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• Meluntorjuntaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja täydennetty
meluntorjunnasta annetuilla raja-arvoilla.
• Jäte- ja hulevesiä sekä jätehuoltoa koskevia vaatimuksia on muutettu
vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.
• Uutena asiana on sallittu asfalttijätteen ja lentotuhkan käyttö asfaltin
valmistuksessa ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisella rekisteröintiilmoituksella tiettyyn määrään asti.
• Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että asfalttiasemalle
saapuva asfalttijäte ei sisällä mm. vaarallisia jätteitä ja että lentotuhka
on CE- merkittyä. Asetuksen rekisteröinti-ilmoituksen vaatimuksiin on
lisätty tiedot asfalttijätteen ja lentotuhkan käytöstä ja laadusta.
• Toiminnan sijoittumisesta, meluntorjunnasta, kirjanpidosta ja tietojen
toimittamisesta annettuja säädöksiä on täydennettäisiin
asfalttijätteen ja lentotuhkan käyttöä koskevilla vaatimuksilla.
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• Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus tehdään kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle riippumatta siitä, käytetäänkö
asfalttiasemalla asfalttijätettä ja lentotuhkaa asfalttimassan
valmistuksessa.
• Asfalttijätettä saa käyttää uuden asfaltin raaka-aineena enintään 200
000 tonnia ja lentotuhkaa enintään 40 000 tonnia vuoden aikana.
• Tätä isompien määrien hyödyntäminen on edelleen luvanvaraista.
• Vuosiraja 200 000 tonnia koskisi asfalttijätteen käyttöä asfalttimassan
raaka-aineena. Sen sijaan asfalttijätteen eri käsittelyvaiheille, kuten
vastaanotolle, varastoinnille tai murskaukselle, ei ole asetettu erillisiä
tonnirajoja.
• Välillisesti 200 000 tonnin raja vaikuttaa myös näiden
käsittelyvaiheiden enimmäisasfalttimääriin, koska asfalttiasemalle saa
tuoda vain sen omaan käyttöön tarkoitettua asfalttijätettä.
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• Asfalttijätteen murskaaminen aseman alueella on yhden raaka-aineen
esikäsittelyä.
• Murskaamolla tarkoitetaan asfalttiasemalla olevaa laitetta ja
murskaus on siten osa asfalttiaseman toimintaa, vaikka murskaamo
olisi siirrettävä yksikkö, joka tuodaan paikan päälle vain tarvittaessa.
• Asfaltin murskaus sinänsä ei edellytä ympäristölupaa
ympäristönsuojeluasetuksen laitosluettelon perusteella.
• Tämän asetuksen asfalttiasemaa koskevat määräykset esimerkiksi
meluntorjunnasta ja ilmaan joutuvien päästöjen rajoittamisesta
koskevat myös asfalttiasemalla tapahtuvaa asfaltin murskausta.
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• Asetus koskee vain sellaista asfalttijätettä tai lehtotuhkaa, jota ei ole
määritelty vaaralliseksi jätteeksi jätteistä annetussa valtioneuvoston
asetuksessa (179/2012).
• Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun asfalttijätteen tai lentotuhkan käyttö
on kiellettyä sekä rekisteröitävillä että lupamenettelyn piiriin
kuuluvilla asfalttiasemilla.
• Asfalttijätteellä tarkoitetaan asfaltin paloja ja niistä valmistettua
asfalttimursketta, joiden jätenimike on 17 03 02 eli "muut kuin
nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset".
• Siten asfalttiasemalla käytettävä asfalttijäte ei saisi sisältää
kivihiilitervaa (jätenimike 17 03 01).
• Lentotuhkalla tarkoitettaisiin kivihiiltä polttavissa
energiantuotantolaitoksissa syntyvää lentotuhkaa (jätenimike 10 01
02).
• Toiminnanharjoittajan on tarkastettava asfalttijäte ja sen mukana
oleva siirtoasiakirja jätettä vastaanotettaessa.
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• Rekisteröinti-ilmoituksessa ilmoitetaan tiedot asfalttijätteen ja
lentotuhkan käytöstä ja laadusta, kuten vuotuiset
käsittelymäärät ja -tavat.
• Melutaso on mitattava melulle häiriintyvissä kohteissa, kuten
esimerkiksi asuinalueilla. Ilmoitukseen liitettävään karttaan
merkitään myös virkistysalueet, koska melutason ohjearvoista
annettu valtioneuvoston päätös (993/1992) koskee myös niitä.
• Uutena vaatimuksena on asfalttijätteen murskaukselle annettava
aikaraja, jonka mukaan murskaus on sallittua vain arkipäivisin
kello 7 ‒ 22, jos murskauslaitos sijaitsee alle 500 metrin
etäisyydellä melulle alttiista kohteesta.
• Melumittaus on jatkossa ajoitettava niin, että asemalla on
käynnissä asfalttimassan valmistuksen lisäksi asfalttijätteen
murskaus. Melumittaus on tehtävä asfalttiaseman tavanomaisen
käyttötilanteen ollessa meluisimmillaan.
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• Asetus vaikuttaa välittömästi vain uusiin asfalttiasemiin.
• Jos asfalttiasema on jo rekisteröity ja se ryhtyy käyttämään
asfalttijätettä tai lentotuhkaa, koskee asetus myös niitä välittömästi.
• Jos asfalttiasemalla on jo olemassa ympäristölupa, joka kattaa myös
asfalttijätteen käyttämisen asfalttimassan valmistuksessa, niin
toimintaa voidaan jatkaa entisellään.
• Olemassa olevat laitokset tulevat asetuksen piiriin ensimmäisen
momentin 1−3 kohdassa mainittujen tilanteiden kautta, kuitenkin
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018.
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