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Abstract

Industrial emissions and soil pollution caused by harmful substances attracted an increased public
awareness in the 1970s. Ministry of the Environment contributed to the rapid development of
environmental legislation. Development of Finnish environmental legislation has also been
significantly affected by the membership of the EU has been in 1995. Finnish legislation is largely
based on EU legislation, but in some cases it includes even stricter standards and limits than those
applied on the EU level. Studies of contaminated soils in Finland began with mapping of landfills
in the 1980s. The clearing and renovation project of contaminated soils named SAMASE started
in 1988, and approximately 10,400 contaminated areas were surveyed. Currently, the total number
of objects has already expanded to about 25,000.

This thesis consists of five scientific publications related to contaminated sites. Its summary
deals with environmental legislation, treatment methods for soils contaminated with oils and
heavy metals, and risk assessment in general. The scientific publications focus on the utilization
of two chemical methods, i.e. oil biodegradation of contaminated soil studied, especially by
manometric respirometric BOD Oxitop method, and the study of railway ballast using five-step
sequential extraction method. The results show that the biodegradability of oil is strongly
dependent on the soil matrix and the studied oils (motor and light fuel oils), which are
biodegradable well under suitable conditions. When a 6-month long biodegradation study of light
fuel contamination in mineral-rich soil without soil conditioning was performed, the final
biodegradation degree was surprisingly almost complete (> 90 %), in contrary to the general
assumption. Thus, the inherent biodegradability is a cost-efficient and a recommended treatment
method for oil contaminated soils, especially in sparsely populated areas. Research of the railway
ballast showed that the multi-step sequential extraction will provide valuable information about
the effects of environmental circumstances on metals bioavailability or solubility for the purposes
of risk assessment. This information is necessary to understand the actual environmental risks of
metals in different natural environments, thus contributing to the development of licensing
procedure. The results of this thesis also show that licensing related to the restoration of
contaminated soils r (authority and control procedures) must be simplified. The authorities should
also have sufficient chemical knowledge, since after all, environmental problems are mainly of
chemical nature.

Keywords: biodegradable, BOD OxiTop, contaminated soil, environmental legislation,
risk assessment, sequential extraction, waste classification, waste rock
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Tiivistelmä

Huoli ympäristöstä nosti 1970-luvun alussa erilaiset päästöt päivänvaloon, ja haitallisten ainei-
den aiheuttama maaperän pilaantuminen nousi esille 1980-luvulla. Suomeen vuonna 1983 perus-
tettu ympäristöministeriö on edesauttanut nopeaa ympäristölainsäädännön kehittymistä. Kehi-
tykseen on vaikuttanut merkittävästi myös EU-jäsenyytemme vuodesta 1995 lähtien ja jäsenyy-
den myötä implementoitu EY:n lainsäädäntö. Joiltain osin säädöksemme ovat jopa tiukempia
kuin EU:n vastaavat säännökset. Suomessa pilaantuneiden maiden selvitystyö alkoi kaatopaik-
kojen kartoituksella 1980-luvulla. Valtioneuvoston v. 1988 antaman selonteon pohjalta käynnis-
tyi saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojekti (SAMASE), jossa kartoitettiin noin
10 400 pilaantuneeksi epäiltyä tai todettua aluetta. Tätä työtä jatketaan edelleen viranomaisten
tavanomaisen lupa- ja valvontatyön ohessa. Tällä hetkellä kohteiden kokonaismäärä on noin 25
000.

Tämä pilaantuneisiin maihin (PIMA) liittyvä väitöskirjatutkimus koostuu yhteenveto-osasta,
jossa käsitellään alan lainsäädäntöä, käsittelymenetelmiä ja riskinarviointia yleisesti sekä viides-
tä osajulkaisusta, jotka keskittyvät öljyllä pilaantuneiden maiden biohajoavuuteen manometrista
respirometrista BOD Oxitop -menetelmää käyttäen ja kaivosteollisuuden sivukiven (raidesepeli)
raskasmetallien analytiikkaan sekventiaalista uuttoa hyödyntäen. Tutkimuksen tulokset osoitta-
vat, että öljy biohajoaa maassa sopivissa olosuhteissa hyvin ja luontainen biohajoavuus on täten
yksi käyttökelpoinen öljyllä pilaantuneiden maiden puhdistusmenetelmä. Raidesepelitutkimuk-
set osoittivat, että monivaiheinen sekventiaalinen uutto tuo uutta arvokasta tietoa olosuhteiden
vaikutuksista metallien biosaatavuudesta/liukoisuudesta niiden riskinarviointia varten. Tämä tie-
to on välttämätöntä, kun halutaan ymmärtää metallien todelliset ympäristövaikutukset erilaisissa
luonnonolosuhteissa ja näin edistää osaltaan lupamenettelyn kehittämistä. Väitöskirjassa tode-
taan myös, että pilaantuneen maan kunnostuksiin liittyen viranomaisten lupa- ja valvontamenet-
telyä tulee yksinkertaistaa ja viranomaisilla tulisi olla riittävästi kemian tietämystä ja kemiallista
ajattelua, ovathan ympäristöongelmat pääosin luonteeltaan kemiallisia.

Asiasanat: biohajoavuus, BOD OxiTop -menetelmä, jäteluokitus, pilaantunut maa,
riskinarviointi, sekventiaalinen uutto, sivukivi, ympäristölainsäädäntö
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Symboliluettelo 

Alempi ohjearvo Haitallisen aineen pitoisuus, jonka ylittyessä alueen 

maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, ellei 

aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai liiken-

nealueena taikka muuna vastaavana alueena tai ellei 

kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin 

osoitettu (VNa 214/2007) 

AVI Aluehallintovirasto 

BAT Paras käytettävissä oleva tekniikka (Best Available 

Technique) 

BEP Parhaat ympäristökäytännöt (Best environmental  

 practices) 

BOD Biologinen hapenkulutus (biochemical oxygen 

demand) 

BOD Oxitop -laitteisto Biohajoavuuden määrittämiseen kehitetty laitteisto 

CLP-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 

1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, 

merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 

67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja 

kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 

muuttamisesta 

COD Kemiallinen hapenkulutus (chemical oxygen 

demand) 

DOC Liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuus (dissolved 

organic carbon) 

DO-IT -menetelmä Hapen avulla tapahtuva kunnostaminen (dissolved 

oxygen in situ treatment)  

ELY Liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

Inertti jäte Jäte, jolle ei tapahdu biologisia, fysikaalisia tai 

kemiallisia muutoksia 

IPPC-direktiivi Neuvoston direktiivi ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 

(1996/61/EY) 
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JASKA-hanke Ympäristöministeriön ja Öljynsuojarahaston 

määräaikaisen, riskialueilla sijaitsevien öljyllä 

pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja kunnostushanke 

Kynnysarvo Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä 

maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on 

arvioitava  

MATTI-tietojärjestelmä  Maaperän tilan tietojärjestelmä (soil status data 

system) 

MARA-asetus Valtioneuvoston asetus (591/2006) jätteiden 

hyödyntämisestä maarakentamisessa 

Mittausepävarmuus Mitatun arvon suurin poikkeama todellisesta arvosta  

Määritysraja Pienin pitoisuus, joka voidaan määrittää 

hyväksyttävällä tarkkuudella 

Pilaantunut maaperä Maaperä, jossa ihmistoiminnasta maaperään 

joutuneet haitta-aineet aiheuttavat haittaa tai 

merkittävän riskin ympäristölle tai ihmisen 

terveydelle 

PIMA-asetus Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden 

ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007) 

PBPM Aineen M potentiaalinen biosaatavuusaste [ %] 

POP-aineet Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

Päästödirektiivi (IED) Teollisuuden päästöjen yhdennettyä ehkäisemistä ja 

vähentämistä koskeva direktiivi (2010/75/EU, 

Industrial Emissions Directive, IE-direktiivi) 

REACH-asetus Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, 

lupamenettelyä ja rajoituksia koskeva Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus 

SAMASE-projekti  Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja 

kunnostusprojekti vuosina 1989–1994 

SOILI-ohjelma Vanhojen polttoaineiden jakeluasemien maaperän 

kunnostusohjelma 

SYKE  Suomen ympäristökeskus (Finnish Environment 

Institute) 
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Taustapitoisuus Haitallisen aineen tavanomainen pitoisuus 

maaperässä tai sellainen kohonnut pitoisuus, joka 

esiintyy pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi 

epäillyn alueen ympäristössä (PIMA-asetus, VNa 

217/2007) 

TOC Orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (total organic 

carbon) 

VALTSU Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 

saakka 

Viitearvo Mahdollisten terveys- ja ympäristöhaittojen 

perusteella määritelty yleinen pitoisuus- tai 

annosraja, joka vastaa tiettyä erikseen määriteltyä 

riskitasoa  

VOC-yhdisteet  Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (volatile organic 

compounds) 

Ylempi ohjearvo Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä 

maaperää pidetään yleensä pilaantuneena alueella, 

jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikenne-

alueena taikka muuna vastaavana alueena, ellei 

kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin 

osoitettu (VNa 214/2007) 

YM Ympäristöministeriö 

ÖSTRA Öljynsuojarahasto 
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1 Johdanto 

Ympäristöasiat tulivat yleiseen tietoisuuteen Suomessa 1970-luvulla, kun päivän-

valoon nousivat teollisuuden ja muun elinkeinoelämän jätteet sekä niiden pääs-

töistä aiheutuvat ongelmat. Alkoi keskustelu jätteiden käsittelystä, päästöistä il-

maan, maaperään ja veteen. Syntyi tarve ja vaatimukset sekä uudelle lainsäädän-

nölle että uusille tavoille hoitaa ympäristöä. Teollisuus joutui hyväksymään sen, 

että ympäristönsuojelusta tuli välttämätön kustannustekijä. Myös ympäristökysy-

mykset nousivat merkittäväksi osaksi poliittista järjestelmää.  

Suomessa sisäasiainministeriöön perustettiin ympäristönsuojeluosasto vuonna 

1973. Se laajeni ympäristöministeriöksi (YM) vuonna 1983. Ministeriön tehtävänä 

oli mm. valmistella kansallista lainsäädäntöä sekä ohjata, kehittää ja seurata lain-

säädännön soveltamista. Uutta ympäristönsuojelun lainsäädäntöä syntyi nopeasti, 

mm. jätehuollon lainsäädäntö täsmentyi merkittävästi vuonna 1978, kun säädettiin 

jätehuoltolaki ja -asetus. Sittemmin kansallinen lainsäädäntö on kehittynyt voimak-

kaasti, erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kehitykseen on vaikuttanut 

merkittävästi myös vuodesta 1995 alkaen EU-jäsenyytemme ja jäsenyyden myötä 

toteutunut EY:n lainsäädäntö.  

Suomessa haitallisten aineiden aiheuttama maaperän pilaantuminen nousi 

esille 1980-luvulla. Vuosikymmeniä aikaisemmin oli Euroopan teollistuneissa 

maissa ja Yhdysvalloissa havahduttu pilaantuneiden alueiden aiheuttamiin ympä-

ristö- ja terveyshaittoihin. Ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen käytettiin 

vuosi vuodelta kasvavia voimavaroja. Eurooppalaista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa 

edistettiin mm. järjestämällä ensimmäinen Consoil-konferenssi vuonna 1985 ja ko-

koamalla ns. CARACAS- ja CLARINET-verkostot. (Pyy et al. 2013).  

Suomessa pilaantuneiden maiden selvitystyö alkoi ongelmajätteiden kaato-

paikkojen ja luvattomien läjitysalueiden sekä riskikaatopaikkojen kartoituksella 

1980-luvun alkupuolella. Kartoituksessa todettiin lähes 400 riskikaatopaikkaa 

(Seppänen 1986, Assmuth et al. 1990). Ensimmäisiä tutkittuja ja kunnostettuja on-

gelma-alueita Suomessa olivat mm. entinen Santaholma Oy:n saha-alue Haukipu-

taalla (Ympäristöministeriö 1998). Kunta oli hankkinut alueen haltuunsa ja kaa-

voittanut sen pientaloalueeksi. Ennen rakentamista 1990-luvun lopulla alueelta 

poistettiin haitalliset kloorifenoleilla saastuneet maa-ainekset. Työ toteutettiin Ou-

lun lääninhallituksen antaman jätehuoltosuunnitelmapäätöksen mukaisesti. Päätök-

sen valmisteluun osallistui tämän väitöskirjan laatija silloisen tietämyksensä ja hal-

linnon periaatteiden mukaisesti. Itse kunnostustyön toteutti Oulun vesi- ja ympä-

ristöpiiri valtion jätehuoltotyönä (Kaakinen 2015).  
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Vuonna 1988 valtioneuvosto antoi selonteon, jossa luvattiin selvittää saastu-

neet maa-alueet ja kunnostaa kunnostusta vaativat alueet. Tavoitteen saavutta-

miseksi perustettiin ympäristöhallinnon sisäinen saastuneiden maa-alueiden selvi-

tys- ja kunnostusprojekti (SAMASE). Kartoituksen tiedot koottiin silloisissa vesi- 

ja ympäristöpiireissä (Puolanne et al. 1994). Tietolähteinä käytettiin pääasiallisesti 

piirien omia, lääninhallitusten sekä kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten 

lupa- ja valvonta-asiakirjoja sekä kunnista koottuja historiatietoja. Tiedot tallennet-

tiin ns. SAMASE-rekisteriin. Projektin aikana kartoitettiin noin 10 400 pilaantu-

neeksi epäiltyä tai todettua aluetta. Tulevien kunnostustoimien arvioitiin tuolloin 

maksavan 5,4 miljardia markkaa eli lähes miljardi euroa. Projektin loppuraportti 

valmistui vuonna 1994 (Puolanne et al. 1994).  

Pilaantuneiksi epäiltyjen kohteiden kartoitus- ja selvitystyötä on jatkettu viran-

omaisten tavanomaisen lupa- ja valvontatyön ohella yhdessä kuntien kanssa. SA-

MASE-rekisteri muuttui erillisistä, vesi- ja ympäristöpiirien tietokannoista ympä-

ristöhallinnon ylläpitämäksi ”Maaperän tilan tietojärjestelmäksi” (MATTI) vuonna 

2007. Koska tiedot on koottu aiempien alueellisten tietokantojen tiedoista, on ollut 

mahdollista, että niiden kattavuus ja luotettavuus vaihtelevat. Alueellisesti MATTI 

kattaa koko Suomen lukuun ottamatta Ahvenanmaata.  

SAMASE-projektia aloitettaessa 1990-luvun alkupuolella arvioitiin, että kun-

nostusta vaativien kohteiden kokonaismäärä olisi ajan myötä noin 25 000. Vuosi-

tuhannen vaihteessa alueellisissa tietokannoissa kohteiden määrä olikin jo 17 000 

ja 2010-luvun alussa 23 500 (Pyy et al. 2013). MATTI-kohteiden lukumäärä on 

edelleen lisääntynyt, ja rekisteritietojen perusteella se oli vuoden 2015 huhtikuussa 

24 944. Kohteiden tarkempi toimialajakauma on esitetty taulukossa 1. MATTI-tie-

tojärjestelmän kohteet painottuvat eteläiseen Suomeen ja rannikkoalueille eli alu-

eille, joilla asutus on tiheintä ja joilla on runsaimmin teollisuus- ja yritystoimintaa. 

Noin joka viides kohde sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella tai asutusalueiden 

läheisyydessä ja joka sadas luonnonsuojelualueella. Omistuspohjan mukaan jaotel-

tuna MATTI-kohteista on noin kaksi kolmasosaa yksityisessä omistuksessa, joista 

noin puolet yksityishenkilöiden ja loput yritysten tai toiminnanharjoittajien omis-

tamia kiinteistöjä. Myös kunnat ovat suuri yksittäinen pilaantuneiden maa-alueiden 

omistajataho. Niiden omistuksessa on neljännes kohteista (Ympäristöministeriö 

2015b). 

MATTI-kohteiden lukumäärä kasvaa edelleen lähinnä toimialakohtaisten kar-

toitusten kautta. Vuonna 2015 on selvitetty mm. paloharjoitusalueiden, romutta-

moiden ja kaivannaisteollisuuden jätealueiden aiheuttamaa ympäristön pilaantu-
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mista. Nämä uudet kohteet johtuvat useimmiten aikaisemmin tapahtuneesta pilaan-

tumisesta. Uusia pilaantuneita alueita syntyy lähinnä öljy- ja kemikaalivahinkojen 

yhteydessä ja jätehuollon laiminlyöntitapauksista, mutta näiden määrä on vähäinen 

ja kohteet yleensä pieniä. (Ympäristöministeriö 2015b). 

