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1 Johdanto 

 

Pilaantuneella maalla tarkoitetaan aluetta, johon on ihmisen toiminnan seurauksena pääs-

syt ympäristölle tai ihmisen terveydelle haitallisia aineita. Haitallisia aineita on voinut päästä 

maaperään erilaisten onnettomuuksien kautta tai pitkän ajan kuluessa maaperää pilaavasta 

toiminnasta. Kunnostamalla pilaantuneita kohteita, voidaan vähentää pilaantumisesta ai-

heutuvia haittoja ihmiselle ja ympäristölle.  

Nykyisin suurin osa Suomessa kunnostettavista kohteista kunnostetaan käyttämällä mas-

sanvaihtoa, jossa pilaantunut maa-aines kaivetaan ylös ja korvataan uudella puhtaalla maa-

aineksella. Massanvaihto tarjoaa nopean ja yksinkertaisen tavan kunnostaa pilaantunut 

alue, mutta sitä ei voida pitää kestävän kehityksen kannalta hyvänä menetelmänä. Ympä-

ristöystävällisemmän vaihtoehdon tarjoavat in situ -menetelmät, joiden käytössä ei synny 

tarvetta kaivaa pilaantunutta maata pois.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää pilaantuneen maan kunnostusprosessiin liit-

tyviä hallinnollisia haasteita ja pullonkauloja. Tunnistamalla prosesseihin liittyvät haasteet 

voidaan sujuvoittaa kunnostusprosessia ja helpottaa vaihtoehtoisten kunnostusmenetel-

mien käyttöönottoa. Työssä menetelmänä käytettiin kyselylomakkeita ja haastatteluja, jotka 

osoitettiin pilaantuneiden maiden kunnostuksen parissa toimiville yrityksille, viranomaisille 

ja tilaajille. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa alan asiantuntijoiden näkemyksiä kunnos-

tusprosessiin liittyvistä haasteista.  

Tämä opinnäytetyö on tehty NANORAUTA-hankkeessa tehdyn selvityksen pohjalta, jonka 

tavoitteena on parantaa PIMA-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia kartoittamalla kunnos-

tusprosessiin liittyviä hallinnollisia haasteita. NANORAUTA-hankkeen toteuttajina ovat Hel-

singin yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja LAB-ammattikorkeakoulu.  
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2 Taustaa 

2.1 TANIA-hanke 

TANIA-hanke (TreAting contamination through NanoremedIAtion) on Interreg Europen ra-

hoittama hanke, jonka avulla pyritään kehittämään nanomittakaavan pilaantuneiden maiden 

kunnostukseen liittyvää teknologiaa ja poistamaan hallintoon liittyviä haasteita. Hankkeen 

päätavoitteina on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia nanokunnostustuotteita ja pal-

veluita tarjoaville yrityksille, lisätä tietoisuutta EU:n luonnonperinnön pilaantumisesta ja vai-

kutuksista sekä edistää pitkän aikavälin aluekehitystä alueella. Hankkeessa on osallistujia 

viidestä Euroopan maasta: Suomesta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta ja Unkarista. Suo-

mesta hankkeeseen ovat osallistuneet Helsingin yliopisto ja Päijät-Hämeen liitto. Hanke 

käynnistyi vuonna 2017 ja sen on määrä päättyä vuoden 2021 lopussa. (TANIA Interreg 

Europe.) 

TANIA-hankkeen osapuolet ovat tunnistaneet uusien tehokkaiden ja ympäristöystävälli-

sempien kunnostusmenetelmien tarpeen pilaantuneiden kohteiden hoidossa. TANIA-han-

keen kautta eri osapuolet tukevat nanokunnostuksen kehittämistä ja saattamista laajamit-

taisempaan käyttöön. Nanokunnostuksella tarkoitetaan yleisesti nanokokoisten partikkelien 

hyödyntämistä pilaantuneen kohteen kunnostamisessa. (TANIA Interreg Europe.) 

 

2.2 NANORAUTA-hanke 

NANORAUTA-hanke (hankekoodi A75234) pureutuu TANIA-hankkeessa havaittuihin haas-

teisiin edistämällä paikan päällä suoritettavaa in situ -kunnostusta, kehittämällä PIMA-sek-

torin liiketoimintamahdollisuuksia sekä helpottamalla PIMA-hallinnon käytäntöjä. NA-

NORAUTA-hanke on Helsingin yliopiston, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja LAB-

ammattikorkeakoulun toteuttama hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. 

(LADEC 2020.) 

Hankkeen päätavoitteina on kehittää Suomen oloihin soveltuvaa pilaantuneen maan kun-

nostusmenetelmää (nanorauta-biostimulaatio-sähkökinetiikka -menetelmä), jolla voidaan 

luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille PIMA-alueiden parissa työskenteleville 

yrityksille. Tavoitteena on lisätä ja helpottaa Päijät-Hämeessä toimivien PIMA-yritysten lii-

ketoimintamahdollisuuksia kartoittamalla PIMA-kunnostusprosessiin liittyviä hallinnollisia 

haasteita ja pullonkauloja. Tavoitteena on luoda paikallisille yrityksille ja korkeakouluille 

kansainvälisiä kontakteja sekä samalla kehittää ja tiivistää korkeakoulujen ja yritysten vä-

listä yhteistyötä. (NANORAUTA-hankesuunnitelma 2020.) 
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Uusi Nanorauta-biostimulaatio-sähkökinetiikka -menetelmä on todettu nopeaksi ja kustan-

nustehokkaaksi menetelmäksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Hankkeessa kehitetään tätä 

menetelmää toimivaksi Suomen olosuhteisiin toteuttamalla testejä laboratoriossa, pilot-mit-

takaavassa sekä oikeassa PIMA-kohteessa. Menetelmä tarjoaa nopean, kustannustehok-

kaan ja ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon perinteisille kunnostusmenetelmille. Mene-

telmällä voidaan parantaa paikallisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia lisäämällä 

osaamista ja tarjoamalla uusi vaihtoehto pilaantuneen maan kunnostamiseen. (NA-

NORAUTA-hankesuunnitelma 2020.) 

Hankkeen aikana on tehty selvitys pilaantuneen maan kunnostusprosessiin liittyvistä hallin-

nollisista haasteista. Hallinnollisia haasteita on hankkeen tiimoilta kartoitettu kokoamalla 

alalla työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksiä kunnostusprosessin haasteista. Tämä 

opinnäytetyö on tehty edellä mainitun selvityksen pohjalta. 
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3 Pilaantuneet maat ja siihen liittyvä lainsäädäntö Suomessa 

3.1 Keskeinen lainsäädäntö 

Maaperän ja pohjaveden pilaantumista ehkäistään lainsäädännön avulla. Lainsäädännöllä 

ohjataan pilaantuneesta maasta aiheutuvien haittojen vähentämistä ja määrätään toimijoi-

den vastuut sekä velvollisuudet. Seuraavissa luvuissa käydään läpi maaperän pilaantu-

mista ja kunnostusprosessia ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä. 

3.1.1 PIMA-asetus 214/2007 

Pilaantuneiden maiden kunnostamisen riskinarviointi perustuu vuonna 2007 annettuun val-

tioneuvoston asetukseen, joka tunnetaan myös nimellä PIMA-asetus. PIMA-asetuksessa 

määritetään ne kohdat, jotka kunnostuksen riskinarvioinnissa tulee ottaa huomioon. Ase-

tuksen liitteessä myös määritetään Suomessa yleisimmin esiintyvien haitta-aineiden kyn-

nys- ja ohjearvot, joita yleisesti käytetään pilaantuneeksi maaksi epäillyn alueen pilaantu-

neisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnissa. (Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantu-

neisuuden ja puhdistustarpeenarvioinnissa 214/2007.) 

3.1.2 Ympäristönsuojelulaki 527/2014 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) on ympäristön pilaantumisen yleislaki, joka sisältää sää-

döksiä maaperän, vesistöjen ja ilman suojelusta. Pilaantuneen maa-alueen suunnittelu- ja 

kunnostushankkeissa ympäristönsuojelulaki on tärkein yksittäinen laki, joka määrittää toi-

minnanharjoittajien vastuut, velvollisuudet ja kiellot sekä määrittää viranomaisille kuuluvat 

tehtävät. Lain keskeiset tavoitteet ovat: 

• Ehkäistä ympäristön pilaantumista ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvaa vaaraa 

ihmiselle ja ympäristölle sekä torjua ympäristövahinkoja. 

• Turvata viihtyisä ja terveellinen ympäristö sekä tukea kestävää kehitystä. 

• Edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähentää jätteiden määrää sekä ehkäistä 

jätteiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. 

• Tehostaa ympäristöä pilaavien toimien vaikutusten arviointia. 

• Parantaa kansalaisten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omaa ympäristöä kos-

kevaan päätöksentekoon. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 1 §.) 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä 

oman toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista sekä mahdollisuudesta vähentää 
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haitallisia vaikutuksia. Toiminnanharjoittajan tulee järjestää toimintansa niin, että ympäris-

tön pilaantumista voidaan ehkäistä etukäteen. Jos pilaantumista ei voida kokonaan eh-

käistä, tulee pilaantumisen aiheuttamat haitat rajoittaa mahdollisimman pieniksi. Ympäris-

tön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa siten, 

että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista, sen vaaraa, tai että pilaantumista voidaan eh-

käistä ennakolta.  

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 § antaa määräyksen maaperän pilaamiskiellolle. Maa-

han tai maaperään ei saa jättää tai päästää sellaisia aineita, jotka voivat aiheuttaa maape-

rän laadun heikkenemistä, vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden vähe-

nemistä tai muuta vastaavaa haittaa. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 § antaa määräyksen pohjaveden pilaamiskiellolle. 

