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rakennusurakassa. Pilaantuneen maaperän kanssa toimiminen aiheuttaa hyvin todennä-

köisesti kustannusten ylittymistä ja aikataulun pitkittymistä. Tällä opinnäytetyöllä ja 

työohjeella pyritään minimoimaan ja ennaltaehkäisemään näitä seikkoja sekä nopeutta-

maan maaperän kunnostamisen prosessia työmaalla. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuus perustuu Suomen lainsäädäntöön, määräyksiin ja ohjeisiin, 

kirjallisuuteen sekä asiantuntijahaastatteluihin. Opinnäytetyöraportti ja työohje rajattiin 

työmaan toimintaympäristöön. Työmaantoimintaympäristöllä tarkoitetaan korjausraken-

tamisen ja uudisrakentamisen osa-alueita ja niissä huomioitavia asioita, jotka liittyvät 

maaperän pilaantumiseen. Työssä käsitellään myös maa-alueiden ostoon ja rakennus-

työn suunnitteluun liittyviä seikkoja, kuten vastuukysymyksiä ja vaikutuksia rakennus-
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kalaskentaa ja työnsuunnittelua. Kustannusvertailun pohjatietoina on käytetty vuonna 

2013 tehtyä maaperän kunnostusta Lempäälässä. 

 

Työn keskeisimpinä johtopäätöksinä voidaan mainita hyvän ennakkosuunnittelun tärke-

ys rakennusprosessin suunnitteluvaiheessa sekä työmaan varustaminen työkoneiden ja 

työtapojen mukaan. Näillä kahdella seikalla kyetään ennaltaehkäisemään ja pienentä-

mään riskiä pilata maaperä rakennushankkeessa ja myös pienentämään ja vähentämään 

hankkeeseen kuluvaa aikaa ja rahaa. 

Asiasanat: pilaantunut maaperä, työohje, kustannus, kunnostus 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Tampere University of Applied Sciences 

Construction engineering 

Building production 

 

JUHA VIRKKUNEN 

Contaminated soil in building contract 

Operational instructions to construction site 
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The main objective of this thesis was to create operational instructions for construction 

sites about contaminated soil in building contracts. It is very likely that contaminated 

soil creates additional costs and increases the duration of the project. This thesis and 

operational instructions try to minimize and prevent these two matters and also to speed 

up the recondition process of contaminated soil in the construction site. 

 

The theory part of the thesis is based on Finnish legislation, orders and guidelines, liter-

ature and expert interviews. The thesis and operational instructions were restricted to 

the construction site’s operational environment. The operational environment contains 

the subareas of renovation and new building, which contain noteworthy matters about 

contaminated soil. This thesis also handles land purchase and pre-construction work 

planning,  such as liability issues and the effects to the building-process time and econ-

omy. 

 

Results of this thesis are in the appendices part. Named as; operational instructions for 

the construction site, factors influencing the costs, cost comparison when landfill ac-

ceptance changes. Operational instructions are made of two sections, from a chart and 

from a definition of the chart. Factors influencing the costs, and cost comparison of 

changed landfill acceptance sections handle important matters, such as economics and 

health and safety matters. The base information for cost comparison is from a contami-

nated soil reconditioning, done in Lempäälä in 2013, which was caused by broken 

crane. 

 

As the main conclusions of the thesis may be mentioned the importance of good pre-

planning, which is vital in building-process planning phase, and also proper equipping 

of the construction site, based on the heavy machinery and working methods. With 

these two things we are able to prevent and minimize the risk to contaminate the sites 

soil and also minimize used time and money, which are used to build. 

Key words: contaminated soil, operational instruction, cost, reconditioning 
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1 JOHDANTO 

 

 

Nyky-Suomessa kaupungistuminen on vahvaa, mikä lisää kaavoituksessa painetta luoda 

uusia puisto- ja asuinalueita käytössä olevien tai käytöstä poistettujen kaatopaikka-, 

teollisuus-, polttonesteiden jakelu- ja satama-alueiden tonteille. Opinnäytetyön tarkoitus 

on luoda työohje rakennustyömaalle siitä, kuinka toimia pilaantuneen maaperän kanssa. 

Työn aiheen valinta perustuu rakennetun ympäristön laajentumiseen pilaantuneille maa-

alueille, sekä työturvallisuuden ja rakennustyön laadun kehittämiseen. 

 

Tämä opinnäytetyö on tuotoksellinen työ, jossa teoriatiedon pohjalta on koottu ohjeet 

työmaalla käytettäväksi. Työelämän yhteistyötahona on rakennusliike VRP Tampereen 

yksikkö. Opinnäytetyö on tehty syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Haastattelut on 

tehty maalis-huhtikuussa 2014. 

 

Työohjeessa keskitytään kahteen pääsuuntaan: tontteihin, joiden maaperä on valmiiksi 

pilaantunut, sekä työmaalla sattuvaan maaperää pilaavaan vahinkoon. Työohjeen osalta 

pyritään lyhyeen ja ytimekkääseen kokonaisuuteen, mikä on helppo hallita ja ottaa käyt-

töön työmaaolosuhteissa. 

 

Opinnäytetyön raportti-osuus käsittelee maaperän pilaantumiseen ja kunnostamiseen 

liittyviä asioita, kuten lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja -määräyksiä sekä aiheeseen 

liittyvää kirjallisuutta. Näitä kolmea pääosa-aluetta on täydennetty käyttäen asiantunti-

jahaastatteluita. 

 

Työohje on laadittu kirjallisuuslähteisiin, sekä haastatteluihin pohjautuen. Teoriatietoa 

ja haastatteluita on käsitelty opinnäytetyön raporttiosiossa. Haastattelukysymykset ovat 

laadittu täydentämään teoriaosuuden lähteitä, sekä täydentämään työohjeen teoriaosuut-

ta. Haastateltavat tahot on valittu toimialoittain siten, että asiantuntijat jakautuisivat vi-

ranomaiseen, kuntaan, yksityiselle sektorille, sekä jätehuoltoon. Yksityisen sektorin 

vastauksia ei tuloksiin saatu. 
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2 TYÖOHJEEN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 

 

 

2.1 Lait, määräykset ja ohjeet 

 

Suomessa määräykset ja lainsäädäntö säätelevät rakentamista hyvin vahvasti. Rakenta-

mismääräyskokoelmaa tukee joukko muita lainsäädännöllisiä ja asetuksellisia määräyk-

siä ja ohjeita. Näiden lakien, asetusten ja määräysten avulla tarkennetaan vastuunjakoa, 

laatua, työturvallisuutta, asumisviihtyisyyttä ja hyvinvointia rakennetussa ympäristössä. 

Lakisääteisten määräysten lisäksi on olemassa joukko muita toimijoita, kuten kunnat ja 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jotka ohjaavat ja säätelevät toiminnallaan ra-

kennusprosessia kaavavaiheessa, toteutusvaiheessa ja luovutuksen jälkeen.  

 

 

2.2 Ympäristönsuojelulaki 

 

Ympäristönsuojelulain (4.2.2000/86) mukaan tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaan-

tumista, sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Lain sovelta-

misalana on toiminta, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen käsittely. Ympäristönsuojelulain 

määritelmänä ympäristön pilaamisella tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvaa aineen, 

energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä 

ympäristöön. Nämä, yksin tai yhdessä, aiheuttavat terveyshaittaa, haittaa luonnolle tai 

alentavat ympäristön viihtyisyyttä ja kulttuuriarvoa. Ympäristönsuojelulaki määrittää 

myös maaperän puhdistamisen vastuunjaon sekä määrää pakkotoimista, kuten mahdolli-

sesta puhdistamisesta määräämisestä. (Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86) 

 

Ympäristölain yleiset periaatteet velvoittavat ennaltaehkäisyyn ja haittojen minimoin-

tiin. Keinoina ennaltaehkäisyssä ja haittojen minimoinnissa tulee käyttää parasta käyt-

tökelpoista tekniikkaa, noudattaa tarkoituksen mukaisia ja kustannustehokkaita toimia. 

Tarkoituksen mukaisiin ja kustannustehokkaisiin toimiin luetaan työmenetelmät ja raa-

ka-aine sekä polttoainevalinnat. (Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86, 4§.) 

 

Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka organisme-

ja tai mikro-organismeja siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huono-

neminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden 
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melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus 

(maaperän pilaamiskielto). (Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86, 7§.) 

 

”Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle 

käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta, sekä jätteistä tai aineista, 

jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.” (Ympäristönsuojelu-

laki 4.2.2000/86. 105§) Ympäristönsuojelulain pykälä 75 määrittää maaperän puhdista-

misvelvollisuuden. Lakisääteinen järjestys on seuraavanlainen: 

 Maaperän puhdistamisvelvollisuus kuuluu ensisijaisesti sille toimijalle joka sen 

on pilannut. 