Taulukko 1. MATTI-kohteiden toimialajakauma vuonna 2015 (MATTI-tietojärjestelmä 

4/2015). 

Toimialat  Määrä 

Polttoaineen jakelu ja liikennetoiminta  7 801 

Jätteenkäsittely (sis. romuttamot)  3 335 

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus  2 887 

Ampumaradat  1 160 

Metalliteollisuus  1 320 

Sahat ja kyllästämöt  899 

Taimi- ja kauppapuutarhat  1 050 

Muu teollisuus  3 087 

Muu toiminta  3 415 

Yhteensä  24 944 

Pilaantuneiden alueiden kunnostamisessa edellytettyjen ympäristöviranomaisten 

päätösten (ilmoitus- ja lupapäätökset) määriä on seurattu vuodesta 1986 lähtien. 

Päätösmäärä lähti selvään nousuun 1990-luvun puolivälissä, kun SAMASE-pro-

jekti valmistui toimenpide-ehdotuksineen ja kun käytöstä poistettujen polttoaineen-

jakelu- ja huoltoasemien SOILI-kunnostusohjelma käynnistyi. SOILI-ohjelmaa on 

jatkanut ns. JASKA-hanke. Samoihin aikoihin ryhdyttiin keskittämään kaatopaik-

katoimintaa, jolloin vanhoja kaatopaikkoja suljettiin ja kunnostettiin. Kauppa- ja 

teollisuusministeriön päätöksen (415/1998) seurauksena vuosina 2002–2004 teh-

tiin huoltoasemilla runsaasti muutos- ja kunnostustöitä. Kunnostuspäätöksiä tehtiin 

parhaimmillaan vuodessa lähes 450. Nykyisin uusia pilaantuneiden maiden kun-

nostushankkeita aloitetaan vuosittain noin 250–300 kohteessa. Päätöksiä on an-

nettu vuosina 1986–2013 lähes 4 900. MATTI-tieto-järjestelmään tallennettujen 

tietojen pohjalta on noin 5 100 kohdetta kunnostettu ja kunnostustoimenpiteitä on 

toteutettu yli 6 700 kpl. (Pyy et al. 2013).  

Kunnostuksen tavoitteet määritetään pääsääntöisesti maaperän haitta-aineiden 

pitoisuustasojen mukaan. Usein puhdistustavoitteena esitettävä pitoisuustaso mää-

rätään PIMA-asetuksen 214/2007 ohjearvojen perusteella. Viime aikoina kunnos-

tuspäätöksiä ja tavoitteiden asettamista ovat ohjanneet PIMA-asetuksen lisäksi sii-
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hen liittyvät ohjeet, joista uusin on ”Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kes-

tävä riskinhallinta” (YM 6/2014). Muutoksena aikaisempaan käytäntöön ohjeissa 

korostetaan kohdekohtaisen riskinarvioinnin sekä kestävien riskinhallintaratkaisu-

jen merkitystä (Ympäristöministeriö 2015b). Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, 

että kunnostustarpeen arvioinnissa ja kunnostustavoitteiden asettamisessa on ollut 

merkittävässä osassa aiemmin alueen maaperästä mitattujen haitta-ainepitoisuuk-

sien vertailu PIMA-asetuksen ohjearvoihin eli tavanomaisessa maankäytössä alem-

piin ohjearvoihin ja teollisuus- ja varastoalueilla ylempiin ohjearvoihin. Esimer-

kiksi vuonna 2011 yli 93 %:ssa ympäristöviranomaisten antamissa kunnostuspää-

töksissä tavoitteet asetettiin ohjearvojen mukaisesti. (Pyy et al. 2013).  

Maankäytön muutos tai kaivu- ja rakennustyöt ovat yleisimpiä syitä, jotka 

käynnistävät pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen. Kunnostaminen tehdään 

useimmiten terveysriskien vähentämiseksi rakennettavilla asutusalueilla tai pohja-

vesialueilla. Kunnostustoimet ovatkin kohdistuneet asutusalueille tai niiden välit-

tömään läheisyyteen (noin 3 000 tapausta, joista pohjavesialueilla noin 1 000 ta-

pausta). Suomessa pilaantuneiden maiden kunnostaminen toteutetaan pääosin kai-

vamalla pilaantuneet maa-ainekset pois ja loppusijoittamalla ne kunnostettavan 

alueen ulkopuolelle. Kaivettuja pilaantuneita maa-aineksia viedään vuosittain lähes 

1,5 miljoonaa tonnia käsiteltäväksi noin 70 kaatopaikalle tai muulle käsittelyalu-

eelle. Käsitellyistäkin maa-aineksista suuri osa on ohjautunut kaatopaikoille joko 

hyötykäyttöön tai jätteenä. Lähes puolet käsittelypaikoilla vastaanotetuista maa-ai-

neksista on hyödynnetty sellaisenaan ilman käsittelyä kaatopaikan peitemaina tai 

rakenteissa. Viimeisten vuosien aikana maa-ainesten hyötykäyttö on lisääntynyt 

merkittävästi suurimmissa kaupungeissa. Rakentamisen yhteydessä syntyneitä 

maa-aineksia on pyritty hyödyntämään joko syntypaikalla tai laajoilla rakentamis-

kohteilla. (Ympäristöministeriö 2015b). 

Yksityiset yritykset, maanomistajat ja vuokralaiset kunnostavat Suomessa noin 

kaksi kolmasosaa kohteista, lopuista vastaavat lähinnä kunnat sekä pieneltä osin 

valtio. Valtio on tukenut terveyden ja ympäristön kannalta merkittävien ”isännättö-

mien” riskikohteiden kunnostamista. YM:n ohjaaman Valtion jätehuoltotyöjärjes-

telmän kautta on kunnostettu noin 400 kohdetta 1990-luvulta lähtien. Näiden hank-

keiden osuus on viimeisten vuosien aikana ollut noin 5 % vuosittain aloitetuista 

kunnostuksista. Määrärahaa on ollut käytettävissä 1,5–3 miljoonaa euroa vuodessa. 

Nykyisen järjestelmän avulla ei aina ole pystytty parhaalla mahdollisella tavalla 

edistämään kiireellisten isännättömien riskikohteiden järjestelmällistä tutkimista ja 

kunnostamista. Valtion jätehuoltotyöjärjestelmän lisäksi toissijaista rahoitusta on 



21 

kanavoitu Öljysuojarahaston (ÖSRA) kautta 2–2,5 miljoonaa euroa vuodessa öl-

jyllä pilaantuneiden maa-alueiden tutkimiseen ja kunnostamiseen. Kunnostettujen 

kohteiden määrä on samaa suuruusluokkaa kuin Valtion jätehuoltotyöjärjestel-

mässä, eli vuoteen 2015 mennessä Öljysuojarahaston kautta on kunnostettu noin 

400 kohdetta. (Ympäristöministeriö 2015b). 

BAT-periaatetta voidaan soveltaa pilaantuneen ympäristön riskinhallintatoi-

mien määrittelyssä, mutta ei samassa laajuudessa kuin teollisen toiminnan päästö-

jen rajoittamisessa. Riskinhallintamenetelmän valintaa koskevaa ratkaisua ei voida 

perustaa suoraan ympäristönsuojelulakiin, mutta päätöksen eräänä perusteena voi-

daan viitata lain nojalla BAT-periaatteeseen. Periaatetta voidaan kuitenkin yksi-

selitteisesti soveltaa riskinhallintatoimista aiheutuvien päästöjen rajoittamisessa 

(Tuomainen 2006). BAT-periaate korostuu myös 1.9.2014 voimaan tulleessa ym-

päristönsuojelulaissa (527/2014). Lailla on Suomessa toimeenpantu ns. teollisuus-

päästödirektiivi, joka sisältää mm. kokonaan uuden, direktiivilaitoksia koskevan 

maaperän ja pohjaveden perustilan arviointia ja perustilan palauttamista koskevan 

menettelyn (YSL 82 §).  

Kaikilta ammattimaisilta jätteiden käsittelijöiltä – myös pilaantuneiden maa-

ainesten käsittelylaitoksilta – edellytetään BAT-periaatteen noudattamista. Tämä 

vaatimus on kirjattu laitosten ympäristölupiin. Ekotehokkuuden kannalta on oleel-

lista, että käytettävät riskinhallintamenetelmät on kehitetty sellaiseen mittakaavaan, 

että niiden käyttö kyseisellä toimialalla on taloudellisesti ja teknisesti kannattavaa. 

Periaate on ulotettu koskemaan myös parhaiden ympäristökäytäntöjen (BEP) so-

veltamista työmenetelmissä sekä raaka-aineiden ja polttoaineiden valinnoissa (Ko-

sola ja Leivonen 2003). 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan lisäksi pilaantuneiden maiden kunnostuk-

sissa täytyy huomioida myös jätelain periaatteet. Vuonna 2012 voimaan tulleessa 

jätelaissa (648/2012) on kirjattu keskeisenä periaatteena niin sanottu etusijajärjes-

tys: Ensisijainen tavoite on jätteen synnyn ehkäiseminen ja toissijaisesti jäte (tässä 

piilaantunut maa) on kierrätettävä. Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on hyödyn-

nettävä ensisijaisesti materiaalina ja vasta toissijaisesti energiana. Etusijajärjestyk-

sestä voidaan poiketa vain, jos jokin muu vaihtoehto on ympäristön kannalta järke-

vämpi. Etusijajärjestyksen mukaista jätehuoltovaihtoehtoa valittaessa huomioidaan 

jätteen elinkaarivaikutukset, ympäristönsuojelu sekä jätehuollosta vastaavan tekni-

set ja taloudelliset edellytykset noudattaa etusijajärjestystä (ks. kuvio 1). 
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Kuvio 1. Jätehierarkian pyramidi (Sligo County Council 2012) (Julkaisun V mukainen 

esitys). 

Ympäristöministeriössä on valmistunut joulukuussa 2015 uusi PIMA-strategia eli 

valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia (Ympäristö-

ministeriö 2015b). Tämä strategia on kansallinen näkemys siitä, miten pilaantunei-

den alueiden riskinhallinta ja kunnostus hoidetaan Suomessa kustannustehokkaasti 

ja kestävästi huomioiden terveyden- ja ympäristönsuojelu parhaalla mahdollisella 

tavalla. Strategian päämääränä on, että pilaantuneiden maa-alueiden riskit tervey-

delle ja ympäristölle on saatu hallintaan kestävällä tavalla vuoteen 2040 mennessä. 

Strategian päämäärän saavuttamiseksi on asetettu kuusi keskeistä tavoitetta. Ris-

kienhallintastrategian tavoitteita ovat: 

1. Riskikohteet tunnistetaan, tutkitaan ja kunnostetaan järjestelmällisesti.  

2. Alueidenkäyttö ja pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinta tukevat toisiaan 

kestävien kokonaisratkaisujen saavuttamiseksi. 

3. Tietojärjestelmät tukevat suunnittelua ja päätöksentekoa käyttäjälähtöisesti. 

4. Kunnostusmenetelmät ovat kustannustehokkaita, säästävät luonnonvaroja, mi-

nimoivat haitalliset ympäristövaikutukset ja edistävät kiertotaloutta. 
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5. Menettelytavat, toimijoiden työnjako sekä vastuut ja velvoitteet ovat selkeitä 

ja yhdenmukaisia.  

6. Toiminta ja viestintä ovat avointa, läpinäkyvää ja vuorovaikutteista. 

Suomessa tarvitaan uutta ajattelua pilaantuneiden alueiden tutkimiseen ja riskinar-

viointiin. Tietomme haitta-aineiden todellisista vaikutuksista ja riskeistä ovat vielä 

puutteellisia. Pitoisuudet ovat usein niin pieniä, että ne ovat vaikeasti ymmärrettä-

vissä kemiaa vähemmän tuntevalle ympäristöalan ammattilaiselle. Niinpä joudu-

taan usein miettimään sitä, että ”mikä on paljon”. Tämän väitöskirjan tarkoituksena 

onkin osaltaan tuoda uusia näkemyksiä ja mahdollisuuksia pilaantuneiden maiden 

tutkimiseen sekä herättää keskustelua YK:n julistaman Kansainvälisen maaperän 

vuoden 2015 innoittamana. 
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2 Tutkimuksen tavoitteet ja työn rakenne 

Globaali ympäristön tilan huolestuttava huononeminen, mikä koskee maaperää, ve-

siä ja ilmakehää, on nyt kaikkialla tiedostettu ja ongelmiin ollaan järjestelmällisesti 

puuttumassa. Nämä ongelmat ovat keskeiseltä osaltaan luonteeltaan kemiallisia, 

joten on ensiarvoisen tärkeää, että kemiallista osaamista tuodaan entistä enemmän 

mukaan näiden globaalien ongelmien ratkaisemiseen. Saatujen kokemusten lisäksi 

tarvitaan olennaisesti lisää uutta kemiallista tutkittua tietoa, jotta myös pilaantu-

neita maita koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismenettelyä voidaan keventää ja 

sujuvoittaa, mikäli saatu tieteellinen tutkimus ja tutkimustulokset sen mahdollista-

vat.  

Tämä soveltavan kemian tieteenalaan liittyvä väitöskirjatutkimus koostuu yh-

teenvedosta ja viidestä tiedejulkaisusta, joissa käsitellään öljytuotteilla pilaantunei-

den maiden luontaista puhdistumista maaperässä, sekä kaivosteollisuudesta peräi-

sin olevan sivukiven sisältämien raskasmetallien analytiikkaa. Näissä tutkimuk-

sissa hyödynnetään erityisesti respirometrista manometrista BOD Oxitop -mene-

telmää ja sekventiaalista uuttoa. 

Tämän väitöskirjan keskeinen uusi tavoite on näiden kahden edellä mainitun 

potentiaalisen kemiallisen tutkimusmenetelmän hyödyntämisen edistäminen pi-

laantuneita maita koskevissa viranomaismenettelyissä. Oulun yliopiston kemian 

laitoksella on jo vuosia tehty tieteellistä tutkimusta näihin aihealueisiin liittyen. Öl-

jytutkimukset ovat keskittyneet uusien ja käytettyjen öljyjen sekä jäteöljypohjais-

ten tuotteiden biohajoavuuteen, mutta niissä ei ole käsitelty pilaantuneiden maiden 

lupamenettelyä koskevaa näkökulmaa. Toisaalta sekventiaalista uuttoa koskevat 

tutkimukset ovat liittyneet pääasiassa jätteisiin sekä jätteiden ja teollisuuden sivu-

tuotteiden hyödyntämiseen, mutta eivät lainkaan kaivannaisteollisuudesta peräisin 

olevien sivukivien käytöstä mahdollisesti aiheutuvien ongelmien tutkimiseen.  

Öljyjen biohajoavuutta maassa on tarkasteltu Julkaisuissa I–II, joissa bioha-

joavuutta on tutkittu BOD Oxitop -laitteistolla. Öljyjen sisältämien hiilivetyjen 

luontaista biohajoamista erilaisissa maalajeissa edesautettiin ravinnelisäyksin. Ras-

kasmetallien määrityksissä sivukivien tutkimuksessa käsiteltiin kokonaisuuttoa, 

osittaisuuttoja ja sekventiaalista uuttoa sekä niiden tapaa kuvata raskasmetallien 

aiheuttamaa pilaantuneisuutta. Lisäksi selvitettiin olosuhteiden vaikutusta määri-

tystuloksiin. Raskasmetallianalytiikkaa on kuvattu tarkemmin Julkaisuissa III–V. 