Sen perusteella maaperään ei saa päästää haitallisia aineita siten, että niistä muodostuu 

riski pohjaveden pilaantumiselle seuraavasti: 

• Vedenhankintaan soveltuvalla alueella voi aiheutua pohjaveden laadun heikkene-

mistä siten, että siitä voi muodostua vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle tai 

pohjaveden laatu ovi olennaisesti heikentyä. 

• Toisen kiinteistön alueella olevan pohjaveden laatu heikkenee. 

• Vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksi-

tyistä etua. 

Maaperän ja pohjaveden puhdistusvelvollisuus koskee niitä toimijoita, joiden toiminnan seu-

rauksena maaperään tai pohjaveteen on päässyt haitallisia aineita siten, että niistä voi ai-

heutua vaaraa tai haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Pilaantuneen maan tai poh-

javeden kunnostaminen voi viime kädessä langeta kunnan tehtäväksi, jos pilaantuneen 

maan haltijaa ei voida velvoittaa suorittamaan kunnostusta. (Ympäristönsuojelulaki 

527/2014, 133 §.) 

3.1.3 Jätelaki 646/2011 

Jätelain (646/2011) tarkoituksena on ehkäistä jätteistä aiheutuvaa haittaa ihmisen tervey-

delle ja ympäristölle, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää jätteiden ko-

konaismäärää sekä niistä aiheutuvaa haittaa. Jätelain (646/2011) 8 §:n mukaan kaikessa 

toiminnassa tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa etusijajärjestystä:  

1. Syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 

2. Jätteen uudelleenkäyttö 
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3. Jätteen kierrätys 

4. Muu hyödyntäminen 

5. Loppukäsittely 

Pilaantuneen maan kunnostuksessa etusijajärjestys voidaan huomioida kestävän riskinhal-

linnan toteuttamisella. Käytännössä tämä voi toteutua esimerkiksi hyödyntämällä kaivettuja 

maamassoja sekä vähentämällä neitseellisen maa-aineksen käytön tarvetta. (Ympäristömi-

nisteriö 2014, 33.) 

3.1.4 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 

Valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista (331/2013) määritetään kaatopaikalle sijoitet-

tavan jätteen hyväksyttävät ominaisuudet. Asetuksessa määritetään yleiset vaatimukset jät-

teiden kaatopaikkakelpoisuudesta. Siinä määritetään kaatopaikkojen luokitukset ja niiden 

vaatimukset. Jätteen tuojan odotetaan tuntevan tuomansa jätteen ominaisuudet ja pystyvän 

osoittamaan tuomansa jätteen kelpoisuuden kyseiselle kaatopaikalle. (Valtioneuvoston 

asetus kaatopaikoista 331/2013, 24 §.) 

3.1.5 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 1 §:n mukaan tavoitteena on järjestää alueiden 

käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä ediste-

tään kestävää kehitystä niin ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta kuin kulttuurillisesta 

näkökulmasta. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ei suoraan määritä kaavojen sisältövaatimuksia, 

mutta perusvaatimuksena on terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luominen. 

Alueen pilaantuneisuus voidaan kaavoitusvaiheessa ottaa huomioon siten, että alueelle 

määrätään kunnostusvelvoite ennen kuin kaavaa voidaan hyväksyä. Pilaantuneelle alueelle 

voidaan toisaalta sijoittaa myös sellaista toimintaa, joka ei edellytä alueen kunnostamista. 

Ottamalla alueen maaperän pilaantuneisuuden huomioon jo maankäytön suunnittelussa, 

voidaan saavuttaa jopa merkittäviä kustannussäästöjä. Aikaisella suunnittelulla voidaan 

välttää tilanteita, joissa jo aloitettu rakentaminen viivästyy alueen pilaantuneisuudesta ja 

kunnostustarpeesta johtuen. Maankäytön suunnittelulla voidaan joissain tapauksissa sijoit-

taa alueen toiminnot siten, että koko aluetta ei tarvitse kunnostaa. Näissä tapauksissa väl-

tytään osittain kunnostamisen aiheuttamilta ympäristövaikutuksilta ja ylimääräisiltä kustan-

nuksilta. (Ympäristöministeriö 2014, 33–34.)  



7 

3.1.6 Kemikaalilaki 599/2013 

Kemikaalilain (599/2013) tarkoituksena on ihmisen terveyden ja ympäristön suojeleminen 

kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. Laki määrittää eri viranomaistahojen tehtä-

vät, määrää toiminnanharjoittajien velvollisuudet sekä antaa toimintaa ohjaavia yleisiä pe-

riaatteita, joilla voidaan vähentää kemikaalien käytöstä aiheutuvia riskejä. Kemikaalilain 

pohjalta on tehty ja pantu täytäntöön Euroopan parlamentin REACH-asetus sekä CLP-ase-

tus. (Kemikaalilaki 599/2013, 2 §.) 

CLP-asetuksen tarkoituksena on varmistaa terveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso 

sekä varmistaa aineiden, esineiden ja seosten vapaa liikkuvuus. CLP-asetuksessa sääde-

tään vaarallisten aineiden luokitusta ja merkintöjä koskevat vaatimukset. Asetuksen poh-

jalta on tehty yhdenmukaiset pakkausten varoitusmerkit aineen haitallisuudesta. (European 

Chemicals Agency ECHA 2020.) 

3.1.7 Terveydensuojelulaki 763/1994 

Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoituksena on edistää väestön ja yksilön terveyttä vä-

hentämällä ja poistamalla ympäristöstä sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa ihmiselle 

terveyshaittaa. Lain mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta tulee suunnitella ja järjes-

tää siten, että terveyttä ylläpidetään ja edistetään sekä yksilö- että väestötasolla. (Tervey-

densuojelulaki 763/1994, 1 §.)  

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan talousveden tulee olla terveydelle haitatonta. 

Laki määrittää yleiset laatuvaatimukset talousvetenä käytettävälle pohja- ja pintavedelle. 

Lain perusteella voidaan tarvittaessa määrätä seurantavelvoitteita tai antaa veden käyttöä 

koskevia määräyksiä terveyshaittojen minimoimiseksi. (Terveydensuojelulaki 763/1994, 17 

§.) 

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan asuinolosuhteiden ja sisäilman olosuhteiden tu-

lee olla sellaisia, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa asunnossa oleskeleville. Laki määrit-

tää suoraan sisäilman yleiset laatuvaatimukset. (Terveydensuojelulaki 763/1994, 27 §.) 

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhty-

mään toimenpiteisiin terveyshaittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Asunnolle voidaan 

asettaa myös tarvittaessa käyttörajoituksia tai käyttökielto, jos voidaan olettaa asunnossa 

oleskelevalle aiheutuvan merkittävää tai välitöntä vaaraa. (Terveydensuojelulaki 763/1994, 

6 §.)   
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3.2 Viranomaismenettelyt 

Pilaantuneen maan kunnostuksessa edellytetään ympäristönsuojelulain (527/2014) mu-

kaista lupamenettelyä. Pilaantuneen alueen ja kunnostustoimenpiteiden ominaisuuksista 

riippuen kunnostamisessa käytetään joko ilmoitus- tai ympäristölupamenettelyä. Nykyään 

ilmoitusmenettely katsotaan olevan riittävä suurimmassa osassa tapauksia. (Luntinen 

2002, 17.) 

3.2.1 Ilmoitusmenettely 

Ympäristöasiantuntija laatii ilmoituksen valtion valvontaviranomaiselle, jos kunnostustoi-

menpiteet eivät ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla edellytä ympäristölupaa. Ilmoituk-

seen liitetään kunnostussuunnitelma, jonka tulee sisältää kunnostuksen kannalta keskeiset 

tavoitteet ja toimenpiteet. Viranomainen tarkistaa ilmoituksen ja antaa päätöksen. Päätök-

sessä määrätään kunnostustoimenpiteistä ja kunnostuksen tavoitteista sekä pilaantuneen 

maa-aineksen hyödyntämisestä. (Vepsäläinen ym. 2016, 33.) 

Ilmoitus tulee tehdä vähintään 45 päivää ennen kunnostustöiden kannalta olennaisen työ-

vaiheen aloittamista. Kunnostustoimenpiteet voi aloittaa omalla vastuulla, jos päätöksen 

saamisessa kestää yli 45 päivää. Useimmiten kuitenkin kunnostustyöt aloitetaan vasta, kun 

ilmoitus on käsitelty ja päätös on tehty. Saatu viranomaispäätös on valituskelpoinen ja pää-

töksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Ilmoitus toimitetaan lähtökohtaisesti alueel-

liselle ELY-keskukselle. Poikkeustapaukset muodostavat Helsinki ja Turku, joissa ilmoitus 

toimitetaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  (Vepsäläinen ym. 2016, 33.) 

3.2.2 Ympäristölupamenettely 

Joissakin tapauksissa pelkkä PIMA-ilmoitus ei ole riittävä, vaan kohteen kunnostamiseen 

tarvitaan ympäristölupa. Tällöin viranomaistahoina toimivat aluehallintovirastot. Ympäristö-

lupaa voidaan vaatia sellaisissa kunnostuskohteissa, joissa alueen pilaantuneisuutta ei ole 

selvitetty riittävästi, tai kunnostaminen saattaa aiheuttaa riskiä vesistöjen pilaantumiselle. 

Ympäristölupaa voidaan myös vaatia, jos kunnostuksessa käytetään vielä koekäytössä ole-

vaa kunnostusmenetelmää. Tietyissä tapauksissa kunnostus voi aiheuttaa kohtuuttomana 

pidettävää haittaa naapurin kiinteistölle, jolloin kunnostukselta voidaan vaatia ympäristö-

lupa. (Luntinen 2002, 19–20.) 