 Alueen haltijalle tulee puhdistamisvelvollisuus, jos pilaantumisen aiheuttajaa ei 

saada selville tai tavoiteta, taikka tätä ei saada täyttämään velvollisuuttaan.  

o Pilaantuminen on tapahtunut alueen haltian suostumuksella, tai tämä on 

tiennyt, tai tämän olisi pitänyt tietää alueen kunto sitä hankkiessa.  

o Alueen haltijan tulee puhdistaa maaperä siltä osin, kuin se ei ole ilmeisen 

kohtuutonta. 

 Viimeisenä vastuussa puhdistuksesta on kunta. 

 

Rakennustyössä sattuva vahinko kuuluu YSL 75§ mukaan vahingon tekijälle, eli ky-

seessä olevalle urakoitsijalle. 

 

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Maape-

rän puhdistamiseen pilaantuneella alueella tai pilaantuneen maaperän aineksen poista-

miseen toimitettavaksi muualla 1 momentin mukaisesti käsiteltäväksi voidaan kuitenkin 

ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jos: 

1) pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty; 

2) puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmene-

telmää; ja 

3) toiminnasta ei aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 

päätöksen. Päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyksiä toiminnan järjestämisestä 

ja valvonnasta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava siten kuin 53 

ja 54 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ja tiedottamisesta. 

Ilmoituksesta ja sen johdosta tehtävästä päätöksestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä 

valtioneuvoston asetuksella. (Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86, 78§) 

 

Kunnanvaltuusto voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia 

paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä. Kunnan an-

tamat määräykset voivat koskea toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään 

päästöjä, tai niiden haitallisia vaikutuksia. (Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86.) 
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2.3 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus on käyttötarkoi-

tuksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunniteltu 

ja rakennettu siten että se on terveellinen ja turvallinen. Pilaantunut maapohja ei saa 

aiheuttaa terveyden vaarantumista rakennuksen sisällä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 

5.2.1999/132; 117 c §, 21.12.2012/958) 

 

 

2.4 Työturvallisuuslaki 

 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. Sen ta-

voitteena on myös ylläpitää ja turvata työntekijöiden työkyky. Työnantajalla on yleinen 

huolehtimisvelvollisuus työntekijöistään. Työnantajan tulee estää vaara- ja haittatekijöi-

den synty, sekä poistaa ne, jos se on mahdollista. Työturvallisuuslain kymmenes pykälä 

velvoittaa työnantajaa selvittämään työympäristöstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät 

sekä huolehtia niiden asianmukaisesta hoitamisesta. (Työturvallisuuslaki 

23.8.2002/738) 

 

Pilaantuneita maaperiä puhdistaessa, sekä niillä työskennellessä työntekijät altistuvat 

monille erilaisille haitta-aineille. Nämä haitta-aineet ovat lähes aina terveydelle ja ym-

päristölle haitallisia aineita ja yhdisteitä. Työnantajalla on velvollisuus hankkia työnte-

kijöidensä käyttöön tarkoituksenmukaiset henkilösuojaimet. Työntekijällä on puolestaan 

velvollisuus käyttää ja huoltaa työnantajan hänelle antamia henkilösuojaimia. Työnanta-

jalla on myös velvollisuus suunnitella työt siten, etteivät riskisryhmässä olevat henkilöt 

vaaranna terveyttänsä. Esimerkiksi raskaana oleva työntekijä ei saa altistua erityiselle 

vaaralle. (Ympäristöhallinnon ohjeita 7 2006; Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738) 

 

 

2.5 Öljyvahinkojen torjuntalaki 

 

Öljyvahinkojen torjuntalain tavoitteena on, että maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 

torjuntaan varaudutaan asianmukaisesti, sekä mahdolliset vahingot torjutaan nopeasti ja 

tehokkaasti. Vahingot ja niiden seuraukset tulee korjata niin, että ihmisille, omaisuudel-



10 

 

le ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. (Öljyvahinkojen 

torjuntalaki 29.12.2009/1673) 

 

Torjuntaviranomaisia ovat ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus, alueen pelastuslaitos ja kunta. Ne vastaavat yhdessä öljy- 

ja ympäristövahinkojen ehkäisystä ja torjunnasta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kus antaa tarvittaessa muille torjuntaviranomaisille asiantuntija-apua. (Öljyvahinkojen 

torjunta laki 29.12.2009/1673, 10§) 

 

 

2.6 Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 

 

Lakia sovelletaan vahinkoon, joka on aiheuttanut veden, ilman tai maaperän pilaantu-

mista tai muuta vastaavaa häiriötä. Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta ei koske 

sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta, eikä sellaista vahinkoa josta säädetään muus-

sa laissa. (Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 19.8.1994/727) 

 

Ympäristövahinko korvataan, jos voidaan osoittaa, että vahingon syy-yhteys on toden-

näköinen. Syy-yhteyteen vaikuttaa vahingon ja toiminnan laatu. Korvaus määrätään 

henkilö- ja esinevahingosta vahingonkorvauslain 5:nen luvun säännösten mukaisesti. 

Jos kyseessä ei ole henkilö- tai esinevahinko, on suoritettava korvaus jos vahinko ei ole 

vähäinen. Rikoksella aiheutettu vahinko on aina korvattava. Korvausvelvollinen on toi-

mija, jonka harjoittamasta toiminnasta ympäristövahinko johtuu tai asianomainen, joka 

on rinnastettavissa siihen. Näitä seikkoja tarkastellessa otetaan huomioon taloudellinen 

suhde ja määräysvalta toiminnan harjoittajan tai siihen rinnasteisen tekijän välillä. Yh-

teisvastuu määräytyy korvausvelvollisten välillä, jollei toisin ole sovittu. (Laki ympäris-

tövahinkojen korvaamisesta 19.8.1994/727) 
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3 VIRANOMAISTEN OHJEET 

 

 

3.1 Kunnat yleisesti 

 

Kunnanvaltuusto voi antaa paikallisia määräyksiä perustuen ympäristönsuojelulakiin. 

Näin kunta voi vaikuttaa sen alueella tapahtuvaan ympäristönsuojeluun ja valita omalle 

alueelleen parhaiten sopivat toimet olosuhteista riippuen. Olosuhteiksi voidaan luokitel-

la luonnon monimuotoisuus ja asemakaava-tilanne. Kunnan antamat määräykset voivat 

koskea toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia 

vaikutuksia. (Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86.) 

 

 

3.2 Tampereen kaupunki 

 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on laadittu vuonna 2013 ja ne 

noudattavat ympäristönsuojelulakia. Tampereen kaupungin valtuusto on antanut ympä-

ristönsuojelumääräykset YSL 86/2000 19§:n nojalla. Määräykset huomioivat työmaa-

alueilla tapahtuvan öljy- ja polttonestesäiliöiden varastoinnin, korjausrakentamisessa 

syntyvät jätteet, sekä maalämpöjärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen. Määräykset 

ottavat myös kantaa pohjavesialueella tapahtuvaan rakentamiseen, sekä pohjavesialueel-

la tapahtuvaan polttonesteiden varastointiin. (Tampereen kaupungin ympäristönsuoje-

lumääräykset 2013) 

 

Tampereen kaupungin alueella jätteenkäsittelyä hoitaa Pirkanmaan jätehuolto. Se on 27 

kunnan omistama omakustanneperiaatteella toimiva osakeyhtiö. Tampereen kaupungis-

sa pilaantuneisiin maihin liittyvää valvontaa suorittaa ympäristönsuojeluyksikkö. (Tam-

pereen kaupungin verkkosivut, Tehtävät ja toiminnot; Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 

verkkosivut, Yhtiö.) 

 

Tampereen kaupunki tilaa kaavahankkeiden yhteydessä pilaantuneen maan selvityksiä 

ja kaupungin Infra -liikelaitos osallistuu jossain määrin kunnostushankkeiden tekniseen 

toteuttamiseen. Tampereen ympäristönsuojeluyksikkö neuvoo ja ohjaa pilaantuneisiin 

maihin liittyvissä asioissa, sekä osallistuu katselmuksiin ja valvontaan. Tampereen kau-
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pungin ympäristönsuojeluyksikkö antaa myös lausuntoja maankäytön suunnittelulle. 