Raskasmetallipitoisten maiden riskinarvioinnissa otettiin käyttöön käsite potenti-

aalinen biosaatavuus. 
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Väitöskirjan uskotaan antavan myös uusia työkaluja pilaantuneiden maiden 

kunnostusten suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan viranomaisille, toiminnan-

harjoittajille sekä konsulteille. Väitöskirja tukee osaltaan joulukuussa 2015 hyväk-

syttyjä valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian ta-

voitteita, joiden mukaan kunnostusmenetelmien tulee olla kustannustehokkaita, 

luonnonvaroja säästäviä, haitallisia ympäristövaikutuksia vähentäviä ja kiertota-

loutta edistäviä. Edellä kuvatut väitöskirjan tavoitteet tukevat myös nykyisen hal-

lituksen hallitusohjelmassa esittämää lupamenettelyä koskevien sujuvoittamista-

voitteiden edistämistä. 
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3 Katsaus ympäristölainsäädäntöön, 
riskinarviointiin ja kunnostusmenetelmiin 

Suomen EU-jäsenyyden myötä 1.1.1995 ympäristölainsäädäntömme integroitiin 

EU:n lainsäädäntöön. Meillä noudatetaan sekä EU-säädöksiä että kansallista lain-

säädäntöä. Joiltain osin säädöksemme ovat jopa tiukempia kuin EU:n vastaavat 

säädökset. Pilaantuneisiin maihin liittyvää päätöksentekoa ja toimia ohjataan pää-

osin ympäristöä, mutta myös ihmisen terveyttä, kemikaaleja, jätteitä sekä maan-

käyttöä ja rakentamista koskevalla lainsäädännöllä. Tässä luvussa esitetään näitä 

koskevat keskeisimmät säädökset ja selostetaan niiden merkitystä pilaantuneen 

maiden näkökulmasta sekä luodaan lyhyt katsaus keskeisiin kunnostusmenetelmiin. 

Päätöksentekoa ohjataan myös suoraan tai välillisesti erilaisilla strategioilla ja 

toimenpideohjelmilla, säädöksiä tarkentavilla ohjeilla, toiminnan teknistä suunnit-

telua ja toteutusta tukevilla oppailla sekä muilla poliittisilla tai taloudellisilla oh-

jauskeinoilla (Sorvari et al. 2009). Tässä yhteydessä käsitellään lainsäädännön lo-

pussa lyhyesti vielä valtakunnallista jätesuunnitelmaa. 

3.1 Lainsäädäntökatsaus 

3.1.1 Ympäristönsuojelulaki  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) on pilaantumisen torjunnan yleislaki, joka sisäl-

tää säännöksiä maaperän, vesien ja ilman suojelemisesta. Sitä sovelletaan kaikkeen 

toimintaa, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Lain tavoit-

teena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumisista, poistaa ja vähentää pilaantumi-

sesta aiheutuvia vahinkoja, turvata terveellinen, viihtyisä ja monipuolinen ympä-

ristö. Pilaantuneen alueen suunnittelu- ja kunnostushankkeissa ympäristönsuojelu-

laki on tärkein ohjauskeino, ja se määrittelee toiminnan yleiset lähtökohdat. 

Päätöksenteon kannalta keskeinen, puhdistusvelvollisuuden ja riittävän puh-

distustason määrittelyä edeltävä kysymys on se, milloin maaperää tai pohjavettä 

voidaan pitää pilaantuneena ja siksi puhdistamista tarpeellisena. Puhdistustarpeen 

määrittelyn yleiset edellytykset on esitetty YSL 135 §:ssä, jota valtioneuvoston ase-

tus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) tar-

kentaa. Puhdistustarpeen määrittely edellyttää tapauskohtaista ympäristö- ja ter-

veyshaittojen ja riskien selvittämistä, josta pilaaja tai muu puhdistamisvelvollinen 

vastaa. (Ympäristöministeriö 2014a). 
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Ympäristönsuojelulain (527/2014) voimaantullessa laista poistettiin vaatimus 

pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn tarvittavasta luvasta lukuun ottamatta niitä 

tilanteita, joissa maaperän ja pohjaveden puhdistaminen lain 4 luvun yleisten lu-

vantarvetta koskevien säännösten perusteella edellyttää ympäristölupaa. Ympäris-

tönsuojelulain 136 §:n mukaisesti pilaantuneella alueella tapahtuvan maaperän 

puhdistamisen yhteydessä kaivetun haitta-aineita sisältävän maa-aineksen hyödyn-

tämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voi-

daan ryhtyä tekemällä puhdistamista koskeva ilmoitus valtion valvontaviranomai-

selle. Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen perusteella päätök-

sen, jossa annetaan tarvittavat määräykset myös maa-aineksen mahdollisesta hyö-

dyntämisestä kaivualueella. Käytännössä ELY-keskuksille tehtävistä ilmoituksista 

(PIMA-ilmoitukset) on muodostunut pääsääntö pilaantuneen maaperän puhdista-

misessa. (Ympäristöministeriö 2015a). 

Kaivualueen ulkopuolella tapahtuvaa maa-ainesten hyödyntämistä ja käsittelyä 

koskevat vaatimukset määräytyvät puolestaan maa-aineksen jäteluonteen perus-

teella. Maa-aineksen jäteluonne arvioidaan tapauskohtaisesti jätelain säädöksiin 

perustuen. Jätteeksi luokiteltavan maa-aineksen laitos- ja ammattimainen hyödyn-

täminen ja käsittely vaativat ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. (Ympäristö-

ministeriö 2015a). 

1.9.2014 voimaan tulleella ympäristönsuojelulailla on toimeenpantu ns. teolli-

suuspäästödirektiivi, joka sisältää kokonaan uuden, ns. direktiivilaitoksia koskevan 

maaperän ja pohjaveden perustilan arviointia ja perustilan palauttamista koskevan 

menettelyn. Ympäristönsuojelulain 82 §:ssä todetaan, että direktiivilaitoksen on 

laadittava maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys, jos sen toiminnassa käytetään, 

varastoidaan, tuotetaan tai muutoin syntyy merkityksellisiä vaarallisia aineita eli 

aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Perusti-

lalla tarkoitetaan laitoksen alueen maaperän ja pohjaveden tilaa merkityksellisten 

vaarallisten aineiden suhteen ennen laitoksen toiminnan käynnistämistä tai ympä-

ristöluvan päivittämisen hetkellä, kun päivitys tehdään ensimmäisen kerran ympä-

ristönsuojelulain (527/2014) voimaantulon jälkeen.  

3.1.2 Asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 

arvioinnista 

Valtioneuvoston asetus (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-

peen arvioinnista eli ns. PIMA-asetus määrittelee yleiset vaatimukset pilaantuneen 
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alueen riskinarvioinnille. Asetuksessa esitetään tekijät, jotka arvioinnissa on otet-

tava huomioon. Haitallisten aineiden tutkimusten tulee perustua standardoituihin 

tai niitä luotettavuudeltaan vastaaviin menetelmiin. 

PIMA-asetuksen mukaan riskinarviointi on suoritettava, kun haitta-aineen pi-

toisuus maaperässä ylittää asetuksen liitteessä säädetyn kynnysarvon ja alueellisen 

taustapitoisuuden. Kynnysarvojen ja taustapitoisuuksien soveltaminen edellyttää 

edustavaa näytteenottoa, jonka tuloksia verrataan em. arvoihin. Käytännössä kyn-

nysarvo ja taustapitoisuus määrittelevät myös maaperän ja kaivetun maa-aineksen 

pilaantumattomuuden, mikä tarkoittaa sitä, että niiden alittuessa alueen käytölle tai 

maa-ainesten hyödyntämiselle ei aseteta haitta-aineista johtuen rajoituksia. 

PIMA-asetuksessa kuvatut alempi ja ylempi ohjearvo edustavat pitoisuustasoja, 

joiden alittuessa haittoja ja riskejä luonnolle ja ihmisten terveydelle voidaan pitää 

vähäisinä ja hyväksyttävinä. Alempaa ohjearvoa sovelletaan tavanomaisessa ja 

ylempää ohjearvoa tavanomaista vähemmän herkässä maankäytössä. Kynnysar-

voista poiketen ohjearvot eivät ole päätöksenteossa sitovia arvoja, vaan ainoastaan 

apuvälineitä kohdekohtaisessa arvioinnissa. 

Riskinarvioinnin ja -hallinnan kannalta on lisäksi tärkeä ymmärtää kynnysar-

vojen ja ohjearvojen määritysperusteet ja soveltamisen rajoitteet. Ohjearvoilla ei 

voida suoraan arvioida haitta-aineiden kulkeutumisen seurauksena ympäristön laa-

tuun kohdistuvia riskejä. 

Ympäristönhallinnon ohjeen 6/2014 mukaan (Ympäristöministeriö 2014b) 

näytteenoton osuus kohdetutkimusten kokonaisepävarmuudesta on usein merkit-

tävä. Niinpä koko näytteenottoketjun huolellinen suunnittelu ja toteutus ovat tär-

keitä tekijöitä luotettavan ja laadukkaan riskinarvioinnin laatimiseksi. Näytteen-

oton edustavuus taas määrittelee esimerkiksi sen, mitä ja miten haitta-aineiden pi-

toisuustietoja riskinarvioinnissa tulisi soveltaa. Tämä koskee myös ohjearvovertai-

luja.  

3.1.3 Jätelaki  

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY ja sen nojalla annetun 

kansallisen jätelain (648/2011) tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta 

aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen mää-

rää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva 

jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. Jätelain mukaan kaikissa toiminnoissa on 

mahdollisuuksien mukaan noudatettava etusijajärjestystä, jonka osavaiheet ovat: 1) 
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jätteen synnyn ehkäisy, 2) jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen, 3) uudel-

leenkäyttö, 4) kierrätys, 5) muu hyödyntäminen ja 6) loppukäsittely (kuvio 1). Jä-

tehuoltoon osallistuvan ammattimaisen toimijan on noudatettava etusijajärjestystä 

siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden lain kannalta paras tulos. Arvioin-

nissa otetaan huomioon jätteen elinkaaren aikaiset vaikutukset, ympäristönsuojelun 

varovaisuus- ja huolellisuusperiaate sekä toiminnanharjoittajan tekniset ja talou-

delliset edellytykset noudattaa etusijajärjestystä. Pilaantuneella alueella etusijajär-

jestyksen huomioiminen tukee kestävän riskinhallinnan toteutumista mm. edistä-

mällä kaivettujen maa-ainesten hyödyntämistä ja vähentämällä siten neitseellisten 

maa-ainesten käyttötarvetta. 

Jätelaissa maaperästä irrottamaton pilaantunut maa-aines on rajattu sovelta-

misalan ulkopuolelle. Jätteenä ei pidetä jätteen yleisen määritelmän perusteella kai-

vettua pilaantumatonta maa-ainesta, joka käytetään varmasti ja jokseenkin välittö-

mästi rakennustarkoituksiin sellaisenaan taikka seulomalla tai muulla vastaavalla 

tavalla esikäsiteltynä (Hallituksen esitys 199/2010). 

Jätelaki sisältää myös roskaamiskiellon, joka suojelee lähinnä maisemallisia 

arvoja. Pilaantuneella alueella roskaamiskiellolla voi olla merkitystä kohteissa, 

joissa maaperän haitta-aineista voi aiheutua säädöksessä mainittuja vaikutuksia 

maisemaan, esimerkiksi öljyllä pilaantuneet maat. 

3.1.4 Kemikaalilaki 

Kemikaalilain (599/2013) tarkoituksena on terveyden ja ympäristön suojelu kemi-

kaalien aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. Sen mukaan toiminnassa, jossa käyte-

tään kemikaaleja, on terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi noudatettava 

riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta kemikaalien määrä ja vaarallisuus huomi-

oiden. Kemikaalilain nojalla on pantu täytäntöön mm. kemikaalien rekisteröintiä, 

arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton REACH-asetus (2006/1907/EY) sekä aineiden ja seosten luokitusta, merkin-

nöistä ja pakkaamisesta annettu CLP-asetus (2008/1272/EY). 

REACH- ja CLP-asetusten lisäksi on voimassa useita muita kemikaaleja kos-

kevia yleistason asetuksia, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 

850/2004/EY pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP). Pääsääntönä on, että POP-

yhdisteitä sisältävä jäte on viipymättä loppukäsiteltävä tai hyödynnettävä niin, että 

se tuhotaan tai muunnetaan palautumattomasti toiseen muotoon. (Ympäristöminis-

teriö 2014d). 
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REACH-asetus on erittäin laaja kokonaisuus, ja se tuo valvonnan piiriin joita-

kin täysin uusia menettelyjä, kuten altistumisskenaariot ja aineiden luvanvaraisuus. 

Kemikaalilain (599/2013) mukaan ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiset valvovat ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttavien toimintojen valvonnassa kemikaaleista aiheutuvien ympäristö-

haittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta annettujen säännösten noudattamista ke-

mikaaleja käsittelevissä laitoksissa. Käytännössä valvonta toteutetaan osana ympä-

ristölupavalvontaa. REACH- asetuksen valvontaa tukemaan on laadittu ympäris-

tönsuojeluviranomaisille REACH-valvontaopas. (Ympäristöministeriö 2014c). 

3.1.5 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 

Kaatopaikka-asetusta (331/2013) sovelletaan kaatopaikkaan ja jätteiden sijoittami-

seen kaatopaikalle. Asetuksen 13 §:n mukaisesti kaatopaikat luokitellaan vaaralli-

sen jätteen, tavanomaisen jätteen tai pysyvän jätteen kaatopaikaksi. Lähtökohtai-

sesti kaatopaikalle hyväksytään vain sen luokituksen mukaisia jätteitä. 

Maa-ainesjätteen loppusijoittamista muulle kaatopaikalle kuin maankaatopai-

kalle ohjaa kaatopaikka-asetus, jossa on esitetty jätteiden kaatopaikalle sijoitta-

mista koskevat yleiset rajoitukset (13–15 §) sekä yleiset perusteet jätteen kaato-

paikkakelpoisuuden arvioimiseksi (16–23 §). Rajoitusten mukaan kaatopaikalle ei 

saa sijoittaa mm. jätettä, joka on kaatopaikkaolosuhteissa räjähtävää, syövyttävää, 

hapettavaa tai syttyvää siten kuin nämä ominaisuudet on määritelty jäteasetuksen 

liitteessä 3.  

Kaatopaikka-asetuksessa on säädetty kelpoisuusvaatimuksina (25–37 §) mm. 

aineiden enimmäispitoisuuksia koskevat raja-arvot eri kaatopaikkaluokkien mukai-

sille kaatopaikoille sijoitettaville jätteille. Vuoden 2016 alusta alkaen on rajoitettu 

biohajoavaa ja muuta orgaanista ainetta sisältävän jätteen hyväksymistä kaatopai-

koille. Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC), hehkutushäviö tai liuenneen or-

gaanisen hiilen (DOC) raja-arvot on asetettu eri kaatopaikkaluokkien mukaisille 

hyväksyttäville jätteille. Biohajoavaa tai muuta orgaanista ainetta sisältävää jätettä 

koskevia rajoituksia ei kuitenkaan sovelleta 28 §:n 2 kohdan mukaisesti mm. eril-

lään muista jätteistä sijoitettavaan pilaantuneeseen maa-ainesjätteeseen eikä pilaan-

tuneeseen ruoppausjätteeseen. Näiden jätteiden orgaanisen hiilen vaikutukset voi-

daan hallita huolehtimalla riittävästä kaasunvaihdosta ja kuivatuksesta erillisessä 

täytössä.  
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3.1.6 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa 

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (ns. 

MARA-asetus 591/2006) on tarkoitettu edistämään jätteiden hyödyntämistä mää-

rittelemällä, milloin jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristön-

suojelulain mukaista ympäristölupaa. Asiasta on tällöin kuitenkin tehtävä ilmoitus 

valvontaviranomaiselle. 

Asetuksen mukaan on laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen mahdollista 

seuraavissa maarakentamiskohteissa: 

1. yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, 

tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet 

2. pysäköintialueet 

3. urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit  

4. ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varas-

tointikentät ja tiet. 

Asetusta sovelletaan edellä mainittuun maarakentamiseen vain, jos se toteutetaan 

maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetun katusuunnitelman, yleisen 

alueen toteuttamissuunnitelman, luvan tai ilmoituksen taikka yleisistä teistä anne-

tussa laissa (243/1954) tai maantielaissa (503/2005) tarkoitetun tiesuunnitelman 

mukaisesti, ei kuitenkaan tärkeillä pohjavesialueilla. Jätteen saa hyödyntää ilman 

ympäristölupaa, jos jätteen laadunhallinta ja hyödyntäminen järjestetään ja toimin-

nasta ilmoitetaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten tä-

män asetuksen mukaisesti ELY-keskukselle. Tällöin tulee huolehtia asetuksen 5 

§:ssä määriteltyjen jätteen hyödyntämistä koskevien vaatimusten toteutumisesta. 

MARA-asetuksen liitteitä on muutettu valtioneuvoston asetuksella 403/2009. 