Ympäristölupamenettely on hitaampi ja vähemmän joustava kuin pelkkä ilmoitusmenettely, 

sillä ympäristölupamenettelyn sisältöön kuuluu tiedottamista sekä asianosaisten 
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kuulemista. Tästä syystä johtuen käsittelyajat ovat yleensä huomattavasti pidempiä kuin 

pelkällä ilmoitusmenettelyllä. (Vepsäläinen ym. 2016, 33.)  
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4 Pilaantuneen maan kunnostusprosessin vaiheet 

4.1 PIMA-kunnostusprosessi 

Pilaantuneen maan kunnostaminen perustuu haitta-aineista johtuvien terveys- ja ympäris-

töriskien vähentämiseen. Usein pilaantuneisuusselvitykset sekä kunnostus tulevat ajankoh-

taiseksi, kun pilaava toiminta alueella päättyy, alueen maankäytön ja käyttötarkoituksen 

muuttuessa, omistusoikeuden vaihtuessa tai rakennustöiden yhteydessä. (Pyy ym. 2013, 

30–31.) Kuviossa 1 on esitetty esimerkki kunnostusprosessin kulusta. 

 

 

Kuvio 1. Esimerkki kunnostusprosessin vaiheista (Ympäristöministeriö 2014, 11) 

 

Alueella voi syntyä kunnostustarve, jos alueen maankäyttö muuttuu herkempään muotoon, 

kuten teollisuusalueen muuttaminen asuinalueeksi. Haitta-aineiden kohonneista pitoisuuk-

sista johtuen, terveys- ja ympäristöriskien ei katsota tällöin välttämättä olevan hyväksyttä-

vällä tasolla. Omistusoikeuden muuttuessa uusi omistaja saattaa edellyttää pilaantuneisuu-

den selvittämistä ja alueen kunnostamista. (Pyy ym. 2013, 30–31.)  
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Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI) on koottu tietoa alueista, joiden maaperään on 

voinut päästä haitallisia aineita. Tietojärjestelmä sisältää tietoja kohteiden sijainnista, niissä 

harjoitetusta toiminnasta, kiinteistöistä, ympäristöolosuhteista sekä tehdyistä tutkimuksista 

ja kunnostuksista. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2014.) Vuonna 2019 MATTI-

tietokannasta löytyi tietoja yli 27 000 kohteesta. Tietojärjestelmään lisätyt kohteet on lajiteltu 

neljään luokkaan vaadittavien toimenpiteiden mukaan: 

• Toimiva kohde, sisältää 9150 kohdetta 

• Selvitystarve, 8500 kohdetta 

• Arvioitava tai puhdistettava, 2200 kohdetta 

• Ei puhdistustarvetta, 7250 kohdetta. (Silvola 2019.) 

MATTI-tietokantaan listataan tietoja kohteiden toimialoista. Suurin yksittäinen maaperän pi-

laantumista aiheuttava toimiala on polttoaineiden jakelu ja liikennetoiminta, joita oli lähes 

kolmannes kaikista MATTI-kohteista vuonna 2014 (kuvio 2). (Ympäristöhallinto 2019a.) 

 

Kuvio 2. MATTI-kohteiden toimialajakauma (Ympäristöhallinto 2019a) 
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4.2 Historia ja esiselvitykset 

Ennen varsinaisten kenttätutkimusten aloittamista, pilaantuneeksi epäillystä kohteesta ke-

rätään mahdollisimmat kattavat taustatiedot (kuvio 1). Tavoitteena on koota tietoa alueen 

toiminnoista, pilaantumista aiheuttavan toiminnan sijoittumisesta alueella sekä maaperään 

päässeistä haitta-aineista, niiden ominaisuuksista sekä mahdollisista määristä. Alueella on 

voitu tehdä ennenkin pilaantuneisuuden tutkimista tai kunnostustoimenpiteitä, ja näitä van-

hoja tuloksia voidaan käyttää taustatietoina. Tutkittavasta kohteesta voidaan kerätä tausta-

tietoja seuraavasti: 

1. Kartta- ja ilmakuvatarkastelut eri ajanjaksoilta 

2. Haastattelemalla alueella toimineita tahoja 

3. Viranomaisten valvonta- ja lupatietojen tarkastelu 

4. Viranomaisten rekisteritiedot (mm. MATTI). (Lepistö ym. 2014, 17.) 

Esiselvityksen aikana tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä myös maastokatselmus, joka 

helpottaa näytteenoton suunnittelussa ja vähentää virheiden, väärien olettamuksien ja joh-

topäätösten mahdollisuutta. Maastokatselmuksessa kiinnitetään huomiota näytepisteiden 

valintaan, käytettävään näytteenottotekniikkaan ja kohteen erityispiirteisiin näytteenoton ja 

työturvallisuuden kannalta. (Lepistö ym. 2014, 17.)  

4.3 Tutkimussuunnitelma 

Kohdetietojen ja toimintahistoriaselvityksen pohjalta alueelle laaditaan tutkimussuunni-

telma, jossa määritetään näytepisteiden sijainnit, tavoitteet sekä alueen rajaukset. Tutki-

mussuunnitelma on alustava ja sitä voidaan soveltaa tai tehdä muutoksia tutkimusten ede-

tessä. Näytepisteiden valinnassa tulee kiinnittää huomiota näytteenoton edustavuuteen, 

jotta tulosten perusteella voidaan päättää jatkotoimenpiteistä. (Vepsäläinen ym. 2016, 26.) 

4.4 Pilaantuneisuustutkimukset 

Tilaajan valitsema ympäristöasiantuntija suorittaa kohteessa tarvittavat pilaantuneisuustut-

kimukset. Tutkimukset edellyttävät aina maanomistan luvan. Tutkimusten tavoitteena on 

selvittää haitta-aineiden esiintyvyyttä, pitoisuuksia ja sijaintia kohteen alueella. Tutkimukset 

voivat kohdistua eri ympäristönosiin: maaperään, pinta- ja pohjavesiin, sedimenttiin tai ra-

kennusten sisäilmaan. Ympäristöasiantuntija laatii tehdyistä tutkimuksista raportin, josta 

käy ilmi perustiedot, kuvaukset ja piirrokset suoritetuista tutkimuksista sekä saadut tulokset. 

(Vepsäläinen ym. 2016, 27.) 
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Suurissa kohteissa, joissa pilaantuneisuuden aste ja tavoitteet voivat olla hankalia selvittää, 

suoritetaan pilaantuneisuustutkimuksia yleensä vaiheittain tietojen ja suunnitelmien tarken-

tuessa. Pienemmissä ja yksinkertaisemmissa kohteissa pyritään tutkimukset suorittamaan 

kerralla riittävän kattavasti pilaantuneisuuden selvittämiseksi ja kunnostussuunnitelman te-

kemiseksi. (Vepsäläinen ym. 2016, 27.)  

Pilaantuneisuutta arvioidaan yleisesti vertaamalla tutkimuksista saatuja tuloksia haitta-ai-

neille asetettuihin ohjearvoihin. Ohjearvojen ylittävät pitoisuudet eivät aina välttämättä tar-

koita, että kohteessa syntyy kunnostustarvetta vaan riskinarvioinnin perusteella voidaan to-

deta, että pilaantuneisuus ei aiheuta terveys- tai ympäristöriskejä. Yleisimpien haitta-ainei-

den ohjearvot on määritetty PIMA-asetuksessa (214/2007). (Ympäristöhallinto 2019c.)  

4.5 Riskinarviointi 

PIMA-asetuksen (214/2007) mukaan pilaantuneeksi epäillyn maan kunnostuksen tarpeen 

arvioinnin tulee perustua riskinarvioon. Riskinarvioinnissa arvioidaan alueen haitta-aineiden 

aiheuttamia terveys- ja ympäristöriskejä. PIMA-asetuksen (214/2007) 2 § määrittää riskin-

arvioinnissa huomioitavat asiat:  

• Haitta-aineiden pitoisuudet, ominaisuudet, esiintyminen alueella ja taustapitoisuudet 

• Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet 

• Alueen suunnittelu ja käyttötarkoitus 

• Haitta-aineille altistumisen aiheuttamat riskit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 

• Tutkimustulosten ja lähtötietojen epävarmuustarkastelu 

Maaperän pilaantuneisuus ja kunnostustarve tulee arvioida aina, kun maaperässä tavataan 

haitta-aineiden kynnysarvojen ylittäviä pitoisuuksia. Kynnysarvovertailun sijasta voidaan vii-

tearvona käyttää alueellisia taustapitoisuuksia, jos taustapitoisuudet ylittävät haitta-aineelle 

määritetyn kynnysarvon. (Vepsäläinen ym. 2016, 28.)  

PIMA-asetuksen (214/2007) lisäksi riskinarviointia ohjaa ympäristöministeriön vuonna 2014 

julkaisema ohje ”Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskienhallinta”. Ohje 

tarkentaa riskinarvioinnin yleisiä periaatteita, ohjaa arvioinnin suorittamista sekä tarjoaa ris-

kinarvioinnin kannalta olennaista taustatietoa. (Ympäristöhallinto 2019c.)  

Terveysriskien arvioinnissa arvioidaan pilaantuneesta maasta tai pohjavedestä aiheutuvien 

haittojen ja riskien suuruutta ihmisen terveydelle. Terveysriskien arviointi tulee tehdä aina, 

jos käsitteellisen mallin tai kulkeutumisriskien perusteella altistuminen haitallisille aineille on 
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mahdollista. Terveysriskien arviointi perustuu tyypillisesti pitkäaikaisen altistumisen aiheut-

tamien riskien ja haittojen suuruuden arviointiin, mutta tarvittaessa myös lyhytaikaisen al-

tistumisen aiheuttamat riskit tulee arvioida. Altistuminen voi tapahtua ravinnon, juomave-

den, hengityksen tai ihon läpi imeytymisen kautta. (Ympäristöministeriö 2014, 111.)  

