetaan
oikeusministeriön antamalla asetuksella.
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallintooikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Asian käsittelystä peritään teknisen lautakunnan hyväksymän
Joutsan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukaan
1000 €.
Toimivalta

Joutsan kunnan hallintosäännön päätösvaltataulukon mukaan
ympäristötarkastaja
tekee
viranomaisen
ilmoituksen
rekisteröinnistä ilmoituksen tekijälle.

Allekirjoitus

Marika Masalin-Weijo
Ympäristötarkastaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tiedoksianto

Annetaan tiedoksi sähköpostitse 6.5.2022
Jakelu: rekisteröinti-ilmoituksen tekijä
Tekninen lautakunta
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Nähtävilläpito

Tieto julkisesta päätöksestä julkaistaan kunnan verkkosivuilla
6.5.2022 alkaen nähtävilläoloajan (7+14 pv).