Alkuperäisen asetuksen soveltamisalaan (betonimurske; jätenimikkeet 10 13 14, 17 

01 01, 17 01 07 ja 19 12 12; kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton 

lentotuhkat; jätenimikkeet 10 01 02, 10 01 03 ja 10 01 17; pohjatuhkat; jätenimik-

keet 10 01 01 ja 10 01 15) on lisätty leijupetihiekka (jätenimike 10 0 124).  

3.1.7 Valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU) 

Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen jätesuunnitelman (VALTSU) vuonna 

2008. Suunnitelmassa linjataan Suomen jätehuollon kehittämisen tavoitteet vuo-
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teen 2016 saakka ja kuvataan toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Jätesuunnitel-

massa esitetään toimia, jolla edistetään luonnonvarojen järkevää käyttöä, kehite-

tään jätehuoltoa sekä ehkäistään jätteistä aiheutuvia vaaroja sekä ympäristö- ja ter-

veyshaittoja. (Ympäristöministeriö 2008). 

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa käydään myös läpi vaarallisten aineiden 

hallintaa jätenäkökulmasta, esitetään toimenpiteet jätteiden haitallisuuden ehkäise-

miseksi sekä toimenpiteet vaarallisilla aineilla pilaantuneiden maiden kunnosta-

miseksi.  

Pilaantuneen maan ja sedimenttien kunnostustoimiin ei ole tarpeen ryhtyä ta-

pauksissa, joissa alueen voidaan ennakoida puhdistuvan luontaisesti tai joissa kun-

nostamisesta saatava ympäristöhyöty on pienempi kuin siitä aiheutuva haitta. Ta-

pauksissa, joissa pilaantunut alue säilyy teollisuuskäytössä, voidaan herkemmin 

hyväksyä lievästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.  

VALTSUn yhtenä tavoitteena on kunnostaa vaarallisilla aineilla pilaantunut 

maa ekotehokkaasti. Tähän päästään suunnitelman mukaan kehittämällä kohteiden 

riskinarviointia ja arvioinnin hyödyntämistä käytännössä PIMA-asetuksen ja sen 

soveltamisesta annetun YM:n ohjeen mukaisesti. (Ympäristöministeriö 2007). 

VALTSUssa on kuvattu myös taloudellisia vaikutuksia liittyen pilaantuneiden 

maiden kunnostamiseen. Kunnostuskustannuksista suurin osa muodostuu maiden 

kaivusta, loppusijoituksesta ja kuljetuksesta. Tutkimuksen ja suunnittelun osuus on 

enimmillään vain noin viidennes. Suurimmat kustannussäästöt voidaan saavuttaa 

kunnostustoimien tarkoituksenmukaisella mitoituksella. (Ympäristöministeriö 

2008). 

3.2 Riskinarviointi  

Pilaantuneisiin maihin liittyy keskeisesti riskinarviointi, jota tarvitaan päätöksente-

koprosessin eri vaiheissa, kuten alueen puhdistustarvetta, kunnostustavoitteita ja 

kunnostetun kohteen jäännösriskejä arvioitaessa. Riskinarviointi onkin prosessissa 

päätöksenteon kannalta keskeinen työkalu. Siinä tunnistetaan ja määritetään alueen 

maaperän ja pohjaveden haitallisista aineista ympäristölle ja ihmisen terveydelle 

aiheutuvat haitat ja riskit. Riskien merkittävyys arvioidaan tapauskohtaisesti.  

Suomessa riskinarviointi pilaantuneella alueella on perustunut pitkään vuonna 

2007 annettuun valtioneuvoston asetukseen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdis-

tustarpeen arvioinnista (214/2007, PIMA-asetus) sekä asetuksen soveltamisohjee-

seen (Ympäristöministeriö 2007). Ohje laadittiin ensisijaisesti tarkentamaan ase-

tusta, mutta siinä on käsitelty myös yleisiä riskinhallinnan sekä maa-ainesjätteen 
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käsittelyn ja sijoittamisen periaatteita. Ohjeen sisältöä on tarkistettu erityisesti ym-

päristönsuojelulain kokonaisuudistuksen (ympäristönsuojelulaki 527/2014) sekä 

kaivettuja maa-aineksia koskevien suositusten osalta uuden jätelain (646/2011) 

myötä. Valmistuneessa ohjeessa (Ympäristöministeriö 2014b) keskeisimmät muu-

tokset aiempaan ohjeeseen verrattuna koskevat arvioinnin tavoitteenasettelua sekä 

haittojen ja riskien määrittämisessä tarvittavien kohdetietojen ja vertailuarvojen 

hankintaa ja soveltamista. Riskinarvioinnin ja -hallinnan lainsäädännöllisiä perus-

teita on täsmennetty ja avattu aiempaa ohjetta yksityiskohtaisemmin. Riskinhallin-

taosiossa uutena asiana käsitellään riskinhallinnan ja kunnostuksen kestävyyttä ja 

kestävyyden arviointia osana päätöksentekoa.  

Yksi tapa lähestyä pilaantuneen maa-alueen aiheuttamaa riskiä on ekologinen 

lähestymistapa, ns. ekologinen riskinarviointi. Ekologisella riskillä tarkoitetaan 

yleisesti haitallisia vaikutuksia, joita pilaantuneen alueen haitta-aineet aiheuttavat 

tai saattavat aiheuttaa tarkasteltavan alueen vaikutuspiirissä olevassa eliöstössä. 

Ekologiset riskit voivat kohdistua yksittäisiin eliöihin, yhteisöihin, populaatioihin 

tai ekosysteemeihin. Riskit voivat todentua erilaisina haitallisina vaikutuksina, ku-

ten mikrobitoimintojen heikentymisenä, tietyn lajin lisääntymishäiriönä tai lajilu-

kumäärän vähenemisenä. Ekologista riskienarviointia pilaantuneella alueella on se-

lostettu yksityiskohtaisesti mm. erillisessä ympäristöhallinnon oppaassa. (Pellinen 

et al. 2007). 

Ekologisten riskien arvioinnissa on yleensä tarkoituksenmukaista käyttää 

useita erilaisia menetelmiä. Näin voidaan tarkastella arvioinnin epävarmuutta ja 

saada päätöksentekoon riittävän monipuolista tietoa. Esimerkki eri menetelmiä yh-

distelevästä lähestymistavasta on ns. Triad-menettely (kuvio 2), jossa yhdistetään 

tulokset kemiallisista, toksikologisista ja ekologisista arvioinneista. (Ympäristömi-

nisteriö 2014b).  
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Kuvio 2. Triad-menettelyn osa-alueet (Ympäristöministeriö 2014b). 

Triad-menettelyn kemiallisten tutkimusten tuloksiin pohjautuvassa arviointiosuu-

dessa ”haitat ja riskit” voidaan määrittää ympäristön haitta-ainepitoisuuksien (ko-

konaispitoisuus tai biosaatava osuus) tai pitoisuuksien ja altistumista tai kertymistä 

kuvaavien mallien avulla laskettujen annostasojen perusteella. Toksikologisessa ar-

viointiosuudessa tehdään mm. biotestejä ja biomarkkerimäärityksiä. Näillä on tar-

koitus saada tietoa mm. eri haitta-aineiden yhteisvaikutuksista, joiden määrittämi-

nen pelkästään kemiallisten analyysien perusteella on useimmiten mahdotonta. 

Biotesteissä mitattavien vasteiden vaihtelu saattaa olla huomattavaa. Ekologisen 

arviointiosuuden tutkimuksiin voivat kuulua mm. tarkasteltavalla alueella tehtävät 

lajisto- ja yksilömääräkartoitukset sekä alueen eliöstön biomonitorointi. Eri arvi-

ointiosioista saadut riskiarvot skaalataan asteikolle nollasta yhteen (0–1 tai 0–

100 %) ja yhdistetään integroiduksi riskiluvuksi. Ekologisen riskin arviointia sekä 

Triad-menettelyä ja sen soveltamista on kuvattu tarkemmin useissa julkaisuissa. 

(mm. Jensen et al. 2006 ja Sorvari 2010). 

3.3 Yleiskatsaus maaperän puhdistusmenetelmiin 

Maaperän kunnostusmenetelmät perustuvat fysikaalisiin, kemiallisiin tai biologi-

siin reaktioihin. Maaperän rakenne, pilaavat haitta-aineet ja niiden pitoisuudet vai-

kuttavat siihen, mitkä kunnostusmenetelmät ovat kyseiseen kohteeseen sopivia. 

Osa menetelmistä ei poista haitta-ainetta maaperästä, vaan tavoitteena on estää 
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haitta-aineiden leviäminen ja vähentää siten pilaantumisen aiheuttamia ympäristö-

haittoja (Karhu 2007). 

Kunnostaminen voi tapahtua on-site (paikan päällä), off-site (maa tai pohjavesi 

siirretään muualle käsiteltäväksi) tai in-situ (maata tai pohjavettä siirtämättä). Kun-

nostushanke toteutetaan BAT-tekniikalla siten, että päästään vaadittuun lupaehtojen 

mukaiseen laatutasoon eikä muulle ympäristölle aiheudu pilaantumista. In-situ–

kunnostuksia aloitetaan vuosittain 11–15 kohteessa (Pyy et al. 2013). On-site kun-

nostettavassa kohteessa käytössä olevia tekniikoita ovat mm. paikalleen eristys, 

huokosilmapuhdistus, biologiset menetelmät ja kemiallinen hapetus.  

Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksessa yleisin menetelmä on pilaantuneen 

maan poisto kaivamalla eli massanvaihto. Pilaantuneen pohjaveden kunnostaminen 

rajoittuu usein suojapumppauksiin, joiden puhdistusteho on heikko. Kunnostami-

nen perustuu maan kaivamiseen yli 90 %:ssa kunnostettavista kohteista, vaikka 

monissa kohteissa kaivamisen sijaan tai sen ohella voitaisiin käyttää myös kestävän 

kunnostuksen tavoitteita paremmin tukevia menetelmiä, kuten maaperän ja pohja-

veden in-situ -puhdistustekniikoita. Näitä tekniikoita koskeva tarjonta ja käyttö 

ovat vielä rajallisia, eivätkä monet muutkaan tekijät, kuten alueidenkäytön suun-

nittelua ja rakentamista koskevat käytännöt, tue näiden menetelmien laajempaa 

käyttöä. (Ympäristöministeriö 2015b). 

Ympäristöhallinnon ohjeessa 6/2014 (Ympäristöministeriö 2014b) on todettu, 

että kunnostusmenetelmän ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee kestävän kehi-

tyksen periaatteiden mukaan huomioida energian ja luonnonvarojen käyttö, ilma-, 

vesi- ja maaperävaikutukset, jätteiden synty ja materiaalien hyötykäyttö sekä alu-

een jälkihoitotarpeet. Kunnostuksessa on pyrittävä mahdollisimman vähäiseen jät-

teiden tuottamiseen ja luonnonvarojen käyttöön sekä materiaalien tehokkaaseen 

hyödyntämiseen. Kaivua tulisi rajata vain välttämättömään, ja kaivettujen maa-ai-

nesten hyödyntäminen tai käsitteleminen hyödyntämiskelpoisiksi on toivottavaa. 

Maa-ainesten ja muiden hyödyntämiskelpoisten materiaalien loppusijoitusta kaa-

topaikoille on aina vältettävä. 

Kunnostusmenetelmien valinnassa haitta-aineiden ominaisuudet ovat avain-

asemassa, sillä monet kunnostusmenetelmät soveltuvat vain tietyille haitta-aineille. 

Luvuissa 3.3.1, 3.3.2 ja 3.3.3 esitetään lyhyt katsaus Suomessa käytetyistä tai käy-

tössä olevista kunnostusmenetelmistä Penttisen (2001) ja Karhun (2007) mukaan 

esitettynä. Luettelo ei ole tyhjentävä. 
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3.3.1 Ex-situ -menetelmät  

Ex-situ -menetelmät (Penttinen 2001, Karhu 2007) ovat käytetyimpiä kunnostus-

menetelmiä Suomessa. Kyseisissä menetelmissä pilaantunut maa kaivetaan ylös ja 

käsitellään muualla:  

1. pumppaus ja veden käsittely 

2. hiiliadsorptioon perustuva puhdistus 

3. ioninvaiho 

4. saostus/koagulaatio/flokkulaatio 

5. UV-hapetus 

6. erotus 

7. bioreaktorikäsittely  

8. kaatopaikkakäsittely 

9. dehalogenaatio 

10. poltto 

11. maan pesu 

12. kemiallinen uutto 

13. ylikriittinen uutto 

14. kompostointi 

15. terminen desorptio 

16. trietyyliamiinikäsittely (B.E.S.T.)  

17. massanvaihto 

3.3.2 In-situ -menetelmät (käsittely paikanpäällä)  

Yleisimmät In-situ -menetelmät esitettynä Penttinen (2001) ja Karhun (2007) mu-

kaan: 

1. pohjaveden ilmastus ja bioilmastus  

2. biologinen ilmahuuhtelu  

3. reaktiiviset seinämät  

4. fytoremediaatio  

5. ritsoremediaatio  

6. pohjaveden kierrätyskaivot  

7. terminen in-situ käsittely  

8. maan huuhtelu  

9. ”bioslurping” -menetelmä 
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10. fraktiointi  

11. huokosilmakäsittely  

12. kylmän ilmaston SVE/biologinen ilmahuuhtelu 

13. rakennetut kosteikot  

14. ultraäänen käyttö maan kunnostamisessa 

15. metaanibiostimulaatio  

16. pinta-aktiivisilla aineilla tehostettu in-situ -kunnostus  

17. luontainen biohajoaminen  

18. tehostettu biologinen puhdistus  

19. DO-IT IN SITU -menetelmä 

Näistä käsittelymenetelmistä voidaan nostaa esille huokosilmapumppaus, jota on 

sovelluttu mm. Oulussa Fermionin lääketehtaan maaperän puhdistamisessa 1990-

luvulla. Huokosilmakäsittelyssä (soil vapor extraction, SVE) maan kyllästymättö-

mästä vyöhykkeestä poistetaan alipaineen avulla haihtuvia ja eräitä puolihaihtuvia 

yhdisteitä. Poistuva kaasu johdetaan käsiteltäväksi esimerkiksi katalyyttisellä pol-

tolla tai aktiivihiilisuodatuksella. 

3.3.3 Ex-situ ja/tai in-situ  

Yleisimmät Ex-situ -metetelmät esitettynä Penttinen (2001) ja Karhun (2007) mu-

kaan: kiinteytys/stabilisointi  

1. peltokäsittely 

2. elektrokineettinen menetelmä  

3. kemiallinen hapetus/pelkistys 

4. eristys 

5. DARAMENDTM -menetelmä 

Edellä mainituista menetelmistä käytetyin maassamme on stabilointi. Se soveltuu 

erityisesti raskasmetallien sisältävien maa-ainesten käsittelyyn.  
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4 Käytetyt tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa esitellään väitöskirjatyössä käytettyjä tutkimusmenetelmiä (BOD 

Oxitop -biohajoavuusmenetelmä ja ns. sekventiaalinen uutto).  

4.1 Hiilivetyjen biohajoavuus  

Biologiseen hajoamiseen kuuluvat kaksi pääaluetta, aerobinen ja anaerobinen. Ae-

robisessa reaktiossa bakteerit hapettavat orgaanisia yhdisteitä ravinnokseen, ja lop-

putuotteina syntyy hiilidioksidia ja vettä (Madigan et al. 2012). Anaerobisessa re-

aktiossa bakteerit käyttävät ravinnokseen useamman eri reaktion kautta hiilen yh-

disteitä muuttaen ne täydellisessä hajoamisessa metaaniksi ja hiilidioksidiksi 

(Myint et al. 2007).  

Öljyjen sisältämien hiilivetyjen pilaamassa maaperässä abioottisten rapautu-

misprosessien (fysikaaliset tai kemialliset prosessit) jälkeen hiilivetyjen hajoami-

nen (aerobisesti ja anaerobisesti) mikro-organismien avulla on tärkein prosessi, 

joka poistaa pilaavia aineita ympäristöstä. Öljytuotteet sisältävät pääasiassa hiili-

vetyjä, kuten alkaaneja ja aromaattisia yhdisteitä; näiden biohajoamisesta on paljon 

tutkittua tietoa (Powell et al. 2005). Öljy voi periaatteessa hajota hiilidioksidiksi ja 

vedeksi (öljy mineralisoituu) täydellisessä mikrobiologisessa hajoamisreaktiossa. 