Ympäristöriskien arvioinnilla tarkoitetaan haitallisten aineiden vaikutusten arviointia ympä-

ristölle, kasvillisuudelle tai eliöstölle. Vaikutukset voivat ilmetä muun muassa maaperän 

mikrobitoiminnan heikkenemisenä, lajien lisääntymishäiriöinä tai lajien lukumäärän vähene-

misenä. Ympäristöriskien kohdekohtainen arviointi tulee tehdä aina, kun epäillään maape-

rän pilaantuneisuutta. Arvioinnin laajuus on tapauskohtainen, ja joissain tapauksissa voi-

daan edellyttää perusteellista riskinarviointia. (Ympäristöministeriö 2014, 120.)  

Kulkeutumisriskeillä tarkoitetaan pilaantuneen alueen haitta-aineiden kulkeutumisesta ai-

heutuvaa haittaa tai riskiä, joka kohdistuu ympäristöön tarkkailtavalla alueella tai sen ulko-

puolella. Kulkeutumisriskejä arvioidaan tavallisesti myös terveys- ja ympäristöriskien kautta. 

Kulkeutumisriskien arvioinnissa apuna käytetään usein käsitteellistä mallia (kuvio 3), joka 

kuvaa haitta-aineiden mahdollisia kulkeutumis- ja altistusreittejä. Käsitteellinen malli tulee 

pyrkiä esittämään sekä kirjallisessa että graafisessa muodossa. Tavoitteena on kuvata 

haitta-aineiden mahdollisia kulkeutumisreittejä selkeässä ja informatiivisessa muodossa. 

(Ympäristöministeriö 2014, 97.)  

 

 

Kuvio 3. Esimerkki käsitteellisestä mallista (Ympäristöministeriö 2014) 
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4.6 Kunnostussuunnitelma 

Ympäristöasiantuntija laatii kunnostussuunnitelman, josta käy ilmi kaikki kunnostuksen ja 

viranomaisen kannalta oleelliset asiat. Kunnostussuunnitelma toimitetaan ympäristöviran-

omaiselle PIMA-ilmoituksen liitteenä. Kunnostussuunnitelman tulee sisältää vähintään seu-

raavat asiat:  

• kuvaus kohteesta sekä kohteen toimintahistoria 

• maaperä, pohja- ja pintavesitiedot 

• tehdyt haitta-aineselvitykset  

• riskinarviointi 

• kunnostuksen tarve sekä tavoitteet kunnostukselle 

• soveltuvien kunnostusmenetelmien vertailu 

• kunnostuksen toteutus 

• mahdollisten kaivettavien maamassojen hyödyntäminen kohteessa 

• tutkimustulokset 

• kartta- ja leikkauspiirustukset  

• laadunvalvonta 

• jälkiseuranta 

• kirjanpito ja raportointi 

• tiedottaminen 

• aikataulut 

• kustannusarviointi. (Vepsäläinen ym. 2016, 28–29.) 

Tilaajan tulee varmistaa kunnostussuunnitelmassa esitetyt kunnostuksen tavoitteet sekä 

se, että tarjottu kunnostusmenetelmä vastaa tilaajan omia tavoitteita. Tilaajan omien tavoit-

teiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että kunnostussuunnitelmassa esitetään ja ver-

taillaan vaihtoehtoisia menetelmiä ja niiden soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen. Tilaajan 

kannalta menetelmien vertailu on tärkeää, sillä eri menetelmät voivat erota huomattavasti 

toisistaan kustannuksiltaan, aikatauluiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan. (Vepsäläinen ym. 

2016, 29.)  
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4.7 PIMA-ilmoitus 

Ympäristöasiantuntija täyttää PIMA-ilmoituslomakkeen ja toimittaa PIMA-ilmoituksen ym-

päristöviranomaiselle, josta käy ilmi pilaantuneen alueen perustiedot, toimintahistoria, kun-

nostuksen tavoitteet ja valittu kunnostusmenetelmä sekä perustelut menetelmän valinnalle. 

Viranomaistahona useimmissa tapauksissa toimivat paikalliset ELY-keskukset. Kunnostus 

voi joissain tapauksissa vaatia ympäristöluvan, jolloin ympäristöviranomaisena toimivat 

aluehallintovirastot. PIMA-ilmoitus katsotaan riittäväksi seuraavissa tilanteissa:  

• Pilaantuneen alueen laajuus ja aste on selvitetty riittävän tarkasti. 

• Kunnostamisessa käytetään yleisesti käytössä olevaa tai tunnettua menetelmää. 

• Kunnostaminen ei aiheuta ympäristön muuta pilaantumista. (Ympäristöministeriö 

2007, 19.) 

Toimivaltainen viranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen perusteella päätöksen il-

moituksen hyväksymisestä. Viranomainen voi vaatia ilmoituksen täydentämistä tai lisätut-

kimuksien tekemistä ennen kunnostustoimenpiteiden aloittamista. (Ympäristöministeriö 

2007, 19.) 

4.8 Valvonta 

Kunnostuksen valvonnasta vastaa ympäristöasiantuntija. Valvonnan tarkoituksena on var-

mistaa kunnostuksen oikeanlainen suorittaminen sekä kunnostukselle asetettujen tavoittei-

den saavuttaminen. Kunnostuksen valvojan tulee olla paikalla aina, kun pilaantunutta 

maata kaivetaan. Kunnostuksen valvojan tehtävinä ovat määräysten toteutumisen valvonta, 

kunnostuksesta raportoiminen ja tarvittavien siirtoasiakirjojen laatiminen. (Vepsäläinen ym. 

2016, 32.) 

4.9 Loppuraportti 

Kunnostuksen valvoja laatii kunnostuksen suorittamisen jälkeen loppuraportin, jossa kuva-

taan kunnostuksen toteutus, maaperän tila kunnostuksen jälkeen sekä syntyneiden jättei-

den käsittely. Loppuraportin tavoitteena on varmistaa kunnostukselle asetettujen tavoittei-

den toteutuminen sekä kunnostuksesta saadun tiedon säilyttäminen. Loppuraportti toimite-

taan alueen kunnostamisesta päätöksen tehneelle ympäristöviranomaiselle viranomaispää-

töksessä annettuun määräaikaan mennessä. (Vepsäläinen ym. 2016, 32.)   

Valvontaviranomainen tarkistaa tehdyn loppuraportin ja varmistaa, että kunnostus on tehty 

päätöksen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa loppuraporttiin voidaan vaatia täydennystä 
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tai selvennystä ennen raportin hyväksymistä. Viranomainen tallentaa loppuraportissa esi-

tetyt tiedot valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI). Kunnostushanke 

päättyy, kun tilaaja saa viranomaiselta lausunnon, jossa kunnostusta koskeva loppuraportti 

on hyväksytty. (Vepsäläinen ym. 2016, 32.) 
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5 Suomessa käytetyt kunnostusmenetelmät 

5.1 Off site, on site ja in situ -kunnostusmenetelmät 

Pilaantuneen maan kunnostusmenetelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Menetelmät 

voidaan ryhmittää sen mukaan, missä pilaantuneen maan kunnostus suoritetaan. Menetel-

mät voivat perustua pilaantuneen maan pois kaivamiseen tai suorittamalla kunnostus maa 

ainesta kaivamatta.  (Ympäristöhallinto 2019b.) 

Off site -menetelmillä kunnostus toteutetaan kaivamalla pilaantunut maa-aines pois ja kul-

jettamalla se muualle puhdistettavaksi tai loppusijoitettavaksi. Kaivetut maa-ainekset kor-

vataan puhtaalla tai neitseellisellä maa-aineksella. Suurin osa kunnostuskohteista puhdis-

tetaan käyttämällä massanvaihtoa, jossa pilaantunut maa-aines kaivetaan pois ja kuljete-

taan käsittelylaitokseen puhdistettavaksi tai loppusijoitettavaksi. Tällöin kunnostusmenetel-

minä voivat toimia muun muassa termiset menetelmät, stabilointi tai kompostointi. (Lundén 

2008, 12.) 

On site -kunnostus eroaa off site -kunnostuksesta siten, että kaivetut maamassat puhdiste-

taan paikan päällä kunnostettavassa kohteessa sen sijaan, että pilaantuneet maa-ainekset 

kuljetettaisiin käsittelylaitokselle puhdistettavaksi. Tällöin vältytään kuljettamisesta aiheutu-

vilta kustannuksilta ja päästöiltä. Tyypillisiä on site -kunnostusmenetelmiä ovat maan huuh-

telu ja erilaiset pohjaveden pumppausmenetelmät. (Lundén 2008, 12.) 

In situ -menetelmillä tarkoitetaan niitä kunnostusmenetelmiä, joissa kunnostus voidaan to-

teuttaa ilman maamassojen kaivamista. Kunnostus perustuu haitta-aineiden fysikaalisten, 

biologisten ja kemiallisten ominaisuuksien hyödyntämiseen. In situ -menetelmät tarjoavat 

lähtökohtaisesti ympäristöystävällisemmän menetelmän kunnostukseen, sillä tällöin välty-

tään pilaantuneiden maamassojen kaivamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvilta päästöiltä. 

Koska maamassoja ei kaiveta, ei synny tarvetta korvata pilaantunutta maata puhtaalla tai 

neitseellisellä maa-aineksella. Tyypillisimpiä in situ -menetelmiä ovat esimerkiksi huokosil-

makäsittely sekä erilaiset biologiset menetelmät. (Lundén 2008, 12.) 