(Päivärinne 2014) 

 

 

3.3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja edistää ympäristönsuojelulain nojalla 

annetuissa säädöksissä tarkoitettujen tehtävien hoitamista alueellaan. Lisäksi se valvoo 

ja käyttää puhevaltaa ympäristönsuojelulain säädösten noudattamisessa. ELY-keskus 

myöntää ympäristöluvat pilaantuneiden maiden puhdistukseen, jollei maa-alue ole eri-

tyisen pahasti, tai laaja-alaisesti pilaantunut. Laaja-alaisesti tai pahasti pilaantuneiden 

maa-alueiden puhdistusluvat myöntää aluehallintovirasto. ”Ilmoitusmenettelyllä tai ym-

päristölupamenettelyllä saatu lupa määrittelee puhdistustason johon maaperä on kun-

nostettava.” (Honkanen 2014.) (Ympäristö; Honkanen 2014) 

 

 

3.4 Kaatopaikat 

 

Jokaisella kaatopaikalla on ympäristölupaan perustuva lupa ottaa vastaan pilaantuneita 

maita pitoisuuksien sekä haitallisten aineiden mukaan. Vastaanottoon menevästä maasta 

otetaan haitta-aineanalyysit sekä kaatopaikkakelpoisuustestit. Näiden ominaisuuksien 

perusteella valitaan kyseessä olevalle maa-ainekselle vastaanottopaikka, jolla on tarvit-

tava viranomaisten myöntämä lupa vastaanottaa kyseistä haitta-ainetta. (Honkanen 

2014; Rantsi 2014; Tiira 2014) 

 

Esimerkiksi Pirkanmaan jätehuolto ottaa vastaan lievemmin pilaantuneita maita, kuin 

Loimi-Hämeen jätehuollon tytäryhtiö Suomen erityisjäte. Näin ollen näytteenottajan 

tulokset ovat erittäin merkittäviä jätteen raja-arvoja määritettäessä. Pirkanmaan jäte-

huollon yläraja-arvo öljyllä pilaantuneella maaperälle on 5000 mg/kg, kun taas Suomen 

erityisjäte ottaa jätteen vastaan tämän raja-arvon ylityttyäkin. (Rantsi 2014; Tiira 2014) 
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4 TONTIN TAI MAAPERÄN ARVIOINTITARPEEN TUNNISTAMINEN 

MAA-ALUEITA OSTETTAESSA 

 

 

4.1 Tontin arviointitarve 

 

Maaperän pilaantuneisuuden arviointi on tarpeellista kohteissa, joissa on harjoitettu tai 

harjoitetaan toimintaa, jonka seurauksena maaperään on voinut päästä haitallisia aineita. 

Yleisiä maaperää pilaavia toimialoja ovat polttonesteiden jakelupisteet, kaatopaikat, 

sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaustoiminta. (Ympäristöhallinnon ohjeita 

2/2007; Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2013) 

 

Puhdistustarpeen arviointi voi tulla ajankohtaiseksi, kun maata pilannut toiminta loppuu 

tai kun alue on yritys- ja kiinteistökauppojen kohteena. Arviointi tehdään myös silloin, 

kun esimerkiksi teollisuus-, varasto- ja satama-alueita muutetaan parempaa laatua edel-

lyttävään maankäyttömuotoon, kuten asuin- tai puistoalueiksi. (Ympäristöhallinnon 

ohjeita 2/2007) 

 

Arviointi laajuuksia on kaksi: perusarviointi ja tarkennettuarviointi. Perusarvioinnissa 

pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioidaan käyttämällä haitta-aineita koskevia tietoja 

(ohjearvot). Perusarviointiin tulee myös tunnistaa YSL:n 7 §:n mukaisia haittoja, kuten 

viihtyvyyden väheneminen. Tarkennettu arviointi tarkentaa perusarvioinnissa muodos-

tettua kuvaa mahdollisesta pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta. Tarkennetussa 

arvioinnissa tarkennetaan tapauskohtaisesti perusarviointia, esimerkiksi ottamalla maa-

perästä laajemmalta alueelta näytteitä, sekä tutkimalla tarkemmin pilaantuneen maa-

alueen laajuutta. Näin saatetaan toimia tapauksessa, jossa haitallisten aineiden ohje- ja 

viitearvoja ei voida määrittää riittävän tarkasti perusarvioinnilla, eikä selkeää rajapintaa 

löydetä puhtaan ja pilaantuneen maan välillä. (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007) 

 

 

4.2 Historiatiedot ja arviointitarve 

 

Historiatietojen kerääminen tontista ja sillä olleesta toiminnasta auttavat tunnistamaan 

arviointitarvetta. Riittävät historiatiedot ovat arviointitarpeen perusta. Kun maaperän 

pilaantuneisuuden arviointia lähdetään tekemään, verrataan alueen maaperästä mitattuja 
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haitta-aineiden pitoisuuksia valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määritettyihin kyn-

nysarvoihin (liite 4.) ja alueen taustapitoisuuksiin. Maankäytöltään epäherkillä alueilla 

kuten teollisuus- ja varastoaluille pilaantuneisuuden vertailuarvona käytetään ylempää 

ohjearvoa. (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007) 

 

 

KUVA 1. Arviointitarve (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007) 

 

 

4.3 Tontin tai alueen omistajan vaihdos 

 

Tontin myyjä tai vuokraaja on velvollinen esittämään uudelle omistajalle tai haltijalle 

käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta, sekä jätteistä. (YSL 

4.2.2000/86) ”Pilaantuneen maaperän tutkimisesta ja kunnostamisesta arvioidaan synty-

vän noin 4 miljardin euron kustannukset. Noin 60 prosenttia lankeaa pilaajien ja aluei-

den haltijoiden maksettavaksi.” (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2013). 

 

Kuten ympäristölaki määrää, jää alueen haltijalle puhdistusvelvollisuus, jos ei alueen 

maaperän pilaajaa saada selville, tai tätä ei saada täyttämään puhdistamisvelvollisuut-

taan. 

 KHO 30.12.1993 taltio 5427 

Lohjan ympäristölautakunta velvoitti 29.4.1992 tekemällään päätöksellään konkurssipe-

sän siistimään hallussaan olevan kiinteistön jätteistä. Uudenmaan lääninoikeus hylkäsi 

konkurssipesän valituksen ympäristölautakunnan päätöksestä. KHO:ssa konkurssipesä 

vaati, että ympäristönsuojelulautakunnan asettama teettämisuhkaa koskeva päätös ku-

mottaisiin – – KHO katsoi, ettei konkurssipesä ollut vastuussa alueen siistimisestä. Tätä 

KHO perusteli sillä, ettei konkurssipesä ollut jatkanut yhtiön toimintaa – – KHO kumosi 

ympäristölautakunnan ja lääninhallituksen päätökset.(Ruuska S. 2001, 16.) 
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4.4 Maaperää pilaavat toimialat 

 

Yleisesti tiedossa olevia maaperää saastuttavia toimialoja ovat 

 polttonesteiden jakelupisteet 

 kaatopaikat 

 moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 

 voimalaitokset 

 satama-alueet 

 maa-, kala- ja karjatalous sekä kauppakasvihuoneet 

 muut teollisuusalueet. 

(Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007; Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2013; 

Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86) 

 

 

KUVA 2. Toimialat sekä niiden yleiset altisteet (Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2006) 
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4.5 Haitta-aineet ja niiden haittavaikutukset 

 

Haitallisia aineita ja aineryhmiä (Reinikainen, J. 2007) ovat esimerkiksi 

 Lyijy. Lyijy on erittäin myrkyllistä. Sitä esiintyy elektroniikkateollisuudessa ja 

ampumaradoilla. Se on erityisen vaarallista kehitysiässä oleville lapsille. 

 MTBE, Metyyli-tert-butyylieetteri on bensiinin lisäaine. MTBE päätyy pääsään-

töisesti maaperään bensiinin käytön ja varastoinnin seurauksena. Päästyään poh-

javeteen estää pohjaveden käytön jo pienissä pitoisuuksissa. 

 PAH-yhdisteet: 

o naftaleeni ja fenantreeni ovat polttoaineiden ja voiteluaineiden lisäainei-

ta. Altistuminen tapahtuu hengitysteitse ja aiheuttaa muutoksia ve-

risoluissa ja silmissä. 

 Hapot: 

o monokloorifenoleita on käytetty mikrobikasvustoa estävinä lisäaineina 

rakennusmateriaaleissa, tekstiileissä, sekä teollisuuden kiertovesijärjes-

telmissä.  

o trikloorifenoleita on käytetty Suomessa vuosina 1940-1984 sinisty-

misenestoaineena saha-alueilla. Sitä pidetään syöpävaarallisena aineena. 