Käytännössä öljyn mikrobiologinen hajoaminen ei ole täydellistä, vaan vain osa eli 

noin 50–70 % öljystä hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi loppuosan jäädessä solu-

massaksi ja hajoamisen välituotteiksi. (Pasanen 1991).  

Öljyhiilivetyjen biohajoaminen on kuitenkin monimutkainen prosessi, johon 

määrällisesti ja laadullisesti vaikuttavat öljyhiilivetyjen määrä ja ominaisuudet sekä 

ympäristöolosuhteet. Ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat biohajoamiseen, ovat 

esimerkiksi lämpötila, hapen määrä, ravinteet, suolapitoisuus, paine ja pH. Bioha-

joamisnopeudet kasvavat, kun lämpötila nousee, kun taas alhaisissa lämpötiloissa 

hiilivetyjen hajoaminen on hyvin hidasta. (Leahy et al. 1990, Rike et al. 2005 ja 

Bento et al. 2005).  

Lämpötila on yksi tärkeimmistä ympäristötekijöistä, joka vaikuttaa aineiden 

aineenvaihduntanopeuteen. Lämpötilan muutos muuttaa aktiivisen eliöstön koos-

tumusta, ja sillä on suora vaikutus jokaiseen organismiin. Mikrobiologinen aineen-

vaihdunta ja täten esimerkiksi hiilen mineralisaatio on hitaampaa alhaisessa kuin 

korkeammassa lämpötilassa (Aleksander 1961). Yleisesti on tiedossa, että mikro-

organismien orgaanisten substraattien käyttöönottokyky vähenee, kun lämpötila 
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laskee alle optimaalisen kasvulämpötilan. Biohajoaminen hidastuu entisestään, jos 

substraattien määrä on matala alhaisen lämpötilan lisäksi (Kurola 2006). 

Typen, fosforin ja kaliumin saatavuus on hyvin tärkeää, koska ne ovat tärkeim-

piä ravinteita, joita kasvit tarvitsevat kasvaakseen. Typpi on näistä kaikkein herkin 

mikrobiologisille reaktioille, ja sitä esiintyykin useilla eri hapetusasteilla ja eri olo-

muodoissa, ja juuri näitä hapetusasteita saavat aikaan maaperän mikro-organismit. 

Koska kasvit käyttävät nitraattia tai ammoniumia, rajoittaa typen puute kasvien 

kasvua. Fosfori esiintyy maassa eri orgaanisissa ja epäorgaanisissa muodoissa. Se 

on typen jälkeen tärkein ravinne, jota mikro-organismit ja kasvit tarvitsevat muun 

muassa energian vapauttamiseen solun metabolian aikana. Fosfori oletettavasti 

kontrolloi myös hiilen ja typen immobilisoitumista biologisissa systeemeissä. Fos-

forin saatavuutta kasveja varten säätelee maan ja veden pH. Happamuuden ollessa 

alle 6,5 lisääntyy fosfaatin sitoutuminen alumiiniin (Al) ja rautaan (Fe). Lisääntyvä 

emäksisyys taas lisää sitoutumista kalsiumiin (Ca). (Aleksander 1961, Lynch et 

al.1988 ja Paul et al. 1996).  

Maassa ja vedessä olevien typen ja fosforin vähäisten pitoisuuksien on todettu 

rajoittavan hiilivetyjä käyttävien mikrobien kasvua. Pilaantuneen maan ravinneta-

sosta riippuu lannoitteiden vaikutusnopeus ja tehokkuus. Maaperän monimuotoi-

suus voi aiheuttaa sen, että toisilla alueilla ravinteet lisäävät öljyn biohajoamista 

välittömästi ja toisilla alueilla vasta pidemmän viiveen jälkeen lannoitteen lisäämi-

sestä (Pasanen 1991).  

Erityisen paljon on tutkittu PAH-yhdisteiden biohajoavuutta. PAH-yhdisteillä 

on alhainen biosaatavuus, koska niillä on alhainen vesiliukoisuus ja ne ovat resis-

tentteja esimerkiksi biohajoamiselle. PAH-yhdisteiden ja muiden haitta-aineiden 

biosaatavuutta huonontaa myös sorptio maapartikkeleihin ja orgaaniseen ainekseen. 

(Eriksson et al. 2003, Jacques et al. 2008, Zhu & Aitken 2010). 

Huesemann et al. (2004) ovat kuitenkin todenneet, että biosaatavuus ei rajoita 

PAH-yhdisteiden biohajoamista. PAH-yhdisteiden pysyvyyden aiheuttaa joku muu 

kuin biosaatavuus. Biosaatavuutta vähentää kemiallinen ikääntymisprosessi (deak-

tivoituminen), joka vähentää kemiallista desorptiota. Ikääntymisprosessiin eivät 

liity reaktiot, jotka muuttavat aineen kemiallista rakennetta, kuten polymeroitumi-

nen tai kovalenttinen sitoutuminen humusaineisiin. Kemiallisen ikääntymisproses-

sin mekanismi on kuitenkin suurelta osin tuntematon. Siihen oletetaan liittyvän 

prosesseja, kuten hidas diffuusio orgaanisen aineksen sisällä, diffuusio ja pidätty-

minen maaperän huokoisiin ja hydrofobisen aineen vetysitoutuminen humusainei-

siin. Vanhentamisprosessi on voimakkaampaa maissa, joissa on korkea orgaaninen 
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hiilipitoisuus (Lewadowsky et al. 1998). Vähäoja et al. (2005) tutkivat metsäko-

neissa käytettyjen öljyjen biohajoavuutta. Tulosten mukaan käytetyt metsäkoneöl-

jyt biohajoavat selkeästi hitaammin kuin vastaavat uudet öljyt. Tämä voidaan selit-

tää pääosin sillä, että öljyistä on haihtunut vain keveitä jakeita, jotka ovat helpom-

min biohajoavia kuin pitkäketjuiset jakeet. 

Raskasmetallien on todettu inhiboivan biohajoamista, ja ne voivat aiheuttaa to-

dellisia ongelmia biologisessa kunnostamisessa, koska saatavilla olevien tekniikoi-

den avulla ei ole yleensä mahdollista poistaa kaikkia metalleja. Lyijyllä on todettu 

määrätyillä pitoisuuksilla olevan mikrobiologista aktiivisuutta inhiboiva vaikutus, 

ja sen esiintymisen suurina pitoisuuksina hiilivedyillä pilaantuneessa maassa on to-

dettu vaikeuttavan maaperän kunnostamista. Jopa pienillä lyijypitoisuuksilla on to-

dettu olevan inhiboiva vaikutus. Al-Saleh et al. (2005) havaitsivat tutkimuksessaan 

lyijyn inhiboivasta vaikutuksesta, että biohajoavien hiilivetyjen määrä pieneni lyi-

jypitoisuuden kasvaessa. Myös Salminen et al. (2004) ovat tutkimuksissaan toden-

neet, että raskasmetallit vaikuttavat sekä aerobisessa biohajoamisessa hiilidioksidin 

tuottoon että anaerobisessa hajoamisessa metaanin tuottoon. Anaerobisessa hajoa-

misessa metaanin tuotto väheni, kun raskasmetalleja oli läsnä.  

4.2 Biohajoavuuden mittaamiseen käytettävät menetelmät 

Biohajoavuusmittauksiin on olemassa kaksi eri periaatteella toimivaa menetelmää: 

perinteinen suljetun pullon menetelmä ja paineen mittaukseen perustuva mene-

telmä. Nämä menetelmät ovat toteutustavaltaan täysin toisistaan poikkeavia. En-

siksi mainitussa menetelmässä mitataan nestefaasin happipitoisuutta, kun taas jäl-

kimmäisessä mitataan kaasufaasin paineen muutosta. Jälkimmäisestä on esimerk-

kinä BOD Oxitop ‐menetelmä, jolla Oulun yliopistolla on tehty BOD‐mittauksia 

vesifaasissa vuodesta 2000 lähtien.  

Menetelmää on käytetty kemiallisten yhdisteiden, erityisesti uusien ja käytet-

tyjen öljyjen (mineraaliöljyt, bioöljyt, synteettiset öljyt) biohajoavuuden ja niiden 

biohajoavuuteen vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen pohjavesissä (pohjavesien 

suojelu), OECD 301F standardiolosuhteissa (biohajoavuustestit) ja luonnonvesissä 

sekä BODn‐arvon ennustamiseen lyhytaikaisesta mittauksesta (Vähäoja 2006, Rop-

pola 2009, Karhu 2015, Prokkola 2015). Mittaukset on tehty aerobisissa olosuh-

teissa, kuten tässäkin tutkimuksessa. 

Euroopan neuvoston direktiivin (67/548/ETY) mukaan uusien aineiden ihmi-

sen terveydelle ja ympäristölle aiheuttamat riskit on testattava ja arvioitava hyväk-

sytyillä mittausmenetelmillä. Direktiivissä 67/548/ETY (liite V, osa C) on listattu 
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useita menetelmiä kemikaalien ympäristömyrkyllisyyden testaukseen, ja bioha-

joavuuden mittausmenetelmät löytyvät tästä osasta. Menetelmien joukkoon on hy-

väksytty manometrinen respirometrinen testi, jollainen BOD Oxitop -menetelmä 

on (Euroopan neuvoston asetus 2008). Tämän työn biohajoavuusmittaukset on 

tehty BOD OxiTop -menetelmällä. Väittelijän tietämän mukaan kyseinen mene-

telmä ei käytön selvästä lisääntymisestä huolimatta ole vielä Suomessa yleisesti 

käytössä maassa tapahtuvan öljyn biohajoavuuden määrityksessä. 

4.2.1 Perinteinen suljetun pullon menetelmä 

Biohajoavuutta on perinteisesti mitattu hapenkulutuksella yksikössä [mg/l], jolloin 

biohajoavuus on määritetty mittaamalla hapenpitoisuus alussa ja lopussa, minkä 

jälkeen on laskettu niiden erotus ja sen perusteella biohajoavuus. Yleensä näissä 

mittauksissa joudutaan tekemään isoja laimennoksia, jotta saataisiin näytteen mit-

tauksen aikana kuluttama happi riittämään suljetussa pullossa. Perinteisellä mene-

telmällä voi laimennostarpeesta aiheutua iso virhe, koska hapenkulutus saa mit-

tauksen aikana olla vain noin 6 mg/l (alku- ja loppupitoisuuksien erotus). BOD-

mittauksissa voidaan kuitenkin päätyä jopa kymmenien tuhansien BOD-arvoihin. 

Tällöin laimennoskerroin voi olla jopa yli 10 000. (Prokkola & Kuokkanen 2009).  

Perinteisen suljetun pullon menetelmään perustuvan biohajoavuusmittauksen 

heikkoudet ja haasteet ovat seuraavat:  

– Tuloksena saadaan vain yksi mittapiste alkupisteen lisäksi. 

– Oikean mittausalueen hakeminen voi vaatia jopa 10 laimennosta ja useita tois-

toja. 

– Laimennukset on tehtävä hyvin tarkasti. 

– Inhibitiosta aiheutuu virhettä laimennettaessa (esim. metsäteollisuuden jäteve-

det, Roppola et al. 2006, Prokkola 2015). 

– Pinnalle konsentroituvia öljynäytteitä ei pystytä tutkimaan. (Prokkola & Kuok-

kanen 2009). 

4.2.2 BOD OxiTop -laitteisto ja -menetelmä 

Aerobisen biohajoavuuden mittaamiseen manometrisellä respirometrisellä mene-

telmällä voidaan käyttää BOD OxiTop -laitteistoa (Prokkola & Kuokkanen 2009), 

jossa suljetussa astiassa mitataan nykyistä automaatiotekniikkaa hyödyntäen bio-

hajoavuusreaktiossa tapahtuvasta happikaasun O2(g) pienenemästä johtuvia pieniä 



43 

paineen alenemia (ks. kuva 1). Liuosmittauksissa laite laskee ja ilmoittaa suoraan 

BOD-lukeman – kiinteän faasin BOD-määritykset: ks. kohta 4.2.2.2. BOD-arvo 

perustuu suljettuun systeemiin modifioituun yleiseen kaasujen tilanyhtälöön (1): 

– BOD[mg/l] = M(O2)/RTm * [(Vtot-Vl)/Vl + αTm/T0] * Δp(O2) (1) 

missä, 

– M(O2) = hapen moolimassa (32,00 g/mol) 

– R =yleinen kaasuvakio (83,1441 hPa mol-1 K-1) 

– Tm = referenssilämpötila (273,15 K) 

– T = mittauslämpötila (293,15 K) 

– Vtot = pullon tilavuus [ml] 

– Vl = näytteen tilavuus [ml] 

– Δp = paineen alenema [hPa] 

– α = Bunsen absorptiokerroin (0,03103) 

 

Kuva 1. BOD Oxitop -laitteistot erilaisissa vesissä ja kiinteässä faasissa tapahtuviin ae-

robisiin biohajoavuusmittauksiin (Kuokkanen 2013). 

Laitteistoon kuuluvat näytepullot, pullon suuhun laitettava ”tutti” (sisältää NaOH-

pellettejä), magneettisekoittaja, paikalleen kierrettävä korkki (jossa paineanturi), 

erillinen lukulaite ja inkubointikaappi (jossa vakiolämpötila 10–35 °C). Biohajoa-

minen kuluttaa happea liuoksesta ja tuottaa hiilidioksidia. Paineen alenema saadaan 

aikana, jolloin biohajoamisessa muodostunut hiilidioksidi imeytetään NaOH-pel-

letteihin reaktioyhtälön (2) mukaisesti: 

 2 NaOH(s) + CO2(g)  Na2CO3(s) + H2O (2) 

Paineen mittaukseen perustuvana mittausmenetelmänä BOD OxiTop -laitteisto rat-

kaisee monta käytännön ongelmaa, joita perinteisessä mittauksessa esiintyy. Sopi-

van mittausalueen löytäminen on helpompaa, ja laite antaa 360 mittapistettä, kun 
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taas perinteisessä menetelmässä saadaan vain yksi. Tätä voidaan hyödyntää mm. 

biohajoavuuden mallinnuksissa ja biohajoavuusnopeuksien laskemisessa sekä jäte-

vedenpuhdistamojen toiminnan ja puhdistuksen säädössä ja optimoinnissa (Prok-

kola & Kuokkanen 2009). 

Manometrisen respirometrisen mittauksen periaate kiinteässä faasissa 

Kiinteän faasin BOD‐määrityksiin soveltuvaa laitteistoa (kuva 1) voidaan käyttää 

kiinteiden biomassanäytteiden ja pilaantuneessa maaperässä tapahtuvien bioha-

joavuuksien määrityksiin. Tekemällä biohajoavuusmittauksia voidaan mallintaa ja 

ennustaa sekä optimoida pilaantuneen maan luontaista puhdistumista. (Vähäoja 

2006, Roppola 2009, Karhu 2015, Prokkola 2015). 

Kiinteän faasin BOD OxiTop -laitteistolla tapahtuva havainnointi perustuu pai-

neen pienenemisen automaattiseen detektointiin tiheällä aikavälillä. Määrityksen 

pituus voi vaihdella yhdestä päivästä 99 päivän jaksoon, ja mittausta voidaan jatkaa 

uusilla jaksoilla. Koska havainnointi perustuu paineen mittaukseen, määritystä kut-

sutaan manometriseksi. Termi respirometrinen tulee puolestaan siitä, kun bakteerit 

tarvitsevat elintoimintoihinsa happea ja tuottavat hiilidioksidia soluhengitys- toi-

minnassa. Aerobisessa biohajoamisessa syntyvä reaktiotuote eli hiilidioksidi CO2 

imeytetään väkevään NaOH‐liuokseen ja näin havaitaan hapen paineen muutok-

sesta johtuva paineen alenema kaasufaasissa. Reaktiossa vedyn ja hapen välillä 

syntyvä vesi ei kulkeudu kaasufaasiin, vaan imeytyy myös NaOH‐liuokseen, joten 

tästäkin hapenkulutuksesta saadaan paineen alenema kaasufaasissa. Biohajoavuus-

aste kiinteässä faasissa voidaan laskea kulutetun hapen avulla. (ks. 4.2.2.2, Vähäoja 

et al. 2005, Prokkola & Kuokkanen 2009). 