5.2 Massanvaihto 

Pilaantuneen kohteen kunnostaminen Suomessa suoritetaan pääosin käyttämällä massan-

vaihtoa. Vuosittain yli 90 % kaikista kohteista kunnostetaan käyttämällä menetelmänä mas-

sanvaihtoa. Massanvaihdon ehdottomina etuina ovat varmuus kunnostuksen lopputulok-

sesta sekä se, että kunnostaminen on huomattavasti nopeampaa kuin vaihtoehtoisilla kun-

nostusmenetelmillä. (Pyy ym. 2013, 36.) 
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Massanvaihto suoritetaan kaivamalla pilaantunut maa-aines ylös ja kuljettamalla se joko 

käsittelylaitokselle, jossa siitä poistetaan haitta-aineita, tai loppusijoittamalla kaatopaikoille. 

Pois kaivettu pilaantunut maa korvataan puhtaalla maa-aineksella. Kaatopaikkojen ja käsit-

telylaitosten ympäristöluvat määrittävät niiden mahdollisuudet ottaa vastaan pilaantunutta 

maata. Ympäristöluvissa määritetään toimijoiden sallitut pilaantuneiden maiden käsittely-

menetelmät, joilla pilaantuneisuudesta aiheutuvia riskejä voidaan vähentää. Yleisimpiä kä-

sittelymenetelmiä ovat kompostointi, stabilointi sekä maamassojen käyttö sellaisenaan. 

(Pyy ym. 2013, 36.) 

Kaivettuja maamassoja pyritään mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttämään. Nykyisin kai-

vettujen pilaantuneiden maiden hyötykäyttöaste on korkea, vuonna 2006 84 % kaikista kai-

vetuista pilaantuneista maista hyötykäytettiin. Valtaosaa näistä käytettiin ja hyödynnettiin 

kaatopaikkojen rakenteissa ja peitemaissa. (Pyy ym. 2013, 37.)  

5.3 Huokosilmakäsittely 

Huokosilmakäsittely on in situ -menetelmä, jonka avulla haihtuvia orgaanisia yhdisteitä pois-

tetaan maaperän huokostilasta. Menetelmä soveltuu parhaiten helposti haihtuville orgaani-

sille yhdisteille, joilla on alhainen vesiliukoisuus. Menetelmää voidaan käyttää erityisesti ra-

kennetulla alueella, jossa ei ole mahdollista suorittaa maamassan kaivuuta. Menetelmää 

on yleisesti käytetty öljyhiilivedyillä pilaantuneiden maiden kunnostuksessa. Tyypillisiä kun-

nostuskohteita ovat esimerkiksi entiset huoltoasemakiinteistöt. (Sorvari 2003, 12.) 

Maaperään asennetaan kaasunimuputkisto, jolla imetään haihtuvia yhdisteitä maaperän 

huokostilasta luomalla maaperään alipaine (kuvio 4). Haitta-aineita sisältävä poistokaasu 

johdetaan putkiston läpi maan pinnalle, jossa se käsitellään esimerkiksi aktiivihiilisuodatuk-

sella tai katalyyttisellä poltolla. Puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden kohdalla tehok-

kuutta voidaan lisätä lämpökäsittelyllä, jossa maaperään injektoidaan kuumaa ilmaa tai höy-

ryä. Lämmittämisellä voidaan tehostaa desorptiota ja höyrystymistä, jotka nopeuttavat puh-

distusprosessia. Huokosilmakäsittelyä on mahdollista tehdä sekä in situ -menetelmänä että 

ex situ -menetelmänä, jossa maa-aines kaivetaan ylös ennen kunnostuksen aloittamista. 

(Penttinen 2001, 16.) 
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Kuvio 4. Huokosilmakäsittelyn periaate (Penttinen 2001, 16) 

5.4 Biostimulaatio 

Biostimulaatio eli tehostettu biologinen puhdistus perustuu maaperän luontaisen mikrobi-

kannan hyödyntämiseen haitta-aineiden poistamisessa maaperästä. Menetelmän tavoit-

teena on parantaa luontaisen mikrobikannan tehokkuutta luomalla maaperän olosuhteet 

mikrobien kannalta optimaalisiksi. Menetelmää on käytetty etenkin öljyhiilivedyillä ja kloo-

ratuilla hiilivedyillä pilaantuneiden maiden kunnostuksessa. Biostimulaatio ei sovellu haitta-

aineille, jotka eivät ole biohajoavia. (Sorvari 2003, 11.) 

Eri haitta-aineilla on erilaiset hajoamisolosuhteet, joten jokainen kunnostustapaus on yksi-

löllinen. Menetelmän tehokkuus on riippuvainen maaperän ominaisuuksista ja haitta-ainei-

den pitoisuuksista. Hyvin tiivis maaperä heikentää menetelmän toimivuutta ja liian korkeat 

haitta-ainepitoisuudet voivat heikentää maaperän mikrobien kykyä pilkkoa haitta-aineita. 

Biostimulaatiolla suoritettavat kunnostukset ovat tyypillisesti hyvin pitkäkestoisia. (Penttinen 

2001, 14.) 

Kunnostus toteutetaan asentamalla injektiokaivoja ja putkilinjoja pilaantuneeseen maape-

rään (kuvio 5). Injektiokaivojen kautta maaperään syötetään tarvittavia aineita ja ravinteita, 

joilla voidaan tehostaa mikrobien haitta-aineiden hajottamiskykyä. Öljyhiilivedyillä pilaantu-

neeseen maahan lisätään tyypillisesti happea ja klooratuilla hiilivedyillä pilaantuneeseen 

maaperään lisätään elektronidonoreita. Ravintoaineina käytetään yleensä fosforia ja erilai-

sia typpiyhdisteitä. (Penttinen 2001, 14.) 
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Kuvio 5. Tehostetun biologisen puhdistuksen periaate (Penttinen 2001, 14) 

5.5 Kemiallinen hapetus 

Kemiallinen hapetus perustuu haitta-aineiden ominaisuuksien muuttamiseen kemikaalien 

avulla vähemmän haitalliseen muotoon. Toiminta voi perustua haitta-aineiden toksisuuden 

tai liukoisuuden vähentämiseen. Maaperään syötetään haitta-aineita hapettavia kemikaa-

leja injektiokaivojen kautta (kuvio 6). Maaperässä kemikaalit leviävät ja reagoivat haitta-

aineiden kanssa vähentäen niiden haitallisuutta. Yleisimpiä käytettyjä hapettimia ovat per-

manganaatti, persulfaatti, vetyperoksidi ja otsoni. (EPA 2012.) 

 

  

Kuvio 6. Kemiallisen hapetuksen periaate (EPA 2012) 

Menetelmä soveltuu polttoaineilla, liuottimilla ja erilaisilla torjunta-aineilla pilaantuneiden 

maiden kunnostamiseen. Kunnostuksen kesto voi vaihdella muutamista kuukausista 
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useisiin vuosiin. Kemiallisista hapetusta voidaan käyttää rakennetulla alueella ilman maa-

massojen kaivamista. (EPA 2012.)  

5.6 Eristäminen 

Eristyksen tavoitteena on estää maaperässä olevien haitta-aineiden kulkeutuminen ja le-

viäminen ympäristöön. Eristämisellä ei poisteta haitta-aineita maaperästä, joten ne muo-

dostavat tietynlaisen riskin, jos eristys vaurioituu tai pettää. Eristäminen voidaan toteuttaa 

joko in situ -menetelmänä tai vaihtoehtoisesti kaivamalla pilaantunut maa-aines pois ja to-

teuttamalla eristystoimenpiteet muualla. (Penttinen 2001, 40.) 

Eristämisessä pilaantunut maa-aines eristetään ympäristöstä niin, että sade- ja valumave-

sien pääsy pilaantuneeseen maahan estyy. Samalla estetään ilman pääsy kohteeseen, jolla 

vähennetään haitta-aineiden reagointia hapen kanssa. Samalla ihmisten ja eläinten mah-

dollisuus joutua suoraan kosketuksiin pilaantuneen maa-aineksen tai jätteen kanssa estyy. 

(Kukkamäki 2001, 686–687.)  

Eristämistoimenpiteet voidaan tyypillisesti jakaa kolmeen ryhmään (kuvio 7). Pintaeristyk-

sellä estetään sadevesien pääsy ja imeytyminen pilaantuneeseen maa-ainekseen. Pysty-

eristyksen tarkoituksena on estää haitta-aineiden kulkeutuminen pilaantuneen kohteen ul-

kopuolelle suoto- ja valumavesien mukana eristämällä pilaantunut kohde ympäristöstä. Jos 

kohteen alapuolella ei ole riittävän tiivistä kerrosta, voidaan pohjamaan tiiveyttä joko paran-

taa tai tehdä tiivis pohja keinotekoisesti. Pohjamaan tiivistys toteutetaan yleensä injektoi-

malla maahan sementtiä tai bentoniittia. (Penttinen 2001, 40.) 

 

Kuvio 7. Eristämisen periaate (Penttinen 2001, 40) 
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Eristäminen soveltuu laajasti erilaisille maa-aineksille ja haitta-aineille. Paras soveltuvuus 

saavutetaan silloin, kun haitta-aineiden liikkuvuus on alhainen. Eristystä käytetään yleisim-

min läjitettäessä sellaisia maita, jotka ovat pilaantuneet epäorgaanisilla aineilla kuten me-

talleilla ja syanideilla. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi entiset kaatopaikat ja ampumara-

dat. (Penttinen 2001, 40–41.) 