 PCB-yhdisteet: polykloorattuja bifenyylejä on olemassa noin 209 erilaista. Niitä 

esiintyy saumausmassoissa. PCB-yhdisteet aiheuttavat ihmisille neurologisia oi-

reita, ihomuutoksia sekä mahdollisesti syöpää. PCB-yhdisteet kertyvät ihmis-

elimistöön ruuansulatuskanavan ja hengitysilman kautta. 

 

Kohdassa 4.5 mainitut aineet sekä aineryhmät aiheuttavat terveydelle haittaa hengitetty-

nä, ihon kautta imeytymällä ja ruuansulatuskanavan kautta. Merkittävin altistuminen 

tapahtuu hengitysteitse. Aineiden, jotka kertyvät elimistöön, kuten raskasmetallit, terve-

yshaitat riippuvat niiden pitoisuuksista ja altistumisajasta. Jotkin aineet voivat altistaa 

terveyshaitoille ihon kautta imeytymällä. Tällaisia aineita ovat PAH-yhdisteet sekä vesi-

liukoiset liuottimet. (Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2006) 

 

Työ- ja asumisturvallisuuteen vaikuttavat haitta-aineiden terveydelle aiheuttamat riskit. 

Riskien suuruus ja luonne riippuvat aineiden kulkeutumisesta sekä siitä, kuinka niille 

altistutaan. Riskien suuruutta arvioidaan myös pysyvyyden, kertyvyyden, sekä myrkyl-

lisyyden perusteella. Haitta-aineiden osalta tulee myös huomioida niiden kokonaismäärä 

ympäristössä. Maaperästä mitattuja haitta-aine arvoja verrataan maankäytön perusteella 
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valittuihin ohjearvoihin. Mikäli yhdenkin aineen osalta ohjearvo ylittyy, maaperää pide-

tään pilaantuneena ja puhdistamista tarpeellisena. Teollisuustonteilla ohjearvot ovat 

korkeammat kuin asuin- ja puistotonteilla. Haitallisten aineiden ohjearvot perustuvat 

ekologisiin ja terveysperusteisiin viitearvoihin. Haitallisten aineiden mitattuja pitoi-

suuksia verrataan ohjearvoihin ja taustapitoisuuksiin, näillä tuloksilla voidaan tunnistaa 

kohteen riskit. (Reinikainen, J. 2007; Ympäristöhallinnonohje 2/2007) 
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5 MAAPERÄN PILAANTUMINEN RAKENTAMISEN AIKANA 

 

 

5.1 Työkoneet 

 

”Öljyjen, vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa 

tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen, 112.” 

(Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset) Pohjavesialueilla olevilla työ-

mailla pilaantumisvaaraa aiheuttavien kemikaalien varastointi on kiellettyä. Työmaa-

alueilla oleva tankkauspaikka on oltava tiiviiksi pinnoitettu, tai katettu imeytysmatolla 

niin, että mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen. Polttonesteiden ja muiden kemikaa-

lien käsittelyalueella on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen kerää-

mistä varten. (Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset 2013; Tampereen ympäristön-

suojelumääräykset 2013)) 

 

Öljyhiilivetyjen aiheuttamaan pohjaveden pilaantumisriskiin vaikuttaa merkittävästi 

öljytuotteen laatu. Raskaiden öljytuotteiden, kuten voitelu- ja raskaanpolttoöljyn, hiili-

vedyt, eivät käytännössä liukene veteen ollenkaan. Suurin pohjaveden pilaantumisriski 

on alueella missä maaperään on päässyt bensiiniä. (Reinikainen, J. 2007) 

 

Yleisesti työmailla käytetyt rakennuskoneet kuten ajoneuvonosturit kantavat mukanaan 

suuria määriä polttoainetta sekä voitelu- ja hydrauliöljyä. Esimerkiksi Groven GMK 

4100 ajoneuvonosturi, joka on 100 tonnia nostava nosturi, kuljettaa mukanaan 600 litraa 

dieselöljyä, nosto- ja ajomoottoreita varten. Tämän lisäksi ajoneuvonosturissa on muka-

na sen tarvitsema hydrauliöljy, 600 litraa. Yksittäinenkin työkone saattaa siis aiheuttaa 

onnettomuus tai vahinkotilanteessa merkittävää haittaa työmaalle, sekä maaperän pi-

laantumista paikallisesti. (Manitowoc 2011, GMK4100 Product guide metric) 

 

 

5.2 Korjausrakentaminen sekä talotekniikka 

 

Maalinpoistossa, rakennusten suihkupuhalluksessa, sekä poistettaessa PCB -yhdisteitä 

tai lyijyä sisältäviä saumausaineita, tulee työkohteen maanpinta suojata tiiviillä peitteel-

lä. Peitteen pitää olla siten, etteivät jätteet pääse maaperään, vesistöön, taikka viemäriin. 

Maalinpoistossa ja suihkupuhalluksessa syntynyt jäte pitää toimittaa jätteen laadun edel-
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lyttämään käsittelyyn. Maalinpoistossa sekä muissa korjausrakentamisen työtekniikois-

sa saattaa syntyä myös pölyhaittoja. Pölyhaitat tulee minimoida kaikissa olosuhteissa. 

(Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset 2013; Tampereen ympäristönsuojelumääräyk-

set 2013) 

 

Maalämmön ja vesistöstä otettavan lämmön käyttöönotossa tulee varmistua siitä, ettei 

putkistossa johdettava aine ole terveydelle tai ympäristölle vaarallista. Käyttöturvalli-

suutta voidaan lisätä esimerkiksi merkitsemällä putkistot asemapiirrokseen ja maastoon. 

(Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset 2013; Tampereen ympäristönsuojelumääräyk-

set 2013) 

 

Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa maanalaista öljy- tai polttoneste säiliötä. Pohjavesialu-

eella sijaitsevaa maanalaista säiliötä ei saa kunnostaa pinnoittamalla. (Tampereen ympä-

ristönsuojelumääräykset 2013) 

 

 

5.3 Vanhat maanalaiset rakenteet 

 

Käytöstä poistetavat säiliöt on puhdistettava ennen käytöstä poistamista. Säiliöitä ei 

tarvitse poistaa maaperästä mikäli se on tyhjennetty, täytetty hiekalla tai muulla hyväk-

syttävällä aineella ennen 1.1.2007. (Tampereen ympäristönsuojelumääräykset) 

 

Säiliön omistajan tai haltijan on poistettava maaperästä käytöstä poistettu öljy-, polt-

toaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen. Säiliö on ennen poistamista puhdistettava. 

Todistus puhdistuksesta ja säiliön pois toimittamisesta on toimitettava Pirkanmaan pe-

lastuslaitokselle. Mikäli maaperään on päässyt öljyä tai muuta kemikaalia on siitä ilmoi-

tettava välittömästi Pirkanmaan ELY-keskukseen. (Tampereen ympäristönsuojelumää-

räykset.) 
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6 TUTKIMUKSET, KUNNOSTAMINEN JA TYÖTURVALLISUUS 

 

 

6.1 Tutkimukset 

 

Paras aika suorittaa maaperään liittyviä tutkimuksia on sulan maan aikaan. Lumetto-

maan aikaan tehtävät maastohavainnot ovat luotettavampia ja helpompia suorittaa kuin 

talvella. Keväällä suoritettavien tutkimusten etuna on se, ettei kasvillisuus peitä maape-

rää. Suurin osa kenttäanalysaattoreista toimii varmimmin lämpimällä säällä. Näytteen 

ottaminen maasta on helpompaa sulan maan aikana kuin routaisesta maaperästä. (Hon-

kanen 2014; Päivärinne 2014) 

 

 

6.2 Maaperän kunnostaminen kesällä 

 

Kesällä tapahtuvan kunnostamisen etuja ovat helpompi ja luotettavampi näytteen otta-

minen. Silmin havaittavat värimuutokset näkyvät paremmin esimerkiksi öljyllä pilaan-

tuneessa maaperässä. Näin ollen rajapintojen hakeminen on myös helpompaa. Maankai-

vuu ja maamassojen vaihto on parempi tehdä kesällä, koska maalajit ovat sulana hel-

pompia käsitellä. (Honkanen 2014; Päivärinne 2014) 

 

 

6.3 Maaperän kunnostaminen talvella 

 

Talvella maaperän kunnostamisen etuja ovat parempi maan kantavuus pehmeillä alueil-

la, lisäksi haihtuvat haitta-aineet ovat kiinteässä olomuodossa. Maankaivuusta ja maan-

siirtotöistä syntyvät pölyhaitat ovat myös pienemmät talvisin. Tosin lämpötila luo myös 

rajoituksia, jotka näkyvät näytteenottamisen vaikeutumisena ja kenttäanalysaattoreiden 

toimintavarmuuden heikkenemisenä. Myös moottoroitujen hengityssuojainten käytettä-

vyys heikkenee. (Honkanen 2014; Päivärinne 2014) 
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6.4 Työturvallisuus 