Biohajoavuustutkimuksissa voidaan selvittää mm. haitta‐aineiden bioha-

joamisnopeuteen vaikuttavien ympäristöolosuhteiden, kuten maan tai veden pH:n, 

ravinnepitoisuuksien sekä lämpötilan vaikutusta. Lisäksi erilaisten sovitusyhtälöi-

den avulla voidaan mittauksista ennustaa ja mallintaa kemikaalien biohajoavuusas-

teen edistymistä erilaisissa ympäristöissä (Roppola 2009, Prokkola & Kuokkanen 

2009). Käytännön sovellutuksia esitetään tarkemmin Julkaisuissa I ja II. 

BOD-arvon ja biohajoavuusasteen määrittäminen kiinteässä faasissa 

Kun biohajoavuusmääritys tehdään kiinteässä faasissa, esimerkkinä öljyn pilaamat 

maa-ainekset ja biomassat, ei tunneta kaasufaasin tilavuutta, joten laite ei anna suoraan 

BOD-lukemaa kuten liuosfaasimäärityksessä, vaan se ilmoittaa 360 paineenalenema-
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arvoa, joista BOD-luvut voidaan laskea. Näitä laskuja varten täytyy ensin määrittää 

näytteen vesipitoisuus ja näytteen tiheys dnäyte. (Vähäoja et al. 2005, Prokkola & Kuok-

kanen 2009, Karhu 2015 ja Prokkola 2015). Laskentamenetelmä on seuraava: 

1. Kosteuden määrittäminen ja näytteen todellisen massan mnäyte laskeminen.  

2. Näytteen tilavuuden laskeminen, kun sen tiheys on ensin määritetty. 

3. Näytepullon vapaan kaasufaasin tilavuus V (vähentämällä pullon tilavuudesta 

aineiden ja astioiden tilavuudet)  

4. Lasketaan biohajoavuusreaktiossa kuluneen hapen massa ∆m(O2) modifioidun 

kaasujen tilanyhtälön avulla: 

 ∆m(O2) = ∆p × V × MO2/(R × T) (3) 

missä R = kaasuvakio ja T = lämpötila [K] 

5. Kun näytteen todellinen massa mnäyte tunnetaan, saadaan BOD-arvo kussakin 

datapisteessä laskettua:  

 BOD [g/g] = ∆m(O2)/mnäyte [g] (4)  

6. Kun tiedetään/määritetään näytteen sisältämän hiilen massa mC, saadaan las-

kettua teoreettinen hapenkulutus ThOD: 

 ThOD [g/g] = [mC × (MO2/MC)]/mnäyte (5) 

7. Kun BOD- ja THOD-arvot tunnetaan, saadaan biohajoavuusaste laskettua kus-

sakin datapisteessä:  

 Biohajoavuusaste [%] = [BOD/ThOD] x 100  (6) 

4.3 Yleisimpiä uuttomenetelmiä 

Kaikissa uutoissa on tavoitteena erottaa erilaiset aineet toisistaan. Käytännössä 

tämä tapahtuu niiden jakaantuessa eri suhteissa eri fraktioihin. Uuttoja on olemassa 

sekä neste-nesteuuttoja että neste-kiinteäuuttoja, mutta tässä väitöskirjatyössä kes-

kitytään ainoastaan jälkimmäisiin tapauksiin. Neste-kiinteäuutossa aine erotellaan 

kiinteästä faasista sellaisella nesteellä, johon sillä on suurempi affiniteetti (Noble 

et al. 2004). Teollisuudessa uuttoa hyödynnetään enimmäkseen tärkeiden aineiden 

talteenotossa ja toisaalta ei-toivottujen aineiden poistossa. Tämän lisäksi uutolla 

voidaan arvioida aineiden ympäristöriskiä mallintamalla uuttoliuottimilla ympäris-

tön erilaisia olosuhteita, kuten nykyistä hapanta sadetta. Maaperänäytteistä voidaan 

täten liuottaa kiinteässä olomuodossa olevia metalleja erilaisten uuttoliuosten 
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avulla ja saada näin selville, kuinka suuria määriä metalleja liukenee ympäristöön 

kyseisissä olosuhteissa. (Raudaskoski 2008). 

Monivaiheuuttotutkimuksissa käytetään yleisesti lukuisia erilaisia menetelmiä. 

Kirjallisuudesta löytyvät uutot poikkeavat toisistaan lähinnä vain käytettyjen uut-

toliuottimien, reaktio-olosuhteiden ja uuttovaiheiden lukumäärän suhteen. Ympä-

ristönäytteissä käytetyt uuttomenetelmät ovat yleensä 3–7-vaiheisia, mutta myös 1-

vaiheista uuttoa käytetään, esimerkkinä kaatopaikkakelpoisuuden määrittäminen 

(Valtioneuvosto 2013). Uuttoliuottimia valittaessa on huomioitava käytössä oleva 

analyysimenetelmä, jotta uutto vastaisi tavoitteita. Kirjallisuudessa tunnetuimpia ja 

laajimmin käytettyjä monivaiheuuttomenetelmiä ovat Tessier- ja BCR-menetelmät 

(Tessier et al. 1979, Lydersen 1983, Filquires et al. 2002). Useat tutkimukset mo-

difioivat edellä mainittuja menetelmiä lisäämällä niihin vesiuuton ja jäännösjakeen 

uuton. Yhdeksi käytetyimmäksi menetelmäksi on tullutkin niin sanottu viisivaihei-

nen sekventiaalinen uutto, jossa BCR-menetelmään on lisätty nämä kaksi vaihetta 

(esim. Nurmesniemi et al. 2005a, Nurmesniemi et al. 2005b, Julkaisu III).  

Tessierin menetelmä (Tessier et al. 1979) on vuonna 1979 raportoitu nelivai-

heinen uuttomenetelmä. Tessierin tutkimusryhmän mukaan metallien kokonais-

konsentraatio ei ole sopiva mitta arvioitaessa maaperän pilaantuneisuutta, koska 

kaikilla metallien kemiallisilla muodoilla ei ole samanlaista vaikutusta ympäristöön 

olosuhteiden muuttuessa. Monivaiheisen uuton vaiheiden todettiin mallintavan eri-

laisia luonnonolosuhteita ja saatujen tulosten siten kuvaavan metallien jakautu-

mista testiolosuhteissa. Tessierin uuttomenetelmän ensimmäinen vaihe on vaihtu-

van jakeen uuttaminen, jota seuraa happoliukoisen jakeen uuttaminen. Kolmantena 

vaiheena on pelkistyvä jae ja neljäntenä hapettuva jae. Tessierin menetelmää on 

käytetty muun muassa jätevesiliete-, sedimentti- ja maanäytteiden uuttamiseen 

(Tessier et al. 1979). 

Standards, Measurements and Testing Programme kehitteli BCR- menetelmän, 

jotta monivaiheuuttokokeita voitaisiin suorittaa vertailukelpoisesti. BCR-menetel-

mässä on kolme vaihetta. Nämä vaiheet ovat järjestyksessä happoliukoisen, pelkis-

tyvän ja hapettuvan jakeen uuttaminen. Menetelmää on käytetty lähinnä sedi-

mentti-, maa- ja tuhkanäytteiden uuttamiseen. BCR-uutto sisältyy EU:n mittaus- ja 

testausohjelmaan. (Albores et al. 2000, Filquires et al. 2002, Pöykiö et al. 2005, 

Raudaskoski 2008). 

Monivaiheuuttotutkimuksissa uuton eri jakeissa liukenee eri muodoissa olevia 

metalleja. Siten uuttoliuottimia valittaessa on tärkeää huomioida metallien esiinty-

mismuodot luonnossa sekä se matriisi, josta metalleja halutaan uuttaa. Uuttoliuot-



47 

timet eivät kuitenkaan ole täysin spesifisiä, vaan joissain tapauksissa jakeen mu-

kaan saattaa liueta myös toista jaetta. Esimerkiksi happoliukoisen jakeen uuttami-

sessa saattaa liueta mukaan myös pieniä määriä pelkistyvää jaetta (Pöyry 2007). 

4.3.1 Sekventiaalinen 5-vaiheinen uutto 

Sekventiaalista uuttoa (sequential leaching), jota on kutsuttu myös peräkkäisuu-

toksi tai vaiheittaiseksi uutoksi, on käytetty yleisesti arvioitaessa mm. raskasmetal-

lien liukoisuutta, biosaatavuutta ja siitä aiheutuvaa ympäristöriskiä. Sekventiaali-

nen 5-vaiheinen uutto sisältää kaikki kolme BCR-menetelmän vaihetta, mutta nii-

den lisäksi siinä on kaksi lisävaihetta. Ensimmäiseksi vaiheeksi on haluttu lisätä 

hapanta sadetta mallintava määritys, ja viimeisenä eli viidentenä vaiheena käyte-

tään vahvaa happoseosuuttoa inertin fraktion määrittämiseksi ja metallien koko-

naismäärän selvittämiseksi (Bruder-Hubcher et al. 2002, Kartal et al. 2006, Pöykiö 

et al. 2007). 

Kuviossa 3 on esitetty 5-vaiheisen sekventiaalisen uuton eri vaiheet. Kuviosta 

käy ilmi uuttovaiheet, joita on 1–5, ja näissä käytetyt uuttoliuokset, niiden määrä 

näytettä kohti sekä ravisteluaika ja lämpötila, joissa uutto on suoritettu.  
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Kuvio 3. Viisivaiheisessa sekventiaalisessa uutossa käytetyt uuttoliuokset, niiden 

määrä näytettä kohti, ravisteluaika ja lämpötila (Kuokkanen & Kuokkanen 2009). 

Sekventiaalisen uuton ensimmäisenä vaiheena käytetään vesiliukoisen jakeen (wa-

ter soluble fraction) uuttamista. Käytännössä tässä vaiheessa näytettä uutetaan hap-

pamalla vedellä (mallintaa hapanta sadetta). Tällöin uuttuvat metallien suhteellisen 

labiilit muodot. Tällaisia muotoja ovat muun muassa vapaina ioneina olevat metal-
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lit, liukoisessa orgaanisessa aineessa olevat metallien ionikompleksit ja monet me-

tallisuolat, kuten useat metallikloridit. Metallit, jotka liukenevat melko hyvin ve-

teen labiilisuutensa takia, ovat helposti biosaatavia myös luonnonolosuhteissa. Ve-

dellä uuttaminen on yleensä kaikissa monivaiheuuttotutkimuksissa erillisenä vai-

heena, mutta se voidaan joskus yhdistää myös vaihtuvaan jakeeseen (vaihe 2), jol-

loin erillistä vesiliukoista jaetta ei tehdä. Toisaalta esimerkiksi kaatopaikkakelpoi-

suutta arvioitaessa käytetään vain ja ainoastaan vesiliukoisen jakeen uuttamista ve-

dellä (Bruder-Hubsher et al. 2002, Kuokkanen et al. 2006, Pöykiö et al. 2007 ja 

Kuokkanen & Kuokkanen 2009). 

Vaihtuvassa jakeessa (exchangeable fraction) eli uuton toisessa vaiheessa näy-

tettä uutetaan etikkahapolla, jolloin siitä uuttuvat ne metallit, jotka ovat sitoutuneet 

kiinteän aineen pinnalle suhteellisen heikoilla sidoksilla. Tällaisia metalleja ovat 

mm. ne metalliyhdisteet, jotka voivat irrota kiinteän aineen pinnalta ioninvaihto-

prosessin kautta, sekä sellaiset metallit, jotka voivat saostua karbonaatteina. Toinen 

uuttovaihe kuvaa happoaltistuksen vaikutusta ja samalla metallien sitoutumista ase-

taattiligandiin. Monivaiheuuttotutkimuksissa voidaan käyttää vaihtuvan jakeen uu-

tossa useita erilaisia liuottimia, esimerkiksi magnesiumkloridi- tai kaliumkloridi-

liuosta, mutta tämän väitöskirjan 5-vaiheisessa sekventiaalisessa uutossa käytetään 

nimenomaan etikkahappoa (Bruder-Hubsher et al. 2002, Kuokkanen et al. 2006 ja 

Pöykiö et al. 2007). Toisaalta tulosten tarkastelussa pitää huomioida myös se, 

ovatko metallit kationimuodossa tai oksoanioneina. ASROCKS-hankkeessa teh-

dyissä uuttokokeissa todettiin pH:lla olevan merkitystä mm. ongelmallisen arsee-

nin liukenemiseen. Merkittävää arseenin liukenemista tapahtui myös korkeassa 

pH:ssa (ASROCKS 2014). 

Kolmantena uuttovaiheena 5-vaiheisessa sekventiaalisessa uutossa on helposti 

pelkistyvän jakeen (easily reduced fraction) uuttaminen, jossa näytettä uutetaan 

yleisimmin hydroksyyliamiinihydrokloridiliuoksella. Tämän uuttovaiheen aikana 

näytteestä liukenevat erityisesti rauta- ja mangaanioksidit, jotka tunnetusti ovat ter-

modynaamisesti hyvin epästabiileja hapettomissa olosuhteissa, ja siksi pelkistyvä 

jae soveltuukin niiden uuttamiseen. (Bruder-Hubsher et al. 2002, Kuokkanen et al. 

2006, Pöykiö et al. 2007 ja Kuokkanen & Kuokkanen 2009). 

Pelkistyvää jaetta seuraa sekventiaalisen uuton neljäs vaihe, joka on hapettu-

van jakeen (oxidizable fraction) uuttaminen. Siinä näytettä hapetetaan ensin vety-

peroksidissa keittämällä, jonka jälkeen sitä uutetaan lisää ammoniumasetaatilla 

(NH4CH3COO). Nämä ovat tavallisimmat uuttoliuottimet kaikkien monivai-

heuuttojen hapettuvissa jakeissa, mutta eivät kuitenkaan ainoat mahdolliset. Myös 
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esimerkiksi NaClO-, K4P2O7-, Na4P2O7-liuoksia on käytetty yleisesti monivaiheuu-

toissa. Vetyperoksidilisäykset on kuitenkin tehtävä hyvin varovasti, koska näytteet 

reagoivat voimakkaasti tähän vaiheeseen. Hapettuvassa jakeessa saadaan liukene-

maan varsinkin metallisulfideja ja lisäksi sellaisia metalleja, jotka ovat sitoutuneet 

näytteen orgaaniseen aineeseen. Esimerkiksi kromi, mangaani ja nikkeli liukenevat 

suhteellisen helposti uuton neljännessä vaiheessa. Tässä uuton osassa saadaan 

yleensä liukenemaan melko suuri osa metalleista. (Bruder-Hubsher et al. 2002, 

Kuokkanen et al. 2006, Pöykiö et al. 2007 ja Kuokkanen & Kuokkanen 2009). 

Jäännösjae (residual fraction) tehdään 5-vaiheisen sekventiaalisen uuton vii-

meisenä eli viidentenä vaiheena. Alkuperäisestä näytteestä jäljelle jäänyt osa uute-

taan erittäin vahvaa vetyfluorihappoa (HF), typpihappoa (HNO3) ja suolahappoa 

(HCl) sisältävään happoseokseen. Tässä jäännösjakeessa liuoksen pH on niin vah-

vasti hapan, ettei sitä voida edes mitata (pH < 0). Uuttoliuoksen happamuus tuho-

aisi mittaukseen käytettävän pH-elektrodin. Jäännösjakeeseen saadaan uutettua si-

likaatit, jotka ovat sitoutuneet karbonaatteihin. Tämä johtuu siitä, että karbonaatit 

ovat heikosti sitoutuneita yhdisteitä, ja siksi ne muuttavat muotoaan helposti ym-

päristössä tapahtuvien muutosten seurauksena, esimerkiksi pH:n laskiessa. Uuton 

viides vaihe ei mallinna mitään luonnonolosuhteissa esiintyvää tilannetta, vaan 

siinä saadaan määritettyä ns. inertti fraktio, joten sen avulla saadaan määritettyä 

metallien kokonaispitoisuudet. (Papunen et al. 1986, Bruder-Hubsher et al. 2002, 

Kuokkanen et al. 2006, Pöykiö et al. 2007, Pöyry 2007 ja Kuokkanen & Kuokka-

nen 2009). 

4.4 Potentiaalinen biosaatavuusaste 

Tässä väitöstyössä esitellään uusi käsite metallien riskinarviontiin. Väittelijä on yh-

dessä muiden tutkimusryhmän jäsenten kanssa ottanut käyttöön termin potentiaali-

nen biosaatavuusaste, joka kuvaa raskasmetallien potentiaalista riskiä ympäristölle. 