5.7 Stabilointi 

Stabiloinnissa tavoitteena ei ole haitta-aineiden poistaminen maaperästä, vaan haitta-ainei-

den kulkeutumista ja leviämistä ympäristöön pyritään ehkäisemään sitomalla haitta-aineet 

maa-ainekseen. Stabiloinnilla pyritään parantamaan haitta-aineen fysikaalisia tai kemiallisia 

ominaisuuksia kuten vähentämällä maa-aineksen veden läpäisevyyttä ja liukenevuutta. Me-

netelmä soveltuu parhaiten raskasmetalleilla, asbestilla tai epäorgaanisilla syanideilla pi-

laantuneelle maalle. (Kukkamäki 2001, 687.) 

Stabiloinnissa tyypillisesti maa-ainekseen lisätään sideainetta, jolla vähennetään haitta-ai-

neiden kulkeutuvuutta. Yleisimmin käytettyjä sideaineita ovat sementti, bitumi, kalkki, ben-

toniitti ja orgaaniset polymeerit. Käytettävien sideaineiden määrät ja sekoitussuhteet riippu-

vat maaperän ja haitta-aineiden ominaisuuksista. Stabilointi on menetelmänä tyypillisesti 

erittäin nopea, mutta stabiloitujen maamassojen liukoisuutta tulee seurata liukoisuustes-

teillä myös stabilointiprosessin jälkeen. (Penttinen 2001, 36–37.) 

Stabilointimenetelmiä käytetään yleisimmin on site -menetelminä, mutta joissain tapauk-

sissa myös käyttö in situ -menetelmänä on mahdollista. Stabilointia voidaan käyttää joko 

ainoana kunnostusmenetelmänä tai sitä voidaan käyttää samanaikaisesti muiden kunnos-

tusmenetelmien kanssa. Stabiloituja maamassoja voidaan tietyin edellytyksin käyttää hy-

väksi esimerkiksi tie- ja kaatopaikkarakenteissa. (Penttinen 2001, 36–37.) 

5.8 Pohjaveden ilmastus 

Pohjaveden ilmastus on pilaantuneen pohjaveden in situ -kunnostusmenetelmä, jonka 

avulla pohjavedestä voidaan poistaa erilaisia haihtuvia yhdisteitä. Menetelmää on käytetty 

pohjaveden kunnostuksessa 1980-luvulta lähtien. Menetelmä soveltuu hyvin myös raken-

netulle alueelle ja se tarjoaa kohtuullisen edulliset käyttökustannukset. Tyypilliset kunnos-

tusajat ovat muutamia vuosia. Menetelmän yleisiä kunnostuskohteita ovat vanhat polttoai-

neilla pilaantuneet huoltoasematontit. (Penttinen 2001, 46.) 

Pohjeveden ilmastus (kuvio 8) perustuu paineistetun ilman injektoimiseen pilaantuneeseen 

pohjaveteen. Ilmakuplat kulkeutuvat maahuokosten välissä irrottaen haitta-aineita, jotka 

kulkeutuvat kohti maan kyllästymätöntä vyöhykettä. Pohjaveden ilmastustekniikan ohessa 
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käytetään usein myös huokosilmatekniikkaa, jolla poistetaan haihtuvia yhdisteitä maan kyl-

lästymättömästä kerroksesta. (Penttinen 2001, 46.) 

 

Kuvio 8. Pohjaveden ilmastuksen periaate (Penttinen 2001, 46) 

 

5.9 Yhteenveto menetelmistä 

Massanvaihto tarjoaa nopean ja helpoimman ratkaisun pilaantuneen maan kunnostuksessa 

ja siitä onkin muodostunut menetelmä, jota lähtökohtaisesti suositaan useimmissa koh-

teissa. Massanvaihdon ongelmaksi on luettava sen aiheuttamat ympäristövaikutukset, jo-

hon lukeutuvat pilaantuneen maa-aineksen korvaaminen neitseellisellä maa-aineksella 

sekä kuljetuksista syntyvät päästöt. In situ -menetelmät tarjoavat lähtökohtaisesti ympäris-

töystävällisemmän vaihtoehdon massanvaihdolle. Menetelmien haasteet liittyvät pitkiin 

kunnostusaikoihin, menetelmien soveltuvuuteen erilaisille haitta-aineille sekä maaperän ja 

kohteiden asettamiin rajoitteisiin. Taulukossa 1 on esitetty eri kunnostusmenetelmien so-

veltuvuudet eri haitta-aineille sekä kunnostusmenetelmien tarjoamat hyvät ja huonot puolet. 
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Taulukko 1. Yhteenveto kunnostusmenetelmistä 
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6 Hallinnolliset haasteet 

6.1 Kyselytutkimuksen teoriaa 

Kyselytutkimus on tapa kerätä ja koota tietoa kohdehenkilöiden mielipiteistä, näkemyksistä 

ja arvoista. Kyselytutkimuksessa kysyjä esittää vastaajalle kysymyksiä kyselylomakkeiden 

avulla. Kyselyissä esitettyihin kysymyksiin voidaan antaa valmiita vastausvaihtoehtoja tai 

avoin vastauskenttä, johon vastaaja voi vapaasti kertoa omia näkemyksiään. (Vehkalahti 

2014, 11.) 

Kyselyiden vastausprosentit ovat yksi tutkimuksen luotettavuuden mittareista. Liian alhai-

sella vastausprosentilla kyselyiden otokset jäävät pieneksi eikä niiden perusteella tällöin 

välttämättä saada kattavaa kokonaiskuvaa. Tyypillisesti kyselyiden vastausprosentit jäävät 

yleensä alle 50 %:n ja huonoimmassa tapauksessa alle 10 %:n. Vastausten perusteella on 

vaikea tehdä johtopäätöksiä, jos vastausmäärät jäävät erittäin pieniksi. (Vehkalahti 2014, 

44.)  

Kyselyiden heikot vastausprosentit voivat johtua monista syistä. Lisääntyneiden kyselytut-

kimusten määrän takia vastaajilla voi ilmetä vastausväsymystä, jolloin oman mielenkiinnon 

tai ajan puutteen takia haluta vastata kyselyihin. Kyselyihin vastaaminen tulisi tehdä mah-

dollisimman helpoksi, jotta vastaajan mielenkiinto kyselyyn säilyisi. Pitämällä kyselyt mah-

dollisimman lyhyinä ja kysymykset yksinkertaisina, voidaan lisätä vastaajan kiinnostusta ky-

selyyn vastaamiseen. (Vehkalahti 2014, 48.) 

Kyselylomakkeen ohessa lähetettävän saatekirjeen tarkoituksena on kertoa vastaajalle ky-

selyn perustiedot, kyselyn tavoitteet sekä mihin vastauksia tullaan käyttämään. Saatekir-

jeellä voidaan motivoida vastaajaa vastaamaan kyselyyn kertomalla selkeästi kyselyn ta-

voitteista ja kyselyllä saavutettavien tulosten merkityksestä. (Vehkalahti 2014, 47–48.) 

6.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimusten tavoitteena oli kartoittaa PIMA-alueiden puhdistamiseen liittyviä hallinnollisia 

haasteita, jotka voivat liittyä yritysten ja viranomaisten keskinäiseen kanssakäymiseen ja 

samalla helpottaa PIMA-alueiden parissa toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. 

Hallinnolliset haasteet voivat liittyä asenteisiin ja vanhanaikaisiin käytäntöihin uusien pilaan-

tuneen maaperän kunnostusmenetelmien käyttöönotossa. Uusien vaihtoehtoisten kunnos-

tusmenetelmien käyttöönoton kannalta on olennaista selvittää ja tunnistaa lupaprosessiin 

liittyvät haasteet. Yksi teemoista koski uusien kunnostusmenetelmien kehittämisen, käyt-

töönoton ja tunnettavuuden lisäämiseen liittyvien haasteiden selvittämistä. 
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6.3 Käytetyt menetelmät 

Pilaantuneiden maiden kunnostukseen liittyviä hallinnollisia haasteita lähdettiin selvittä-

mään kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Tarkoituksena oli ensin saada vastauksia kyse-

lylomakkeiden avulla ja tarvittaessa täydentää vastauksia haastattelemalla alalla työsken-

televiä henkilöitä. Haastattelut kohdistettiin niille, jotka eivät vastanneet kyselyihin.  

Tietojen kerääminen aloitettiin luomalla kyselypohjat, joiden aiheena oli PIMA-prosessin 

hallinnollisten haasteiden selvittäminen. Kyselyt tehtiin Webropol-ohjelmaa käyttämällä. Yri-

tyksille ja viranomaisilla laadittiin erilliset kyselyt, joissa kysymyksenasettelut erosivat jois-

sain määrin toisistaan (liitteet 1 ja 2). Kyselyiden työstövaiheessa päätettiin myös luoda 

oma kyselynsä Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä toimiville kunnille ja kaupungeille, 

jotka toimivat PIMA-prosessissa pääasiassa tilaajapuolella (liite 3). Viranomaistahoille teh-

dyt kyselyt kohdistettiin paikallisille ELY-keskuksille sekä Suomen ympäristökeskukselle.  

