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1
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kohdat 1. - 2.

Esittelijän perustelut

1. Ympäristönsuojelupäällikön pöytäkirjat

5.1.2016 (2 §)
Helsingin Talosiirto Oy, murskaus, Metsäläntie 2-4

8.1.2016 (3 §)
Louhintahiekka Oy, louhinta- ja murskaustyö, Myllypurontie 1

13.1.2016 (4 §)
Päätös kiinteistön Lampuotilantie 53 hakemuksesta vapautua vesihuol-
tolaitoksen hulevesiviemäriin liittämisestä

13.1.2016 (5 §)
Päätös kiinteistön Lampuotilantie 52 hakemuksesta vapautua vesihuol-
tolaitoksen hulevesiviemäriin liittämisestä

18.1.2016 (6–11 §)
YIT Rakennus Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus- ja 
purkutyöt, Pasilan asema

Käytöstä poistetun kemikaalisäiliön jättäminen maaperään Mustan-
mäenkujalla

Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingforsin erityisen häiritsevää melua 
aiheuttava louhinta-, pontitus-, porapaalutus- ja purkutyö, Mannerhei-
mintie 22–24

E. M. Pekkinen Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutustyö 
osoitteessa Virtarannankatu 2–5, Mellunkylä

Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö, 
Jätkäsaari

NHP-yhtymä Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö, 
Taidemaalarinkatu
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19.1.2016 (12 §)
Transintransout Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö 
osoitteessa Hopeakaivoksentie 45, Kruunuvuorenranta

2. Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia

Ympäristöministeriö on julkaissut Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-
alueiden riskienhallintastrategian, johon on koottu kokonaisvaltainen 
näkemys pilaantuneiden maa-alueiden nykytilasta Suomessa. Julkaisu 
sisältää kansallisen näkemyksen siitä, miten pilaantuneiden alueiden 
riskienhallinta ja kunnostus hoidetaan Suomessa kustannustehokkaasti 
ja kestävästi. Siinä on määritelty suuntaviivat toimille, joilla keskeiset 
tavoitteet saavutetaan.

Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvää työtä on tehty 1980-luvun lopulta 
lähtien. Tietoa on kerätty yli 25 000 alueesta, joista noin viidennes on jo 
kunnostettu. Pilaantuneiden alueiden riskinhallintaa halutaan tehostaa 
kehittämällä ja ottamalla käyttöön strategiassa esitettyjä toimenpide-
suosituksia, uusia toimintatapoja ja keinoja. Strategian päämäärä on, 
että pilaantuneiden maa-alueiden riskit terveydelle ja ympäristölle on 
saatu hallintaan kestävällä tavalla vuoteen 2040 mennessä. Asetettuun 
päämäärää pyritään kuudella kestävää riskienhallintaa tukevalla tavoit-
teella: riskikohteiden tutkiminen ja kunnostaminen, alueidenkäytön 
suunnittelu, tietojärjestelmät, riskienhallintamenetelmät, menettelytavat 
ja vastuut ja velvoitteet sekä vuorovaikutus ja viestintä.

Strategian toteutuksen keskeisimmät vaikutukset liittyvät toimintamal-
lien kehittymiseen ja yhdenmukaistamiseen siten, että pilaantuneet 
maa-alueet hoidetaan kaikkialla järjestelmällisesti, kustannustehok-
kaasti ja monipuolisia ratkaisumenetelmiä hyödyntäen. Strategian työ-
kalujen avulla tunnistetaan merkittävät pilaantuneet alueet ja edistetään 
niiden tutkimista ja tarpeellisten riskinhallintatoimien toteuttamista. Ta-
voitteena on myös vauhdittaa cleantech-liiketoimintaa tarjoamalla yri-
tyksille mahdollisuuksia kerätä kokemuksia toimintansa kehittämiseen 
ja markkinoimiseen.

Strategia sisältää valtakunnallinen tutkimus- ja kunnostusohjelman, jo-
ka jakautuu kahteen osaan: 1) kiireellisiksi arvioitujen alueiden tutki-
muksiin ja pilaantuneisuusarviointeihin ja 2)
pilaantuneeksi todettujen alueiden kunnostamiseen. Strategiaan liittyy 
myös vuosina 2016 - 2018 pääministeri Sipilän hallitusohjelman kärki-
hankkeisiin sisältyvä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja 
maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelma. Ohjelmassa toteutetaan kestä-
vien kunnostusmenetelmien kehittämisen ja käyttöönoton kokeiluhan-
ke.
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Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia 
löytyy sivulta:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/hand-
le/10138/159058/SY_10_2015.pdf?sequence=3

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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