Biosaatavuusasteen laskenta perustuu siihen, että laskennassa huomioidaan sek-

ventiaalisen uuton vaiheet 1–4, jotka kuvaavat kaikkia niitä luonnonolosuhteita, 

joissa voi tapahtua raskasmetallien liukenemista. Potentiaalinen biosaatavuusaste 

PBPM [%] saadaan yhtälön (7) mukaisesti laskemalla vaiheiden 1–4 metallipitoi-

suudet ci(M) yhteen. Kokonaispitoisuus, ctot (M), voidaan laskea joko kaikkien vii-

den vaiheen konsentraatioiden summana tai suoraan käyttäen standardoitua määri-

tysmenetelmää (Julkaisu IV). Jäännösprosentit (%) ja jäännöspitoisuudet, 

cresidual(M), saadaan yhtälöistä (8) ja (9) laskemalla. 
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 Residual [%] = 100 % - PBPM  (8) 

 

 cresidual (M) = (100 - PBPM) × ctot  (9) 

Potentiaalinen biosaatavuusaste kuvaa haitta-aineiden suhteellista liukenemista 

mahdollisissa luonnonolosuhteissa pinta- ja pohjavesiin ja täten niiden liikkuvuu-

desta ja biosaatavuudesta aiheutuvaa ympäristö- terveysriskiä. Toisaalta pelkkä ko-

konaispitoisuus ei kuvaa sitä, missä määrin ko. haitta-aineet ovat kasveille biosaa-

tavia, vaan kertoo vain niiden aiheuttaman kokonaisriskin, mikä sinänsä on myös 

tärkeä tieto. 

Biosaatavuusasteen laskennassa määritysrajan alapuolelle jäävät pitoisuudet 

otetaan mukaan laskentaan siten, että pitoisuus on ko. tapauksissa rakasmetallin 

määritysraja. Potentiaalista biosaatavuutta on kuvattu tarkemmin väitöskirjan ar-

tikkeleissa III ja V. Käsitettä on hyödynnetty vastikään myös mm. pellettituhkan 

sisältämien raskasmetallien riskinarvioinnissa (Kuokkanen 2013). 
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5 Tulokset ja tulosten tarkastelua  

Tässä osiossa käydään pääpiirteisesti läpi väitöskirjaa varten tehdyt tutkimukset ja 

esitellään muutama muukin aihepiiriin liittyvä tutkimus. Ensimmäisenä tarkastel-

laan pilaantuneessa maassa tapahtuvaa öljyhiilivetyjen biohajoamiseen liittyviä tu-

loksia. Menetelmät ja tulokset on kuvattu tarkemmin väitöskirjan julkaisuissa I ja 

II. Toisena osa-alueena tarkastellaan kaivoksen sivukivestä peräisin olevan rai-

desepelinä käytetyn jätemateriaalin sisältämien metallien liukoisuutta, erityisesti 5-

vaiheista sekventiaalista uuttoa käyttäen. Tähän osioon liittyvät tulokset on esitetty 

väitöskirjan julkaisuissa III, IV ja V.  

5.1 Öljyjen biohajoavuusmääritykset BOD Oxitop -menetelmää 

käyttäen (Julkaisut I ja II) 

Julkaisun I keskeinen tavoite oli selvittää BOD Oxitop -menetelmän soveltuvuutta 

öljyjen biohajoavuuden määrittämiseen kahdessa eri tyyppisessä maassa ja kokeilla 

öljyn luontaista biohajoavuutta eri ympäristöolosuhteissa. Tutkimus oli jatkoa Vä-

häojan et al. (2005) selvityksiin metsäkoneöljyjen maassa tapahtuvaan bioha-

joavuuteen. Sittemmin öljyjen biohajoavuutta BOD Oxitop -menetelmällä ovat Ou-

lun yliopistossa selvittäneet mm. Mirjam Karhu (2015) ja Hanna Prokkola (2015) 

väitöskirjatutkimuksissaan.  

Tutkimukset (Julkaisu I) tehtiin hiekkamaassa, joka oli peräisin Pohjois-Poh-

janmaalla sijaitsevan Lumijoen harjualueelta. Näytteenotto tapahtui talvella 2005. 

Kaikki maan kemialliset perusmääritykset tutkimuksen aikana suorittiin Suomen 

Ympäristöpalvelu Oy:ssä (nykyisin Ahma ympäristö Oy), joka on erikostunut ym-

päristöanalytiikkaan. Laboratorio on FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T131 

(SFS-EN ISO/IEC 17025:2005). Akkreditointi kattaa valtaosan laboratorion kes-

keisimmistä tutkimusmenetelmistä. Laboratoriomääritysten perusteella hiekka-

maassa oli vähän perusravinteita, sähkönjohtavuus alhainen ja maan pH oli lähes 

neutraali. 

Koska hiekkamaa oli ravinneköyhää, tehtiin sille ravinnelisäykset, joilla paran-

nettiin fosfori- ja kaliumpitoisuuksia sekä maan sähkönjohtavuutta. Ravinnelisänä 

käytettiin kaupallista tuotetta (Kemira Y). CaCO3-lisäys nosti maan pH:n arvoon 

8,0 ja moninkertaisti kalsiumpitoisuuden. Ammoniumnitraattilisäyksellä NH4NO3 

parannettiin typpipitoisuutta, mutta se ei analyysitulosten mukaan vaikuttanut juu-

rikaan käytännössä ammoniumpitoisuuteen. Typen kokonaispitoisuus nousi kuiten-
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kin yli 8-kertaiseksi. Ravinnelisäyksellä olosuhteet saatiin optimaalisemmaksi bio-

hajoavuudelle. Ravinnelisäykset tehtiin Oulun yliopiston kemian laitoksella ja pi-

toisuudet määritettiin Suomen Ympäristöpalvelu Oy:ssä. Ravinneköyhän hiekka-

maan ohella tutkimuksessa oli mukana myös ravinteikas, Kalajoelta peräisin oleva 

peltomaa, jota oli käytetty aiemmissa öljyn biohajoavuustutkimuksissa (Vähäoja et 

al. 2005). Maan ravinnepitoisuudet on annettu ko. julkaisussa. 

5.1.1 Keskeiset tulokset julkaisuista I ja II 

Julkaisussa 1 on esitetty tarkemmin mitatut biohajoavuustulokset voiteluöljylle ja 

teräketjuöljylle sekä merkkiaineena käytetylle natriumbentsoaatille (C7H5O2Na) il-

man pH- ja mineraalilisäyksiä sekä biohajoavuus em. lisäysten jälkeen. Hiekka-

maasta mitattuja biohajoavuuksia verrattiin Vähäojan et al. (2005) ravinnerikkaan 

peltomaan biohajoavuusmittauksista saamiin tuloksiin. Mittaukset tehtiin Oulun 

yliopiston kemian laitoksella käyttäen BOD OxiTop -laitteistoa (OxiTop® Control 

6,WTW, Weilheim, Germany). Kiinteän faasin mittauslämpötila oli 20,0 ± 0,2 °C, 

kuten kaikissa muissakin biohajoavuusmäärityksissä. 

Käytettäessä BOD OxiTop -menetelmää kiinteässä faasissa tapahtuvaan bio-

hajoavuuteen vaikuttaa siihen bakteeritoiminnan lisäksi moni muu tekijä. Kosteu-

den vaikutus on merkittävä. Se nopeuttaa biohajoamista, koska täysin kuivissa olo-

suhteissa bakteerit eivät kykene toimimaan. Kosteuden lisääntyessä, varsinkin bak-

teeriperäisessä biohajoamisessa, lähestytään liuosolosuhteita, joissa biohajoaminen 

edelleen nopeutuu. Ravinteiden vaikutus biohajoavuuteen on hyvin selkeä. Myös 

lämpötilan vaikutus on merkityksellinen. Lämpötilan noustessa liian korkeaksi 

bakteereille biohajoaminen hidastuu. Huokostilassa olevan veden jäätymisen 

vuoksi ei jäisessä maassa tapahdu biohajoamista. Vastaavasti Kuokkanen et al. 

(2009) ja Kuokkanen (2013) ovat todenneet, että vaikka tärkkelyspitoinen peruna-

jäte biohajoaa erittäin nopeasti, biohajoaa se pelletin sideaineena käytettynä huo-

mattavasti hitaammin hidastaen samalla biomassan biohajoavuutta. Tämä voidaan 

selittää johtuvan siitä, että tärkkelys tukkii biomassan huokoset ja estää näin hapen 

adsorption huokosiin. On olemassa myös ääriolosuhteissa toimivia bakteereja, 

mutta näillä olosuhteilla ei ole merkitystä biohajoavuusmittausten kannalta, koska 

tällaiset olosuhteet ovat yleensä ravinneköyhiä (Prokkola & Kuokkanen 2009). 

Julkaisun I BOD OxiTop -mittaustulosten mukaan tutkitussa hiekkamaassa te-

räketjuöljyn luontainen biohajoavuus oli vähäistä. 30 päivän mittausjakson aikana 

ei havaittu biohajoavuutta lainkaan. Mineraalilisäys teki biohajoavuuden mahdol-

liseksi. Biohajoavuusasteeksi saatiin 14 päivän jälkeen 22,8 %, ja 30 päivän jälkeen 
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arvo oli jo 50,8 %. Mitatut arvot olivat vain noin puolet rehevässä peltomaassa 

määritetyistä vastaavista arvoista (Vähäoja et al. 2005). Syynä hiekkamaassa erit-

täin heikkoon biohajoavuuteen saattoi olla se, että maa ei ollut homogeenista ja 

mikrobitoiminta oli vähäistä. Voiteluöljylle mitattiin myös heikko biohajoaminen 

ilman mineraalilisäystä. Havaittu biohajoavuusaste oli 30 päivän jälkeen vain 5,9 %. 

Biohajoavuus nousi mineraalilisäyksen myötä 30 päivän jälkeen 32,9 %:iin.  

Kun pH nostettiin kalsiumkarbonaatilla arvoon 8,0, lisäsi se vain hieman voi-

teluöljyn biohajoavuutta hiekkamaassa, ja biohajoavuusaste oli 9,5 % 30 päivän 

jälkeen. Biohajoavuuden nousu 5,9 %:sta 9,5 %:iin ei ole kuitenkaan olennaista. 

Tämä pieni nopeuden kasvu voitaneen selittää hiekkamaan kalsiumkarbonaattipi-

toisuuden kasvulla ja mittauksen epävarmuudella. Ylimääräisen NH4NO3-lisäyk-

sen ja pH-säädön myötä biohajoavuusaste nousi merkittävästi ja oli 52,3 %. Sa-

mansuuntaiset tulokset saatiin tutkittaessa teräketjuöljyn biohajoavuutta. Tällöin 

pH:n nostaminen ja ylimääräinen mineraalilisäys nostivat biohajoavuusasteen ar-

von 75,8 %:iin 30 päivässä. Tulokset osoittavat, että pH:n säätö ja mineraalien li-

säys vaikuttavat biohajoavuuteen siten, että se alkaa nopeammin maassa, jota ei ole 

prosessoitu (kuviot 4 ja 5). 

 

Kuvio 4. Biohajoavuusasteen arvot teräketju- ja voiteluöljylle ennen ja jälkeen ravinne-

lisäyksen ravinneköyhässä maassa (20° C) (Julkaisun I mukainen esitys).  
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Kuvio 5. pH:n ja ravinnelisäysten vaikutus teräketju- ja voiteluöljyn biohajoavuuteen ra-

vinneköyhässä maassa (Julkaisun I mukainen esitys). 

Saadut tulokset öljyjen biohajoavuudesta maassa koskien maan kosteutta, ravinne- 

ja mikrobilisäystä sekä pH:n säätöä ovat hyvin sopusoinnussa kirjallisuustietojen 

kanssa. (Leahy et al. 1990, Rike et al. 2005, Prokkola & Kuokkanen 2009, Roppola 

2009, Kauppi 2011, Karhu 2015 ja Prokkola 2015). 

Julkaisussa II saadut tulokset tukevat edellä esitettyjä biohajoavuustuloksia. 

Kevyen polttoöljyn biohajoavuus oli vähäistä BOD30-arvon ollessa 0,6–1,1 % mi-

neraaliköyhässä ja kuivassa maassa. Sen sijaan mineraalirikkaassa ja kosteassa 

maassa kevyen polttoöljyn BOD30 oli kesälaadulla 11–12 % ja talvilaadulla noin 

8 % (kuvio 6). 
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Kuvio 6. Neljän eri polttoöljyn biohajoavuuskäyrät mineraalirikkaassa maassa (Karhu 

2015). 

Julkaisussa II esitettiin myös 189 päivän biohajoavuustulokset kevyen polttoöljyn 

kesälaadulle mineraalirikkaassa maassa ilman kosteus- ja ravinnelisäystä. Jos las-

kenta tehdään huomioimalla vain öljyn hiilipitoisuus, saadaan 189 päivän bioha-

joavuudeksi yli 90 %. Hajoavuuskäyrän muodon perusteella biohajoaminen ei ole 

päättynyt mittauksen päättyessä, vaan jatkuu vielä mittausjakson jälkeenkin. Jos 

laskentaan otetaan mukaan myös vety, saadaan biohajoavuusasteeksi yli 63 % 

(Karhu 2015). Tulokset osoittavat, että kevyen polttoöljyn biohajoaminen voi olla 

jopa melko täydellistä. Tämä on täysin vastoin nykyistä yleistä käsitystä kevyen 

polttoöljyn biohajoavuudesta maassa, jonka johtopäätökset on tehty lyhytaikaisista 

biohajoavuusmittauksista (yleensä BOD28) käyttäen perinteistä menetelmää, jossa 

saadaan vain yksi mittaustulos. Tulokset on esitetty kuviossa 7. 
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Kuvio 7. Biohajoavuusasteet kevyelle polttoöljylle 189 päivän mittauksissa (SLFO 1, C) 

mineraalirikkaassa maassa laskettuna öljyn sisältämän hiilen avulla sekä laskettuna hii-

len ja vedyn avulla kevyelle polttoöljylle (SLFO 1, C+H) (Karhu 2015). 

Maaperää voidaan puhdistaa antamalla luontaisten maaperän prosessien hajottaa 

haitta-aineet. Luontaisen biohajoamisen käyttämistä puhdistusmenetelmänä on ar-

vioitava ensisijaisesti siltä kannalta, vähenevätkö haitta-ainepitoisuudet riittävän 

nopeasti. Luontainen biohajoaminen puhdistusmenetelmänä soveltuu esim. osalle 

öljyhiilivedyistä ja klooratuille liuottimille. (Penttinen 2001). 

Luontaisen biohajoamisen hyödyntäminen on kuitenkin suhteellisen harvinai-

nen maanpuhdistusmenetelmä, koska sen sopivuuteen vaikuttavat monet eri tekijät. 

Maan pintakerroksen haitta-aineiden kulkeutumiseen ja sitä kautta hajoamiseen 

vaikuttavat eri tekijät. Esimerkiksi maan pH:n muututtua tai maata kaivettaessa 

olosuhteet voivat muuttua. Liikkuvat, sitoutumattomat haitta-aineet haihtuvat, bio-

hajoavat tai huuhtoutuvat. Maapartikkeleihin sitoutuneet haitta-aineet biohajoavat 

puolestaan hyvin hitaasti. Maaperään vaikuttava eroosio saattaa kuljettaa maapar-

tikkeleihin sitoutuneita haitta-aineita. (Penttinen 2001).  

Luontaista kunnostusta on hyödynnetty mm. Öljynsuojarahaston Soili- ja 

Jaska-hankkeissa. Luontaista biohajoavuutta on lisäksi selvittänyt mm. Kauppi 

(2011) väitöskirjatyössään, joka osoittaa, että dieselöljyn saastuttamaa maaperää 

ja vesistöjä voidaan puhdistaa luonnonmukaisin keinoin myös Suomessa. Biologi-

nen puhdistus on hänen mukaansa mahdollista suoraan kohteessa, sillä kotimai-

sessa maaperässä on öljyä hajottavia bakteereita. Täten kirjallisuustulokset tukevat 
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tässä väitöskirjassa saatuja tuloksia luontaisen biohajoamisen hyödyntämismahdol-

lisuuksista yhtenä tulevaisuuden potentiaalisena öljyllä pilaantuneen maan puhdis-

tamismenetelmänä Suomessa. 