Kyselylomakkeet lähetettiin vastaanottajille kesäkuussa ja vastausaikaa annettiin pari viik-

koa. Kyselyihin vastanneiden vähäisestä lukumäärästä johtuen lähetettiin muistutusviesti 

niille tahoille, jotka eivät kyselyihin olleet vastanneet. Kyselylomakkeet pidettiin auki vielä 

syyskuuhun saakka, kunnes voitiin olla varmoja, ettei niihin olisi enää lisää vastauksia tu-

lossa. Yhteensä kyselyitä lähetettiin kaikkiaan 28 vastaanottajalle, joista 9 oli pilaantunei-

den maiden parissa toimivia yrityksiä (AFRY, Insinööritoimisto Ekomaa Oy, Insinööritoi-

misto Gradientti Oy, Insinööritoimisto Lepistö Oy, Nordic Envicon Oy, Ramboll Finland Oy, 

Remsoil Oy, Sweco Finland Oy ja Vahanen Oy), 3 viranomaistahoa (Hämeen ELY-keskus, 

Pirkanmaan ELY-keskus ja SYKE) sekä 16 vastaanottajaa 12:sta Päijät-Hämeen ja Kanta-

Hämeen alueella sijaitsevasta kunnasta ja kaupungista (Asikkala, Forssa, Hausjärvi, Hol-

lola, Hämeenlinna, Iitti, Janakkala, Lahti, Loppi, Orimattila, Padasjoki ja Riihimäki). Yrityk-

sien joukossa oli sekä pienempiä paikallisia PIMA-yrityksiä sekä myös koko maan mitta-

kaavassa isoja PIMA-puolen toimijoita. Kyselyiden vastausprosentit olivat:  

• kysely yrityksille 44 % 

• kysely viranomaisille 67 % 

• kysely kunnille ja kaupungeille 13 % 

Haastatteluja toteutettiin soittamalla niille yritys- ja viranomaispuolen tahoille, jotka eivät 

vastanneet kyselyihin. Haastatteluiden avulla pyrittiin saamaan lisävastauksia sekä haas-

tatteluiden erilaisen luonteen takia oli mahdollista saada perusteellisempia vastauksia kuin 

kyselylomakkeen avulla. Haastattelujen aikana ilmenneistä asioista kirjattiin muistiinpanoja. 

Haastatteluita ei nauhoitettu. 
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6.4 Tulokset 

Ensimmäisessä kysymyksessä lähdettiin selvittämään, mitä eri in situ -vaihtoehtoja yrityk-

set tarjoavat kunnostusmenetelmän valinnassa. Valtaosa vastanneista yrityksistä kertoi tar-

joavansa in situ -kunnostusmenetelmiä vaihtoehtona massanvaihdolle. Vastausten perus-

teella yleisimmät in situ -menetelmät olivat huokosilmatekniikka, biologiset menetelmät 

sekä erilaiset pohjaveden puhdistusmenetelmät. Kohteen ominaisuudet ja eri menetelmien 

toimintaperiaatteet sekä soveltuvuus vaikuttavat tarjottavien menetelmien valintaan. Koh-

teen ominaisuuksista riippuen voidaan tarjota myös muita vähemmän käytettyjä menetel-

miä tapauskohtaisesti, mutta yleensä kunnostusmenetelmä valitaan yleisimmin käytettyjen 

menetelmien joukosta. 

Havaituista hallinnollisista haasteista kysyttiin yrityksiltä sekä myös viranomaispuolelta. Ky-

symykseen annettiin valmiita vastausvaihtoehtoja ja lisäksi myös avoin vastauskenttä. Vas-

tauksissa näkyi selvä ero yritysten ja viranomaisten välillä. Yritysten edustajat olivat huo-

manneet PIMA-prosessissa erilaisia haasteita, kun taas viranomaisten vastausten perus-

teella vastaavia haasteita ei ilmennyt. Kuviossa 9 on esitetty saatuja vastauksia.  

 

 

Kuvio 9. Hallinnolliset haasteet 

Vastausten perusteella suurimmat haasteet liittyivät asenteisiin ja osaamiseen eri menetel-

mistä ja näitä haasteita tuotiin esille myös avoimessa vastauskentässä. Avoimen vastaus-

kentän vastausten ja haastatteluiden perusteella tässä on kuitenkin jossain määrin menty 
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Millaisia hallinnollisia haasteita PIMA-prosessiin liittyy?

Vastaajien määrä
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eteenpäin, sillä tilanteen katsottiin parantuneen hallinnollisten haasteiden osalta viime vuo-

sien aikana. Avoimissa vastauksissa tuotiin esille myös julkiset kilpailutukset, jotka eivät 

aina kohtele pienempiä yrityksiä tasavertaisesti. 

Kyselyissä ja haastatteluissa vastaajilta kysyttiin kohteiden riskinarvioinnin tärkeydestä. 

Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että riskinarviointi on oleellinen ja tärkeä osa kunnostus-

prosessia sekä kunnostustarpeen arviointia. Riskinarviointi muodostaa lähtökohdan kun-

nostustarpeen arvioinnissa, joten sen merkitystä ei voi vähätellä. 

Erityisen tärkeää kattava riskinarviointi on silloin, jos maaperään jätetään kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia. Vastauksissa korostettiin kuitenkin riskinarvioinnin tapauskohtaisuuden li-

säämistä. Kaikissa tapauksissa laajan riskinarvioinnin ei katsottu olevan välttämättä tar-

peellista, joten suppeampikin riskinarviointi olisi riittävä.  

Kyselyissä ja haastatteluissa kysyttiin vastaajilta heidän näkemyksiään, miksi edelleen suu-

rin osa kunnostuksista suoritetaan käyttämällä massanvaihtoa. Kyselyssä kysymykseen 

tarjottiin valmiita vastausvaihtoehtoja sekä lisäksi avoin vastauskenttä. Vastaukset jakau-

tuivat melko tasaisesti valmiiden vastausvaihtoehtojen välillä. Kuviossa 10 on esitetty saa-

tujen vastausten tuloksia. 

 

Kuvio 10. Massanvaihdon edut 
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Vastauksissa nousivat esille massanvaihdolle tyypilliset ominaisuudet ja piirteet. Monissa 

tapauksissa massanvaihdolla voidaan aikaansaada kustannussäästöjä verrattuna vaihto-

ehtoisiin menetelmiin. Massanvaihdon tunnettavuus ja luotettavuus ovat merkittävä etu, 

sillä kunnostusprosessin kestoa voidaan arvioida tarkemmin jo olemassa olevien ja tehtyjen 

kunnostusprosessien kautta. Joissain kohteissa vaihtoehtoisten menetelmien käyttö voi jät-

tää maaperään kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja näihin kohteisiin voidaan asettaa eri-

laisia maan käyttörajoituksia. Massanvaihto eroaa monista muista menetelmistä siinä, että 

kunnostuksen lopputuloksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta voidaan olla varmempia. Li-

säksi haasteeksi on toisinaan koettu lupaprosessi viranomaisten kanssa, kun haluttaisiin 

käyttää vähemmän tunnettuja kunnostusmenetelmiä. 

Kunnostusprosessin keston merkitys erottui avointen vastausten joukosta. Massanvaihdon 

eduksi katsottiin, että kunnostus voidaan suorittaa huomattavasti nopeammin kuin muilla 

menetelmillä. Monesti kunnostukset suoritetaan rakennustöiden yhteydessä, jolloin aika-

taulusyistä ei ole mahdollista valita in situ -menetelmiä. Rakennuskohteiden osalta esille 

nousi myös kysymys menetelmien varmuudesta, sillä aikataulut venyvät entisestään, jos 

kunnostuksella ei päästä kerralla haluttuun tavoitetasoon, vaan joudutaan täydentämään 

kunnostusta käyttämällä massanvaihtoa in situ -menetelmien ohella. Avoimissa vastauk-

sissa nostettiin esiin myös vaihtoehtoisen menetelmien lupaprosessiin liittyvät hankaluudet. 

Vastaajat kokivat, että viranomainen ei aina suhtaudu kovin myönteisesti vaihtoehtoisten 

kunnostusmenetelmien käyttöön. 

Yrityskyselyissä oli tarkoituksena selvittää viranomaisten suhtautumista in situ -menetel-

mien käyttöön yleisellä tasolla. Kysymykseen ei tarjottu valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan 

tarkoituksena oli saada hieman yksityiskohtaisempia vastauksia. Vastausten perusteella vi-

ranomaisten asenne ja suhtautuminen vaihtelivat suuresti. Yleisesti vastausten perusteella 

voidaan sanoa, että viranomaisten suhtautuminen in situ -menetelmiin on lähtökohtaisesti 

positiivista, kun pitäydytään tunnetuissa menetelmissä. Lupaprosessin aikana haasteita tu-

lee siinä vaiheessa, jos halutaan kokeilla vähemmän tunnettua kunnostusmenetelmää, 

josta viranomaisella ei ole välttämättä hirveästi tietoa ja kokemusta. 

Kokemusten ja tiedon kartuttaminen vaihtoehtoisista kunnostusmenetelmistä on ensisijai-

sen tärkeää, kun halutaan tarjota uusia vaihtoehtoisia menetelmiä massanvaihdolle sekä 

yleisesti käytetyille in situ -menetelmille. Kokemusten saamiseen tarvitaan uskallusta ko-

keilla uusia menetelmiä. Onnistuneilla referenssistapauksilla voidaan osoittaa menetelmien 

toimivuus sekä lisätä viranomaisten ja muiden osapuolten tietoisuutta uusista menetel-

mistä.  
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Tilaajapuoli suhtautuu vaihtoehtoisiin menetelmiin kunnostusprosessin alussa melko posi-

tiivisesti. Tilaajilla voi olla jonkinlaiset lähtötiedot eri menetelmistä, mutta he nojaavat vah-

vasti kunnostuksen suunnittelijoihin tiedon saannissa. Vaihtoehtoisten kunnostusmenetel-

mien tulee pystyä tarjoamaan tilaajalle jotain, jota massanvaihdolla ei voida saavuttaa. Mas-

sanvaihdon tarjoamat edut ja toisaalta in situ -menetelmien epävarmuudet aiheuttavat mo-

nesti tilanteen, jossa ei ole perusteltua tarjota tilaajalle vaihtoehtoisia menetelmiä.  

Kyselyissä ja haastatteluissa pyrittiin selvittämään syitä in situ -menetelmien vähäiselle käy-

tölle. Kuviossa 11 on esitetty vastaajien näkemyksiä in situ -menetelmien haasteista. Vas-

tauksissa korostuivat samat asiat kuin massanvaihdon hyödyistä puhuttaessa.  