 

Riskien hallinnalla tarkoitetaan niitä toimia, joilla riskit pyritään poistamaan tai vähen-

tämään ne hyväksyttävälle tasolle. (Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2006) 

 

 Kunnostustöissä tämä tarkoittaa mm. ohjeita, opastusta, koneiden, laittei-

den ja rakenteiden turvallisuudesta huolehtimisesta, teknisiä torjuntakeinoja ja suojain-

ten käyttöä sekä siisteyteen ja henkilön hygieniaan yms. toimiin liittyviä ohjeita. (Ym-

päristöhallinnon ohjeita 7/2006) 

 

Riskien hallintakeinot ovat tärkeitä selvittää jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Esimer-

kiksi tarjousvaiheessa yrittäjä osaa varautua tarvittaviin turvallisuustoimiin, sekä niistä 

aiheutuviin kustannuksiin. (Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2006) 

 

Kunnostus ja tutkimusvaiheessa merkittäviä riskejä ovat maanrakentamiseen liittyvät 

riskit, kuten kaivannot ja maansiirtoliikenne. (Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2006) Luis-

kat ja ajoreitit tulee suunnitella siten, ettei niistä aiheudu työturvallisuusriskiä, eikä 

myöskään haittaa työmaan ulkopuolisille ihmisille ja liikenteelle. 

 

 

6.5 Tutkimuksen aikainen työsuojelu 

 

Tutkimustyömaalla työnjohto vastaa työsuojelusta. Tutkimusvaiheessa työmaan työnte-

kijät ovat läheisessä kosketuksessa pilaantuneeseen maaperään ja näin ollen saattavat 

altistua haitallisille aineille. Tutkimusvaiheessa tiedot haitta-aineista ja määristä ovat 

puutteellisia, suojautuminen tulisi mitoittaa pahimman tilanteen mukaan. (Ympäristö-

hallinnon ohjeita 7/2006) 
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7 TYÖOHJEEN LAADINTA 

 

 

Työohje löytyy tämän opinnäytetyön lopusta, kohdasta liite 1. Toimintaohjeet työmaal-

le. 

 

Työohje noudattaa Suomen lainsäädäntöä, sekä hyväksi todettuja tapoja ja suosituksia. 

Nämä hyväksi todetut tavat ja suositukset ovat Suomen ympäristökeskuksen ja ELY-

keskuksen kirjallisista materiaaleista, sekä haastatteluista ilmikäyneitä tapoja ja suosi-

tuksia. Työohjeen suoritteita noudattamalla etenee aina seuraavaan vaiheeseen, jossa 

jokin viranomaistaho tai konsultti opastaa ja ohjaa työtä eteenpäin. 

 

Työohje on tehty erittäin yleiseen muotoon. Se ei ota kantaan pilaantuneisuuden laajuu-

teen tai haitta-aineeseen. Nämä kaksi seikkaa ovat vaikeita määrittää ennalta. 

 

Työohjeessa oleva prosessi etenee kronologisessa järjestyksessä. Jokainen taulukoitu 

otsake tai virke kuvaa kunnostus- ja puhdistusprosessiin liittyvää osasuoritetta. Nämä 

osasuoritteet perustuvat tässä opinnäytetyössä käsiteltyihin asioihin. 

 

Erilaisia osasuoritteita on yhteensä 11 kappaletta. Jos suoritteita olisi enemmän, tai niitä 

olisi avattu enemmän, ei työohje palvelisi työmaata. Toimintaohjeen runko ja rakenne 

laajenisi liian teoreettiseksi ja sisältäisi paljon sellaista tietoa, mikä riippuisi täysin kul-

loinkin kyseessä olevasta tapauksesta. Irrallisia haitta-aineiden raja-arvoja tai pitoisuuk-

sia ei sisällytetty työohjeeseen. Opinnäytetyön lopussa liitteessä 4 on taulukoituna maa-

perän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot. 

 

Näytteenottoon vaikuttavia tekijöitä ovat 

 maalaji 

 lämpötila 

 vuodenaika 

 haitta-aine 

 näytteenottajan laitteisto 

 kasvillisuus 

 olemassa olevat rakenteet 

 tontin käyttötarkoitus 
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o teollisuus- tai asuintontti 

o rakennusalueen ominaisuudet 

 mahdolliset tontin käyttörajoitukset (vrt. tutkitaan vain yhtä ainutta haitta-

ainetta). 
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8 YHTEENVETO 

 

 

8.1 Lainsäädäntö 

 

Kuten ympäristölaki määrää puhdistamisvelvollisuudesta, vastuu puhdistuksesta kuuluu 

maaperän pilaajalle. Näin ollen normaalissa rakennustyössä urakoitsija, jonka kalusto 

tai välineistö taikka työtavat pilaavat maaperän, on vastuussa mahdollisesta ympäristöä 

pilaavasta vahingosta. Seuraavana vastuussa on tontin haltia. Tontin ostovaiheessa uu-

den haltian tulisi pyrkiä tilanteeseen, missä tontin entinen käyttäjä tai haltia kykenee 

kaupanteon yhteydessä todistamaan kaikki tarvittavat tiedot liittyen tontin historiaan. 

 

Öljyvahinkojen torjuntalaki, maankäyttö- ja rakennuslaki ja ympäristönsuojelulaki mää-

räävät mahdollisista ympäristövahingoista velvollisuudella varautua ja puhdistaa. Laki 

ympäristövahingon korvausvelvollisuudesta määrittää korvausvastuun ja summan suu-

ruuden. Näihin seikkoihin liittyen tulisi tontilla toimijan ja tontin haltian varautua par-

haalla mahdollisella tavalla vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Hyväksi lueteltuja tapoja en-

naltaehkäisyyn ovat työmenetelmien valinta, öljyntorjuntakaluston hankkiminen työ-

kohteisiin, sekä polttonesteiden ja raaka-aineiden valinnat. 

 

 

8.2 Viranomaiset 

 

Viranomaiset ja jätelaitokset, jotka osallistuvat pilaantuneiden maiden kunnostuksiin, 

ovat rakennushankkeessa toimivalle pääurakoitsijalle monesta eri lupa-asiasta, sekä 

tarkastusasiakirjasta jo entuudestaan tuttuja. Voidaankin pitää hyvänä lähtökohtana ra-

kentamisen suunnittelu- ja ohjausvaiheessa tutustua myös esimerkiksi kuntien ympäris-

töohjeisiin.  

 

Ympäristöohjeet ovat lakiin kirjattu mahdollisuus kunnalle luoda omalle alueelle toimi-

vat säännöt riippuen ympäristön ominaisuuksista ja rakenteesta sekä asemakaava-

tilanteesta. Tuntemalla kuntansa ohjeet voidaan ennaltaehkäistä monia maaperää pilaa-

via seikkoja, sekä ohjata suunnittelua ohjeiden vaatimaan suuntaan. Vaikka pilaantunei-

suus olisikin pieni, sen lakisääteinen hoitaminen kuormittaa työmaata ja viranomaista. 
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8.3 Arviointitarpeen tunnistaminen ja tontin historiatiedot 

 

Tontteja ostettaessa tulisi panostaa tontin historiatietojen keräämiseen ja analysoimi-

seen. On todennäköistä, että tontin historiatiedoista saadaan riittävät tiedot jatkotoimen-

piteitä ajatellen. Jatkotoimenpiteinä voidaan mainita rakennushankkeen toteutta-

misajankohdan muuttaminen tai työmaan uudelleen organisointi maaperän tutkimusvai-

heen ajaksi. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää maanrakennusurakan lohkojaon muut-

tamista sopivaksi työkohteelle. Historiatiedoista saadaan myös mahdollinen arviointi-

tarpeen tunnistaminen ja sen teettäminen. Ulkopuolisen konsultin käyttö on kustannus-

rasite, mutta konsultti on avainasemassa kun joudutaan ratkaisemaan maaperän kunnos-

tamiseen liittyviä seikkoja ja riskejä. Tällä tavoin rahallinen ja ajallinen panostaminen 

maaperän ja tontin laadun tutkimuksiin saattaa nopeuttaa ja helpottaa merkittävästi ra-

kentamisen prosessia tai siihen liittyvää suunnittelua. 

