Acrobat-lomakkeen täyttöohjeet:
Kaksoisnapauta hiirellä keltaista painiketta.
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Ohjesivu

SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KUNNOSTUKSEN VUOSIYHTEENVETO
Maamassat, jotka sisältävät haitallisia aineita, on luokiteltu ympäristöministeriön päätöksessä (867/96)
ongelmajätteiksi. Niitä käsittelevät ja kuljettavat toiminnanharjoittajat ts. jäteluvan haltijat ovat jätekirjanpitovelvollisia. Valvontaa, seurantaa ja tilastointia varten ympäristöviranomaiset kokoavat vuosittain toiminnanharjoittajilta keräämistään tiedoista yhteenvedon. Päälomakkeen (Jätteet ja jätehuolto, Ympäristöhallinto
6220) lisäksi saastuneiden maiden käsittelystä tulee täyttää erillinen liitelomake (Saastuneiden maa-alueiden
kunnostus, Ympäristöhallinto 6224).

Vuosiyhteenvedon täyttöohje
1

Kunnostettavalla alueella tarkoitetaan kohdetta, jonka saastuneet maamassat puhdistetaan,
poistetaan tai muutoin käsitellään joko kokonaan tai osittain siten, että saastuneesta maasta
aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat tai vaarat vähenevät merkittävästi. Eri alueilta peräisin
olevat maamassat kirjataan omille riveille.

2

Kunnostusmenetelmät (joita voi samassa kohteessa olla useita) kirjataan eri riveille kunnostusprosessin toteutusjärjestyksessä (esim. huokosilmakäsittelyn jälkeen massat kompostoidaan: ensimmäiselle riville D09 ja toiselle D08).

2.1

Kunnostusmenetelmän koodina käytetään jäteasetuksen (472/96) liitteen R- ja D-koodeja.

2.2

Kunnostusmenetelmän sanalliseen tarkennukseen kirjataan esimerkiksi eristeiden laatu ja
eristystekniikka, käytetty stabilointiaine tai polttotekniikka ja -lämpötila.

3

Haitallisten aineiden nimikkeinä käytetään maa-alueiden ja niiden maaperän saastuneisuuden arviointia varten ehdotettujen ohjearvojen luetteloissa käytettyjä nimikkeitä (“Saastuneet
maa-alueet ja niiden käsittely Suomessa”, ympäristöministeriön muistio 5 1994 ja “Selvitys ja
ehdotuksia ympäristövaarallisten aineiden pitoisuuksien ohjearvoista maaperässä” Suomen
ympäristökeskuksen moniste 92.)

4

Kunnostetut maamassat kirjataan kunnostusmenetelmittäin

4.1

Kunnostettujen maamassojen määrä pyritään ilmoittamaan 1 t (märkäpaino) tai 1 m3
tarkkuudella.

4.2

Mittayksikkönä käytetään ensisijaisesti painoyksikköä (t) tai tilavuusyksikköä (kiinto- tai
irtokuutioina, k-m3/i-m3).

4.3

Massojen määritystavaksi ilmoitetaan joko
A = maamassamäärä on arvioitu tai
B = mikäli perustuu mittauksiin

5

Maamassojen loppusijoituspaikka esim. meluvalleissa, kaatopaikkojen peittomaissa tai
kunnostetulla alueella tulee kirjata mahdollisimman tarkasti. Mikäli massojen käsittely on
vielä kesken, tulee myös se ilmoittaa.
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