 

Kuvio 11. In situ -menetelmien ongelmat 

In situ -menetelmien käyttö vaatii enemmän aikaa, joka jo yksinään riittää monissa tapauk-

sissa siihen, että kunnostus tullaan suorittamaan käyttämällä massanvaihtoa. Menetelmien 

käyttöön liittyvät epävarmuudet vähentävät kiinnostusta vaihtoehtoisia menetelmiä koh-

taan. In situ -menetelmien toimintavarmuus ja soveltuvuus eri kohteisiin riippuvat kunnos-

tettavan kohteen olosuhteista. Kohteet eivät ole täysin samanlaisia, joka luo lisää haasteita 

menetelmien soveltuvuuden arvioinnissa ja kunnostuksen tavoitteiden asettamisessa. 

Myös avoimissa vastauksissa korostettiin kohteisiin ja menetelmiin liittyvien epävarmuuk-

sien merkitystä. Epävarmuudet tavoitteiden saavuttamisesta sekä aikatauluissa pysymi-

sestä voivat aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, kun tilaajan omat aikataulut venyvät kun-

nostusprosessin mahdollisten ongelmien takia. Yleensä tilaaja haluaa kunnostuksen 
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suoritettavan mahdollisimman nopeasti sekä edullisesti ja monesti in situ -menetelmät eivät 

tue näitä tavoitteita.   

Kyselyissä ja haastatteluissa kysyttiin, millä keinoin in situ -menetelmien käyttöä voitaisiin 

lisätä. Saatuja vastauksia on esitetty kuviossa 12. Vastausten perusteella merkittävämpänä 

keinona on pyrkiä lisäämään tietoisuutta eri in situ -menetelmistä. Tiedon tuottamisella eri 

menetelmistä voidaan lisätä eri toimijoiden tietotaitoja ja samalla vaikuttaa yleisiin asentei-

siin ja suhtautumiseen in situ -menetelmiä kohtaan. Asenteisiin voidaan pyrkiä vaikutta-

maan myös esittämällä onnistuneita in situ -kunnostushankkeita. 

 

Kuvio 12. In situ -menetelmien käytön lisääminen 

Toinen keino on pyrkiä vähentämään in situ -menetelmien haasteita, joihin lukeutuvat kus-

tannusten vaikeampi arviointi sekä menetelmien yleiset epävarmuudet. Menetelmien toi-

minnasta ja aikatauluissa pysymisestä ei aina voida olla varmoja, joten minimoimalla epä-

varmuuksia, voidaan vaikuttaa yleisiin asenteisiin ja mahdollisesti lisätä in situ -kunnostuk-

sien osuutta. Avoimeen vastauskenttään jätetyissä vastauksissa korostettiin myös kunnos-

tuksen kestoon liittyviä haasteita. Menetelmien tulisi pystyä tarjoamaan vaihtoehto massan-

vaihdolle myös aikataulullisesta näkökulmasta. 

Yhtenä tärkeänä aiheena oli selvittää pilaantuneiden maiden kunnostamisessa toimivien 

asiantuntijoiden näkemyksiä uusien kunnostusmenetelmien kehittämisessä. Tavoitteena oli 

selvittää, mitä uusien in situ -menetelmien tulisi tarjota, jotta niistä voisi tulla realistisia vaih-

toehtoja massanvaihdolle sekä muille olemassa oleville kunnostusmenetelmille. Lisäksi 
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kysyttiin uuden menetelmän tuotteistamiseen ja tunnettavuuden lisäämiseen liittyviä kysy-

myksiä. 

Kyselyistä ja haastatteluista saatujen vastausten perusteella tärkeimpänä yksittäisenä 

asiana uuden menetelmän kehittämisessä on menetelmän toimivuuden ja luotettavuuden 

osoittaminen. Nykyisin on tarjolla lukuisia in situ -menetelmiä, mutta niiden toiminnassa on 

liikaa epävarmuuksia massanvaihtoon verrattuna. Uuden menetelmän luotettavuuden 

osoittamisessa tulee pystyä esittämään onnistuneita oikeita kunnostuskohteita. Monesti 

haasteena on se, että uuden ja vähemmän tunnetun menetelmän käytölle on vaikeampi 

saada viranomaisten hyväksyntää, eivätkä tilaajat välttämättä halua ryhtyä uuden kunnos-

tusmenetelmän testaajiksi. Nykyiset in situ -menetelmät eivät pysty ajallisesta näkökul-

masta katsoen tarjoamaan vaihtoehtoa massanvaihdolle. Uuden menetelmän kehittämi-

sessä ja saattamisessa laajempaan käyttöön auttaisi huomattavasti, jos kunnostusproses-

siin tarvittavaa aikaa saataisiin lyhennettyä. Kunnostuksen kustannukset ovat merkittävä 

osa kunnostusmenetelmää valittaessa, joten uusien edullisten menetelmien kehittäminen 

on tärkeää.  

Uuden menetelmän tulee pystyä tarjoamaan jotain, joka erottaa sen muista vaihtoehtoisista 

menetelmistä. Ympäristönäkökulmat näkyvät yhteiskunnassa kaikessa yhä enemmän, jo-

ten kehittämällä uusia ympäristöystävällisempiä menetelmiä, voidaan luoda kiinnostusta 

uusia menetelmiä kohtaan. Uuden menetelmän ympäristöystävällisyyttä voidaan markki-

noida kunnostuksessa syntyvän jätteen määrän sekä hiilidioksidipäästön vähenemisellä. 

Uuden kunnostusmenetelmän tunnettavuuden lisääminen koettiin tärkeänä sen tuotteista-

misen ja käyttöön saamisen kannalta. Tunnettavuutta voidaan lisätä tuottamalla kirjallista 

materiaalia menetelmän ominaisuuksista ja toimintaperiaatteista. Menetelmän toimintavar-

muus voidaan osoittaa suorittamalla onnistuneita referenssitapauksia. Viranomaisten sekä 

alalla toimivien yritysten silmissä tunnettavuutta voitaisiin lisätä ottamalla eri osapuolet mu-

kaan menetelmän kehittämiseen jo alusta asti sekä järjestämällä tilaisuuksia, jossa kerro-

taan uuden menetelmän kehittämisestä. 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Työn tarkoituksena oli kartoittaa pilaantuneiden maiden kunnostukseen liittyviä hallinnollisia 

pullonkauloja sekä selvittää in situ -menetelmien käyttöön liittyviä haasteita. Menetelmänä 

käytettiin kyselylomakkeita ja puhelinhaastatteluja, joiden avulla selvitettiin pilaantuneiden 

maiden kunnostuksen parissa työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksiä.  

Kyselylomakkeiden vastausprosentit jäivät melko alhaisiksi muistutusviesteistä huolimatta. 

Lisäksi vastaanottajien tavoittaminen puhelinhaastattelujen merkeissä oli jokseenkin haas-

teellista. Jälkikäteen ajateltuna kyselyiden lähettämisen ajankohta oli ongelmallinen. Kyse-

lyt lähetettiin ensimmäistä kertaa kesäkuun puolivälissä, joten monilla vastaajilla oli kesälo-

mat alkamassa. Muistutusviestit hukkuvat helposti loman aikana muiden viestien alle, eikä 

välttämättä myöhemmin viitsitä enää palata näihin kyselyihin. Ajankohdan haasteellisuutta 

varmasti lisäsi koronavirustilanteen aiheuttama etätöiden lisääntyminen. Tilanne oli var-

masti ollut monille uusi ja olosuhteiden takia ajankäytön suunnittelu on voinut olla monille 

haastavaa. 

Suurimmat PIMA-sektorin hallinnolliset haasteet liittyvät tiedon ja osaamiseen vähyyteen 

vaihtoehtoisista kunnostusmenetelmistä. Viranomaisten suhtautuminen ja käytännöt eroa-

vat joissain määrin toisistaan, joten in situ -menetelmien käyttö kunnostuksessa voi vaatia 

vankempia perusteluita menetelmän valinnassa.  

Massanvaihto tarjoaa nopeimman ja yleensä myös halvimman vaihtoehdon kunnostukselle. 

In situ -menetelmien haasteet liittyvät menetelmien hitauteen sekä epävarmuustekijöihin. 

Kunnostusprosessi halutaan pääsääntöisesti suorittaa nopeasti alta pois, joten kunnostuk-

selle asetettuihin tavoitteisiin tulee yltää. Näistä syistä johtuen, in situ -menetelmät eivät 

tällä hetkellä pysty tarjoamaan useimmissa tapauksissa kunnon vaihtoehtoa massanvaih-

dolle.  

Uusien in situ -menetelmien kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota epävarmuuksien pois-

tamiseen. Menetelmien toimintavarmuus tulee pystyä osoittamaan niin kokeellisella tasolla 

kuin myös oikeissa PIMA-kohteissa. Yrityksillä ei välttämättä ole halua tai resursseja uusien 

menetelmien kehittämiseen ja testaukseen, joten korkeakouluilla on merkittävä rooli uusien 

in situ -menetelmien kehityksessä myös jatkossa. Suorittamalla onnistuneita kunnostuksia, 

pystytään osoittamaan menetelmien toimintavarmuus ja samalla voidaan lisätä uusien kun-

nostusmenetelmien tunnettavuutta. Ottamalla viranomaiset sekä pilaantuneiden maiden 

parissa työskentelevät yritykset mukaan menetelmien kehittämiseen, voidaan lisätä tieto-

taitoa sekä osaamista uusista menetelmistä jo aikaisessa vaiheessa. 
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Liite 3.   Kyselylomake tilaajapuolelle 
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