 

Mahdollinen ryhtyminen perusarviointiin, tai tarkennettuun arviointiin lisää rakentami-

seen kuluvaa aikaa ja kustannuksia, mutta saattaa olla kriittinen tekijä hankkeen toteut-

tamisen suhteen. Epäilys pilaantumisesta, mutta arvioinnin tekemättä jättäminen, voi 

johtaa erittäin suureen kustannukseen jälkikäteen tehtävän puhdistuksen muodossa tai 

aikataulun pettämiseen koko hankkeen osalta. 

 

 

8.4 Työnaikainen maaperän pilaaminen 

 

Kunnat, sekä lainsäädäntö ja määräykset, painottavat varautumaan vahinkoon ennalta-

ehkäisyn ja työmenetelmien valinnan kautta. Työnaikana sattuvaan onnettomuuteen tai 

vahinkoon voidaan varautua ja vahinkojen laajuus voidaan minimoida hyvällä ennakko-

suunnittelulla. 

 

Korjausrakentamisen osalta hyvänä sääntönä voidaan pitää työhön nähden oikeiden 

työmenetelmien valintaa. Esimerkiksi PCB-pitoisia saumoja puhdistettaessa on erittäin 

suositeltavaa suojata maa peitteellä, jotta polyklooratut bifenyylit eivät liukenisi maahan 

tai pääsisi sadeveden mukana sadevesiviemäriin. Moni työvaihe voi venyä suojaustoi-

menpiteiden seurauksena, mutta suhteessa aikaan ja kustannuksiin, jotka voivat syntyä 

pilaantuneen maaperän kunnostamisesta, ovat vain murto-osia. 
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8.5 Tutkimukset, kunnostaminen sekä työturvallisuus 

 

Maaperän kunnostaminen on hyvin tapauskohtaista. Hyvänä sääntönä voidaan kuitenkin 

pitää sitä, että tutkimus- ja kunnostustyö tulisi suorittaa sulanmaan aikaan ja ennen kuin 

muu rakennustyö on aloitettu. Maanrakennusta voidaan suorittaa samanaikaisesti riip-

puen tonttimaan muodosta sekä kaivuusyvyydestä. 

 

Henkilö, joka omaa sertifikaatin näytteenottotyöhön, on teknisesti paras mahdollinen 

ratkaisu. Näin ollen näytteenottaminen tapahtuu laadullisesti ja teknisesti oikein ja myös 

mahdolliset siirtokirjat yms. asiakirjat tulevat täytettyä oikein. Tällainen henkilö osaa 

myös suoraan työmaalta neuvoa kuljetuksen oikeaan paikkaa sekä sopia jätteen vas-

taanottajan kanssa jätelasteista. 

 

Työturvallisuuden osalta tulee varautua muuttuvaan aluesuunnitteluun, sekä kaivantojen 

ja työmaa-alueen aitaamiseen. Jos rakennustyöt ovat alkaneet tai aloitetaan maaperän 

kunnostustyön ollessa käynnissä, tulee työmaahenkilöstölle varata haitta-aineen vaati-

mia suojavarusteita. Sulanmaan aikaan tehtävä kunnostustyö saattaa olla erittäin pölyä-

vää mikä johtaa siihen, että ilma sisältää vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Maaperän 

kastelu on eräs vaihtoehto suojata ympäristöä ja henkilöstöä, jos se on mahdollista. 

 

 

8.6 Työohjeen laadinta 

 

Työohjeen laadinta perustui kirjallisuuteen ja haastatteluihin. Liitteenä oleva työohje 

muodostui kirjallisuus- ja haastatteluosion jälkeen. Asiantuntijahaastattelut täydensivät 

niitä seikkoja, mitkä jäivät puutteellisiksi, tai mistä ei löytynyt kirjallisuustietoa ollen-

kaan. Työohjeen osalta asiantuntijahaastattelut olivat merkittäviä. Haastattelun työohjet-

ta koskevissa kysymyksissä samankaltaiset ajattelumallit ja toimintajärjestykset toistui-

vat viranomaisesta tai jätehuollon asiantuntijasta riippumatta. Tätä kaavaa ei merkittä-

västi muutettu työohjetta laadittaessa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Toimintaohjeet työmaalle 

TAULUKKO 1. Toimintajärjestys 

 

1. Pilaantuneeksi tiedetty maaperä 

2. Ilmoitus sertifioudulle näytteenottajalle 

3. Haitta-aineanalyysi sekä kaatopaikkakelpoisuus-testaus 

4. Laajuusselvitys, jos ei ole jo olemassa 

5. Ilmoitus ELY-keskukselle tai aluehallintovirastoon 

6. Työalueen sulkeminen sekä ilmoitus työmaan henkilöstölle 

7. Kunnostustyön suorittaminen 

8. Näytteidenotto työn edetessä 

9. Puhtaaksi toteaminen ja kunnostustyön päättyminen 

10. Ilmoitus työntekijöille 

11. ELY tai AVI hyväksyvät loppuraportin ja kunnostuksen 
tason 

1 (7) 
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Taulukon 1 tulkintaohje 

 

Toiminta tontilla, missä tiedetään olevan pilaantunut maaperä tontin historiatietoihin tai 

arviointitarpeeseen perustuen, käytettään taulukon 1 mukaista ohjetta ja toimintajärjes-

tystä. Kaikki tässä prosessissa syntyvät asiakirjat, lausunnot ja valokuvat tulee arkistoi-

da omaan kansioon työmaalla. 

 

1 Pilaantuneeksi tiedetty maaperä -kohta perustuu tontin historiatietoihin tai arvi-

ointitarpeessa syntyneisiin tuloksiin. Näistä historiatiedoista tai arviointitarpeen 

tiedoista on selvinnyt alueen pilannut toiminta, sekä yleisimmät haitta-aineet, 

jotka niihin liittyvät. 

 

2 Ilmoitus sertifioidulle näytteenottajalle käynnistää puhdistusprosessin. Sertifioi-

tu henkilö on suorittanut vapaaehtoisen ympäristönäytteenottajan tutkinnon. 

Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että ympäristöä koskevat mittaukset, testauk-

set, sekä selvitykset ja tutkimukset tehdään pätevästi, luotettavasti ja tarkoituk-

sen mukaisin menetelmin. Suomen ympäristökeskus ylläpitää tietokantaa sertifi-

oiduista näytteenottajista. Lista löytyy osoitteesta http://www.syke.fi/sertifiointi. 

 

3 Haitta-aineanalyysi yhdessä kaatopaikkakelpoisuustestauksen kanssa selvittävät 

maaperän todellisen tilanteen, sekä siitä mahdollisesti aiheutuvat työturvalli-

suusriskit. Kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvot määräävät kaatopaikan, minne 

maamassan saa viedä. 

 

4 Laajuusselvityksessä selviää pilaantuneen alueen laajuus, jos se ei ole valmiina 

tiedossa esimerkiksi historiatietoihin pohjautuen. 

 

5 Ilmoitus ELY-keskukselle tai aluehallintovirastoon perustuu näytteenottajan tut-

kimustietoon. Jos pilaantunut alue on erittäin suuri tai pahoin pilaantunut, lupa 

tulee todennäköisesti hakea aluehallintoviranomaiselta. 

 

6 Laajuusselvityksen ja haitta-aineanalyysiin perustuen työalue tulee sulkea ulko-

puolisilta ja merkitä selvästi kyltein. Jos alue sijaitsee työmaan aluesuunnitel-

maan perustuvalla kulkureitillä, tulee tämä kulkureitti muuttaa. Työmaan henki-

löstölle tulee tiedottaa haitta-aineista, sekä työn aikataulusta. 

2 (7) 

http://www.syke.fi/sertifiointi
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7 Kunnostustyö suoritetaan näytteenottajan antamien ohjeiden mukaan. 

 

8 Näytteitä otetaan kunnostustyön edetessä joka kuormasta, jotta pystytään var-

mistumaan maaperän puhtaudesta ja määrittämään kuormien loppusijoituspaik-

ka. 

 

9 Puhtaaksi toteaminen perustuu näytteenottajan laboratoriotuloksiin. Kun tulos 

on positiivinen kunnostustyön osalta, voidaan alueen rakennustöitä jatkaa nor-

maalisti. 

 

10 Työntekijöille tulee ilmoittaa puhdistustyön päättymisestä ja ohjeistaa mahdolli-

sesti vielä uudelleen muuttuneen aluesuunnitelman mukaiseen työmaan järjes-

tykseen. 

 

11 Kunnostustyön päätyttyä ympäristöviranomainen ELY-keskuksesta tai aluehal-

lintovirastosta hyväksyy loppuraportin ja kunnostuksen tason. Kunnostustyön 

hyväksyy sen tahon viranomainen, joka on käsitellyt ympäristöluvan kunnostus-

työn alkaessa. Mikäli alueelle jää haitta-aineita siitä tehdään riskinarviointi ja 

alueelle jää aina käyttörajoite. Tämä käyttörajoite tulee saattaa uusien omistajien 

tietoon. 

  

3 (7) 
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Onnettomuus ja vahinkotapaukset työmaalla 

 

Onnettomuuden sattuessa tulee välittömästi arvioida onko riskinä esimerkiksi pohjave-

den pilaantuminen tai välitön vaara ympäristön ihmisille ja luonnolle. 

 

Onnettomuustapauksissa, joissa uhkana on ympäristön välitön pilaantuminen, tai pohja-

veden saastuminen, tulee välittömästi ilmoittaa pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos on 

ensimmäinen toimija työmaan ulkopuolelta, joka pystyy reagoimaan mahdolliseen ym-

päristövahinkoon. 

 

Mahdollisiin onnettomuuksiin tulee varautua öljyntorjuntakalustolla, sekä hyvällä alue-

suunnittelulla. Työmaan tulee suorittaa onnettomuustilanteessa lisävahinkojen torjuntaa. 

Hyvin suoritettu lisävahinkojen torjunta pienentää riskiä, mikä liittyy ympäristön pi-

laantumiseen, sekä pienentää huomattavasti maaperän puhdistamisesta aiheutuvia kulu-

ja. Akuutin onnettomuusvaiheen jälkeen pelastuslaitos ohjeistaa mahdollisista jatkotoi-

mista. 

 

Työmaat, joiden kalustoon kuuluvat työkoneet käyttävät erilaisia ympäristölle vaaralli-

sia aineita, kuten dieselöljyä tai hydrauliöljyä, voivat aiheuttaa paikallista maaperän tai 

pohjaveden pilaantumista koneen rikkoutuessa. Taulukko 2 ohjeistaa työmaalla tapah-

tuvan vahingon tai onnettomuuden torjuntaan. 

  

4 (7) 
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TAULUKKO 2. Onnettomuuden tai vahingon sattuessa suoritettava toiminta 

 

  

1. Onnettomuus 

2. Välitön vaara joka uhkaa 
ympäristöä 

3. Ilmoitus pelastuslaitokselle 

4. Vahinkojen torjunta 

5. Pelastusviranomaisen 
jatkotoimenpideohjeet 

A.Työn aikana syntyvä vahinko 

B. Lisävahinkojen torjunta 

C. Ilmoitus tilaajalle sekä muille 
osallisille 

D.Mahdolliset jatkotoimenpiteet ovat 

Taulukon 1 mukainen toiminta 

Vahingon aiheuttajan vastuulla 
oleva puhdistus 

5 (7) 
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Taulukon 2 tulkintaohje, kohdat 1-5. 

 

1. Onnettomuudeksi tai vahingoksi voidaan ajatella maan-alaisen öljylämmityssäi-

liön repeäminen maanrakennustöissä tai ilkivalta työkoneiden tankkauspisteellä. 

Näiden kaltaisissa tapauksissa torjuntavastuu kuuluu pelastuslaitokselle ja työ-

maalle, vahingon tai onnettomuuden aiheuttajasta riippumatta. 

 

2. Vahinko- tai onnettomuustilanne tulee heti arvioida: johtaako mahdollinen tilan-

ne suurempaan riskiin ihmisille tai ympäristölle. 

 

3. Jos vanhinko tai onnettomuus todetaan uhkaavaksi ympäristölle ja ihmisille, tu-

lee siitä heti ilmoittaa pelastuslaitokselle, 112. 

 

4. Työmaalla tulee heti aloittaa lisävahinkojen torjunta, johti tapaus ilmoitukseen 

pelastuslaitokselle tai ei. 

 

5. Pelastusviranomainen ohjaa akuutin torjuntavaiheen aikana alueen toimintaa, 

sekä antaa ohjeita ja määräyksiä jatkotoimenpiteistä. 

 

Taulukon 2 tulkintaohje kohdat A-D. 

 

A. Työnaikana syntyvä vahinko käsittää taustalla tapahtuvan ympäristön pilaantu-

misen ja työ- ja asumisturvallisuuden vaarantumisen. Tällaisia tapauksia on esi-

merkiksi korjausrakentamisessa ongelmajätteiksi luokiteltujen materiaalien ja 

aineiden pääsyn maaperään, ilmaan tai veteen (Lyijy, PCB, asbesti ja vuotavat 

maalämpöputkistot). 

  

B. Lisävahinkojen torjunta tarkoittaa ongelman ehkäisyä siinä työvaiheessa kun se 

löydetään tai paljastuu. Torjuntakalusto tulee valita haitta-aineen mukaan. Esi-

merkiksi lyijyn ja polykloorattujen bifenyylien (PCB) pääsy maaperään sekä sa-

deveden keräysjärjestelmään tulee estää suojaamalla työalue vettä läpäisemät-

tömällä peitteellä. 

 

C. Taustalla tapahtuva tai vääristä työtavoista johtuva ympäristön pilaantuminen pi-

tää ilmoittaa tilaajalle, sekä muille tapaukseen liittyville osallisille. Näin kyetään 

6 (7) 
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urakan osapuolien kesken järjestämään alueen suojaaminen, sekä mahdolliset 

aikatauluun liittyvät muutokset. Rahalliset vaatimukset ja vastuut tulee myös 

selvittää. 

 

D. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä ovat; 

 

a. Taulukon 1. mukainen toiminta. Tämä käsittää koko kunnostusprosessin 

alusta loppuun. 

b. Jos vahingolle saadaan kiistaton vastuullinen taho, tulee tämän kanssa 

sopia alueen puhdistamisesta ja kustannuksista. 

  

7 (7) 
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Liite 2. Kustannuksiin vaikuttavat tekijät 

 

Pilaantuneen maan kunnostaminen, sekä onnettomuuksiin ja vahinkoihin varautuminen 

on lisäkustannus, kulurasite. Tämä kulurasite voidaan jakaa kustannuksiin vaikuttaviksi 

tekijöiksi suoraan ja välillisesti aiheutuvien tekijöiden muodossa. 

 

Suoraan kuluihin vaikuttavia tekijöitä suurimmasta pienimpään: 

 Jätteenvastaanottohinta ja maanrakennusurakka saattavat olla yhtä kalliit. Nämä 

yhdessä muodostavat kalleimman kokonaisuuden maaperän kunnostamisesta. 

o jätteenvastaanottohintaan merkittävästi vaikuttava tekijä on näytteenotta-

jan mittaustulos ja haitta-aine.
1)

 

 Työmaan koosta ja työvaiheesta riippuen seuraavaksi suurin kustannus voi muo-

dostua työn keskeytyksestä. 

 Polttonesteiden käsittely työmaalla muodostaa kustannuksia. Tankkauspisteen 

rakentaminen lisää kustannuksia ja myös mahdollistaa ilkivallan ja onnetto-

muusriskin.
2)

 

 

Välillisesti kuluja aiheuttavia tekijöitä ovat 
3)

: 

 Turvarakennelmat ja aitaukset 

 Työkoneiden erityisvaatimukset, kuten ilman hienosuodattimet 

 Henkilösuojaimet, hygieniasta huolehtiminen ja mahdolliset terveystarkastukset 

 Torjuntakalusto, kuten öljynimeytysaineet ja suojapeitteet 

 Väärät työmenetelmät 

 Heikko riskien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisykyky 

o Nämä ovat aina tapauskohtaisia 

 Työ- ja urakkatekniset seikat
4)

 

  

1 (3) 
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1)
 Näytteenottamisessa tapahtuva tuloksen epätarkkuus voi johtaa siihen, että jätettä kul-

jetetaan turhaan. Pirkanmaalla ja sen läheisyydessä sijaitsevia pilaantuneen maan vas-

taanotto paikkoja on Tampereella ja Forssassa. Tämä on erittäin merkittävä kustannus-

tekijä pilaantuneen maaperän kunnostamisessa, sillä jos Tampereen jätteenkäsittelylai-

toksen ympäristölupaan perustuva raja-arvo ylitetään maaperän osalta, seuraava lähin 

piste sijaitsee Forssassa. On erittäin suositeltavaa, että näytteiden ottaminen suoritetaan 

sertifioidun henkilön toimesta ja sellaisella lämpötila-alueella, missä näytteenottolait-

teisto toimii kaikista varmimmin, eli keväällä tai kesällä. Oikealla tavalla tehty näyt-

teenotto lisää myös varmuutta jätteen tonnihinnalle. Mitä epävarmempaa maa-aineksen 

sisältö on, sitä todennäköisemmin jätelaitos hylkää kuorman tai sijoittaa sen korkeim-

paan hintaluokkaan. 

 

2) 
Työmaalla tapahtuva polttonesteiden käsittely on aina riski. Riskiä voi pienentää 

huomattavasti esimerkiksi Tampereen ja Pirkkalan ympäristöohjeen mukaisilla ohjeilla. 

Niissä ohjeissa suositellaan ratkaisuksi tuplapohjaista säiliötä tai tankkauspisteen alus-

tan pinnoittamista. Hyvä ennaltaehkäisevä keino onnettomuuden varalle on öljyntorjun-

takalusto työmaan työkalukonttiin. Esimerkiksi öljynimeytysaine ei ole raskasta tai tilaa 

vievää suhteessa sen tuomaan hyötyyn. 

 
3)

 Urakkalaskennassa tulisi huomioida Ympäristöhallinnon ohje numero seitsemän: 

 

”Tavalliseen maanrakennukseen verrattuna ylimääräisiä kuluja ja työtä 

voivat aiheuttaa: 

• turvarakennelmat ja aitaukset 

• maamassojen lajittelu, erikoiskäsittely, peittäminen 

• työkoneiden erityisvaatimukset, kuten ilman hienosuodattimet, puhdistaminen 

• henkilön suojainten hankinta ja huolto 

• puhdistautuminen ja hygieniasta huolehtiminen (kolmiosastoiset sosiaalitilat) 

• vaaran ja altistumisen mittausvälineet ja mittaukset sekä terveystarkastukset 

• työn keskeytykset” 

(Ympäristöhallinnon ohje 7, 2006) 

Urakkalaskentaa tukevana tietona on hyvä käyttää tontin historia ja kohdetietoja. Niistä 

selviää hyvin suurella todennäköisyydellä mahdollinen pilaantuminen ja sen laajuus. 
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4) 
Tontilla, jonka maaperä on pilaantunut, voidaan kustannuksiin ja työturvallisuuteen 

vaikuttaa helposti valitsemalla toteutusajankohta siten, että näytteenottaminen ja maan-

siirtotyöt olisivat helppoja suorittaa. Esimerkiksi rakentamisajankohdan siirtäminen 

talvesta kevääseen kolmella kuukaudella voi nopeuttaa ja tehdä kunnostustyön var-

memmaksi. Samalla tulisi arvioida etuja ja haittoja, esimerkiksi työturvallisuusriskejä. 
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Liite 3. Kustannusvertailu kun jätteen sijoituspaikka tai kaatopaikkakelpoisuus muuttuu 

 

Seuraavilla sivuilla on esitetty taulukko-muodossa kustannusvertailuja kun jätteen sijoi-

tuspaikka tai kaatopaikkakelpoisuus muuttuu. Muutosta verrataan vuonna 2013 VRP:n 

työmaalla Lempäälän Maakalassa suoritettuun pieneen massanvaihtoon ja maaperän 

kunnostamiseen. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia. 

 

Vertailuarvoina käytetään maaperää, jonka pilaantuneisuus ylittää Pirkanmaan jätehuol-

lon ympäristöluvan asettamat raja-arvot. Teoreettisessa laskelmassa sijoituspaikkana on 

Loimi-Hämeen ja Suomen erityisjätteen jätehuollon asema Forssassa. 

 

Lempäälän Maakalassa tehty maaperänkunnostus liittyi tapaukseen, jossa ajoneuvonos-

turi oli yhtäjaksoisesti valuttanut moottoriöljyä maahan. Maaperän kunnostu oli alusta 

loppuun saakka öljyhiilivedyillä pilaantuneen maaperän kunnostamista. Maaperässä oli 

lievä moottoriöljyn tuoksu, sekä selkeä tummempi alue missä öljyä oli. Mitatut pitoi-

suudet olivat 162–1478 mg/kg. 

 

 

KUVA 3. Öljyllä pilaantunut maaperä (Doranovan loppuraportti 2013) 
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TAULUKKO 3. Kustannusvertailun tunti- ja tonnihinnat maansiirtotöille, Lempäälän 

työmaa (2013) 

Kaivuu ja täyttö 

(€/h) 

Kuljetus (€/h) Apumies (€/h) Täyttöaines (0-90 

mm) (€/t) 

65 64 33 8,70 

 

 

TAULUKKO 4. Maaperän kunnostuksen kustannukset, Maakala, Lempäälä (2013) 

Maaperän tutkimuk-

set* (€) 

Poistetut maa-

ainekset (t) 

Jätteenkäsittely (€) Työnjohto (€) 

1793,66 51,9 882,64 128 

*Maaperän tutkimukset sisältävät konsultin työtunnit ja maa-aineksen analysoinnin la-

boratoriossa, sekä välttämättömät varusteet ja ajokilometrit. 

 

 

TAULUKKO 5. Lempäälän Maakalan-kohteen kokonaiskustannukset (2013) 

Kaivuu- ja täyttötyöt (8h) 784 € 

Täyttöaines (murske 0-90, 40,6 t) 353,22 € 

Kuljetus 126 € 

Konsultin palkkio (Doranova OY) 1793,66 € 

Jätteenkäsittely (Pirkanmaan jätehuolto) 882,64 € 

VRP:n työnjohtotunnit 128 € 

Kustannukset yhteensä 4067,52 € 

 

Lempäälän Maakalassa jätteen tonnihinnaksi muodostui 17,00 euroa tonnille, sillä maa-

perä oli vain lievästi pilaantunutta (162–1478 mg/kg). Maaperän kunnostamisen koko-

naiskustannukset arvolisäverottomana olivat 78,37 €/tonni. 
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Seuraavissa taulukoissa on esitetty vertailulaskenta, kun jätteen sijoituspaikka muuttuu 

pilaantuneisuuden muutoksen vuoksi. Maaperän tutkimuksen hinta pystyy vakiona, 

mutta kesto pitenee 14 tuntiin. Jätteen (5000 mg/kg (ppm)) käsittelyhinta on 25 €/t, alv 

0%. (Sormunen A, 2014) Kuljetuskustannukset muodostuvat taulukossa välille Lempää-

lä Forssa, Maakalantieltä Kiimassuontielle, 74,8 kilometriä. Arvioidaan, että yhteen 

matkaan jätteenkäsittelylaitokselle ja takaisin kuluu kaksi tuntia 4-akselisella maansiir-

toautolla. Työmaalla tehtävät kaivuu- ja täyttötyöt pitkittyvät myös kuusi tuntia, sillä 

työkone ja maansiirtoauto ovat sidottuina maaperän kunnostamiseen. 

 

TAULUKKO 6. Muuttuneet maansiirtokustannukset 

Työsuorite Lisätiedot Hinta (€/h) Tunnit (h) Yhteensä 

Maansiirtotyö 448,8 km 64 € 6 h 384 € 

Kaivuu- ja täyttötyö  
KKH ja 

apumies 
98 € 14 h 1372 € 

Yhteensä    1756 € 

 

 

TAULUKKO 7. Vertailulaskenta, kaatopaikkakelpoisuuden muuttuessa 

Työsuorite Yksikköhinta Yhteensä 

Maaperän tutkimukset 224,20 €/h 3138,80 € 

Jätteenkäsittely 25€/t 1297,50 € 

Yhteensä  4436,30 € 

 

 

TAULUKKO 8. Vertailulaskennan yhteenveto 

Kaivuu- ja täyttötyö 1372 € 

Täyttöaines (murske 0-90, 40,6 t) 353,22 € 

Kuljetus 384 € 

Konsultin palkkio (Doranova OY) 3138,80 € 

Jätteenkäsittely (Suomen erityisjäte) 1297,50 € 

VRP:n työnjohtotunnit (14 h) 448 € 

Kustannukset yhteensä 6993,52 € 
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Tilanteessa, jossa jäte kuuluu pahemmin pilaantuneeseen luokkaan ja vaatii käsittelyn 

Forssassa, maaperän puhdistamisen kokonaishinnaksi muodostui 6993,52 euroa arvon-

lisäverottomana. Kokonaishinnaksi jätteelle muodostui 134,75 €/t. Tämä on lähes kak-

sinkertainen hinta verrattuna lähtötilanteen tonnihintaan. 
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Liite 4. Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot 

 

 

KUVA 4. Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot 1/3 (Suo-

men ympäristö 23/2007) 
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KUVA 5. Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot 2/3 (Suo-

men ympäristö 23/2007) 
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KUVA 6. Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot 3/3 (Suo-

men ympäristö 23/2007) 
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