5.1.2 Käytännön sovellutus biologisen kunnostuksen riittävyyden 

määrittämisestä BOD OxiTop -menetelmällä 

Vuonna 2008 Oulun yliopiston kemian laitos (dosentti Toivo Kuokkasen tutkimus-

ryhmä) selvitti tämän väitöskirjan kirjoittajan toimeksiannosta ja johdolla Oulussa 

öljysatama-alueella Vihreäsaaressa suoritetun öljyllä saastuneen maaperän kunnos-

tustoimien riittävyyttä. Kunnostusmenetelmänä oli käytetty öljyisten maamassojen 

aumakompostointia (3 vuotta). Selvitys laadittiin, jotta toiminnanharjoittajalla olisi 

tutkimustietoa siitä, milloin kompostointi voidaan lopettaa. Selvityksessä hyödyn-

nettiin BOD OxiTop -menetelmää. (Oulun yliopisto, kemian laitos, Toivo Kuokka-

nen, tutkimusraportti 2008).  

Näytteitä otettiin kokoomanäytteinä yksi jokaisesta neljästä aumasta. Näyt-

teenottopaikat valittiin aiempien tutkimusten perusteella. Kaksi näytteistä (N:o 3 ja 

N:o 4) olivat lähtötietojen mukaisesti jo kokonaan kompostoituneet, ja kaksi näyt-

teistä (N:o 1 ja N:o 2) sisälsivät esitietojen mukaan vielä biohajoamatonta ainesta. 

Näytteenotto tapahtui toukokuussa, jolloin jo mahdollinen biohajoaminen oli jo 

käynnistynyt. Biohajoavuuskäyrät on esitetty kuviossa 8. 
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Kuvio 8. Vihreäsaaren öljyisten maiden biohajoavuuskäyrät neljälle näytteelle (näytenu-

merot 1, 2, 3 ja 4), T = 20 oC. Oulun yliopisto, kemian laitos 2008. 

Tutkimusraportin mukaan Vihreäsaaresta otettujen aumanäytteiden biohajoavuus 

oli vähäistä. Biohajoamisen maksimi saavutettiin nopeasti, minkä jälkeen bioha-

joavuutta ei enää tapahtunut kaksi kuukautta jatkuneen mittausjakson aikana (ks. 

kuvio 4). Näytteille tehtiin myös typpilisäys käyttäen sekä ammonium- että nitraat-

tityppeä. Saadut tulokset osoittivat, että typpi ei ollut biohajoavuutta rajoittava te-

kijä tutkituissa näytteissä. Typpilisäyksen ohessa tarkasteltiin myös kosteuden vai-

kutusta biohajoavuustuloksiin. Kosteuden muutoksella ei havaittu olevan olen-

naista vaikutusta biohajoavuuteen. Näytteistä seulottiin myös puunkappaleet ja ki-

vet pois. Tehty seulonta ei vaikuttanut näytteiden biohajoavuuteen. Lisäksi näyt-

teille tehtiin COD- ja DOC-määritykset, joiden tulokset tukivat saatuja BOD 

Oxitop -tuloksia osoittaen näytteiden hyvin pienen orgaanisen aineksen määrän.  

Tässä Vihreäsaaren tutkimuksessa oli kyse vanhasta öljyn pilaamasta maa-alu-

eesta, jossa oli jo tapahtunut luontaista biohajoamista. Eri-ikäisten öljylaatujen bio-

hajoavuutta on jo aiemmin tutkittu BOD OxiTop -menetelmällä Oulun yliopiston 

kemian laitoksella. Kuten aikaisemmin todettiin, on tutkimuksissa (Vähäoja et al. 

2005, Vähäoja 2006) havaittu eroja uusien ja käytettyjen öljyjen biohajoavuudessa 

siten, että käytetyt öljyt biohajoavat hitaammin kuin vastaavat uudet. 
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Laaditun raportin perusteella kunnostusta valvonut viranomainen hyväksyi 

kompostoinnin lopettamisen. Massat hyödynnettiin alueella viherrakentamisessa, 

millä saavutettiin todella merkittäviä säästöjä toimenpiteen ekologisuudesta tinki-

mättä siihen verrattuna, että lievästi öljyllä pilaantuneet maat olisi kuljettu esimer-

kiksi poltettavaksi laitokselle, jolla on polttolupa. Tässä toteutui eko- ja kustannus-

tehokkuusajattelu. 

Tämä käytännön tutkimus yhdessä julkaisujen I ja II osoittavat kiistatta, että 

BOD OxiTop -menetelmä yhdessä mahdollisesti tarvittavien muiden kemiallisten 

määritysten (esim. TOC ja metallipitoisuudet) kanssa on käyttökelpoinen öljyllä 

saastuneen maa-aineksen biohajoavuuden seurantaan ja mallintamiseen. 

5.2 Uuttotutkimusten tulokset 

Tässä osassa tarkastellaan metallien liukoisuudesta saatuja tuloksia. Tulokset on 

esitetty julkaisuissa III, IV ja V. Lisäksi esitellään käytännön sovellutus sekventi-

aalisen uuton hyödyntämisestä pilaantuneen maa-aineksen uudelleen käytössä. 

5.2.1 Vihannin kaivoksen sivukivi 

Vihannin Lampinsaaren malmiesiintymää hyödynnettiin vuosina 1954–1992, jol-

loin kaivos oli Outokumpu Oy:n omistuksessa. Kaivoksesta louhittu malmikivi si-

sälsi erilaisia sulfidimineraaleja, joista hyödynnettiin pääasiassa sinkkiä, kuparia ja 

lyijyä. Varsinaiseen toimintaan kelpaamatonta sivukiveä syntyi paljon kaivoksen 

tuotannossa. Suurin osa sivukivestä murskattiin, minkä jälkeen se läjitettiin paikan 

päälle kaivosalueelle. Kokonaisuudessaan Vihannin Lampinsaaressa sijaitseva 

malmio koostuu mm. happamien vulkaniittien, karsikivien ja dolomiittien, musta-

liuskeiden ja kordieriittigneissien muodostamasta vyöhykkeestä, joka sijaitsee kiil-

legneissin keskellä. Kaivoksen sivukivessä on mukana myös dolomiittipitoista 

kalkkikiveä, joka puolestaan puskuroi tehokkaasti pH:n muutosta pyrkien näin nos-

tamaan suotoveden pH-arvoa. (Papunen et al. 1986). 

Vihannin kaivoksella syntynyttä sivukivimursketta ja siitä peräisin olevaa pe-

sujätettä on hyödynnetty vuosien varrella lukuisissa kohteissa. Esimerkiksi Kilpuan 

ja Oulun välisellä rautatieosuudella oleva raidesepeli oli lähes kokonaan peräisin 

Lampinsaaresta (kuva 2). Vihannin lähiympäristössä sivukiveä on käytetty myös 

mm. tienrakennusmateriaalina, pihojen pintakerroksena sekä Vihannin kunnan ur-

heilualueiden pohjarakenteissa. Ongelmallisena tässä sivukiven hyödyntämisessä 
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on pidetty sitä, että osa sivukiven käyttökohteista sijaitsee nimenomaan Vihannin-

harjun pohjavesialueilla. Siksi ympäristöviranomaisten toimesta on katsottu tar-

peelliseksi selvittää sivukivestä mahdollisesti aiheutuvaa ympäristöriskiä erilai-

sissa ympäristöolosuhteissa (Pöyry 2007). 

 

Kuva 2. Raidesepelin vaihtotyö Oulaisissa 9.7.2013 (Kaakinen 2013). 

5.2.2 Raskasmetallien kokonaispitoisuudet raidesepelissä 

Raskasmetallien kokonaispitoisuutta on tarkasteltu tarkemmin julkaisussa III. Rai-

desepelinäytteet kerättiin 2007 Vihanti-Kempele väliseltä rataosuudelta. Näytteet 

hienonnettiin standardien mukaisesti ennen analyysia raekokoon, joka oli < 2 mm. 

Analyyseissa käytettiin standardia EPA 3052 (US EPA 1996). Kaikki kemialliset 

määritykset tutkimuksen aikana suoritettiin Oulussa, Suomen Ympäristöpalvelu 

Oy:ssä (nykyisin Ahma ympäristö Oy). Taulukossa 2 on esitetty kymmenen raskas-

metallin kokonaispitoisuudet (Sb, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V ja As) kolmesta eri 

koontinäytteestä. Taulukkoon on lisätty myös valtioneuvoston asetuksen 214/2007 

mukaiset raskasmetallien mukaiset kynnys- ja ohjearvot.  
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Taulukko 2. Vihannin kaivokselta peräisin olevan raidesepelinraskasmetallipitoisuudet 

(Julkaisun III mukainen esitys). 

 Sample 1 Sample 2 Sample 3 

Metal Threshold 

value a, b 

Lower 

guideline 

value a, b 

Higher 

guideline 

value a, b 

Total 

concentrationb  

Total 

concentrationb  

Total 

concentrationb  

Sb 2 10 50 < 4 < 4 < 4 

Cd 1 10 20 7.0 1.0 1.8 

Co 20 100 250 72 24.0 20.5 

Cr 100 200 300 555 198 176 

Cu 100 150 200 500 161 269 

Pb 60 200 750 309 65.9 47.9 

Ni 50 100 150 140 60.2 119 

Zn 200 250 400 1960 273 382 

V 100 100 250 40 90 114 

As 5 50 100 14 6.7 9.6 

a VNa 214/2007 
b [mg/kg] dry weight. Sample 1 is from Vihanti, sample 2 from Ruukki and sample 3 from Kempele. Bold 

highlights are total concentrations which are higher than their higher guideline values in VNa 214/2007  

Analyysitulokset osoittavat, että metallipitoisuuksissa on vaihtelua. Tätä selittää 

muun muassa Vihannin kaivoksen malmin mineraalikoostumuksen vaihtelu ja ki-

viaineksen mekaaninen rapautuminen. Selvästi suurimmat pitoisuudet määritettiin 

näytteestä 1 (Sample 1). Tulokset osoittavat, että sinkin, kuparin ja kromin pitoi-

suus näytteessä 1 on selvästi korkeampi kuin Suomen PIMA-asetuksen ylemmät 

ohjearvot. Kuparin pitoisuus näytteessä 3 (Sample 3) on hieman korkeampi kuin 

ylempi ohjearvo. Muutoin raskasmetallien pitoisuudet ovat ylemmän ja alemman 

ohjearvojen välissä tai selvästi alle alemman ohjearvon. 

5.2.3 Raskasmetallien liukeneminen raidesepelistä sekventiaalisessa 

uutossa  

Julkaisussa III on esitetty raidesepelin raskasmetallipitoisuuksia käyttäen sekven-

tiaalista uuttoa. Kaikki uuttoprosessin tulokset on esitetty tarkemmin Julkaisun III 

taulukoissa 2–4 ja sinkin, kuparin ja lyijyn tulokset 5-vaiheisessa peräkkäisuutossa 

Julkaisun III kuvissa 2–4. Tässä yhteenvedossa esitetään esimerkkinä uuttotulokset 

sinkille (kuvio 9 ja taulukko 3), jolle on esitetty liukoisuustulokset sekventiaalisen 

uuton vaiheista 1–5 sekä potentiaaliset biosaatavuusasteet (ks. kohta 5.2.4 s. 66). 
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Julkaisun III taulukoista 2–4 voidaan nähdä selvästi, että lähes jokaisen metal-

lin pitoisuus on happamalla vedellä uutettaessa uuttovaiheessa 1 alhaisempi kuin 

sen määritysraja. Uuttovaiheen 2 tulokset osoittavat, että tässäkin vaiheessa liuke-

nevat metallien pitoisuudet ovat myös melko pieniä. On tärkeää huomata, että on 

olemassa vain muutamia metalleja (Cu, Pb ja Zn), joilla on korkeahkot pitoisuudet 

uuttovaiheessa 2. Esimerkiksi Zn:n arvo (sinkkikaivos) on 621 mg/kg, Pb:n arvo 

68 mg/kg ja Cu:n arvo 38 mg/kg näytteessä 1 (ks. taulukko 3 ja kuvio 9).  

Viiden uuttovaiheen pitoisuuksien summat csum(M) olivat hyvin sopusoinnussa 

standardimenetelmällä US EPA 3052 saatujen kokonaispitoisuuksien ctot(M) 

kanssa. Keskisaannot Csum(M)/Ctot(M) olivat vähintään tyydyttäviä, mikä indikoi 

sitä, että yksittäisen määrityksen ohella käytetty viisivaiheinen sekventiaalinen uut-

toprosessi soveltuu rakasmetallien riskinarviontiin. Keskisaannot metalleille olivat: 

Cd 99,8 %, Co 95,5 %, Cr 98,3 %, Cu 91,4 %, Pb 96,9 %, Zn 101,9 %, Ni 94,0 %, 

V 94,5 % ja As 100,7 %. Vastaavasti sekventiaalisen uuton toimivuus on havaittu 

aikaisemmin myös tuhkatutkimuksissa (Nurmesniemi et al. 2005a). 

Taulukko 3. Vihannin kaivoksesta peräisin olevan raidesepelin liukoisuus sekventiaali-

sen uuton vaiheissa 1–5 sekä potentiaaliset biosaatavuusasteet (Julkaisun III mukainen 

esitys). 

 Näyte 1 Vihanninharju 

Metalli F1 a,b F2 a,b F3 a,b F4 a,b F5 a,b PBP (%) c 

Sb <0.6 <0.6 <0.6 <1.0 1.7 70 

Cd <0.05 2.1 1.2 2.6 0.71 85 

Co <0.15 7.6 3.9 5.1 57.1 23.3 

Cr <0.5 1.3 6.6 7.5 550 2.9 

Cu 0.40 38.0 53.2 220 203 62.3 

Pb <0.4 68 165 7.4 60.8 77.9 

Ni <0.4 9.8 9.9 21.1 92.2 29.4 

Zn 1.6 621 308 634 313 79.8 

V <0.4 <0.4 4.6 <0.5 34.5 13.8 

As <0.4 <0.4 0.64 1.1 12.8 15.3 

a Vaiheet 1–5 on esitetty kuviossa 4 
b [mg/kg] kuivapaino  
c Potentiaalinen biosaatavuusaste, laskettu käyttäen yhtälöä (7)  

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat yhdessä aikaisemmin tehtyjen jätemateri-

aalia koskevien tutkimusten kanssa (Nurmesniemi et al. 2005a, Kuokkanen et al. 

2006, Nurmesniemi et al. 2008b, Kuokkanen et al. 2008; Kuokkanen ja Kuokkanen 
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2009, Pöykiö et al. 2006), että metallien kokonaispitoisuudet ctot(M) ovat paljon 

suurempia kuin niiden pitoisuudet erillisissä sekventiaalisen uuton jakeissa 1–5. 

Siksi raskasmetallien ja rikin kokonaispitoisuudet ovat huonoja mittareita biosaa-

tavuudelle ja todelliselle ympäristölle kohdistuvalle riskille. 

Kun arvioidaan todellista raidesepelin raskasmetallien muodostamaa ympäris-

töriskiä, on huomattava, että tässä työssä tutkitut näytteet murskattiin ja homoge-

nisoitiin standardin mukaisesti. Siksi niiden liukoisuus laboratorio-olosuhteissa on 

selvästi korkeampi kuin luonnonolosuhteissa. On myös tärkeää ymmärtää, että uut-

tovaihe 1 mallintaa nykyistä happaman sateen vaikutusta ja eri spesiesten biosaa-

tavuuksia. Ympäristönäkökulmasta pitää kuitenkin muistaa, että hapan sade ei ole 

ainoa tekijä, joka vaikuttaa raskasmetallien liukenemiseen, vaan siihen vaikuttavat 

myös sivukiven mineraaliominaisuudet. 

 

Kuvio 9. Sinkin liukeneminen 5-vaiheisessa sekventiaalisessa uutossa kolmesta näyt-

teestä (Julkaisu III mukainen esitys). 

Lisäksi tulee muistaa, että sekventiaalisessa uuttoprosessissa uuttuvat kaikki me-

tallit, mutta suurimmat pitoisuudet esiintyvät vasta jäännösjakeessa (liuotusvaihe 



66 

5). Tämän vaiheen (kolmen vahvan hapon kombinaatio ja sen lisäksi voimakas pit-

käaikainen ravistelu) olosuhteet eivät ole koskaan mahdollisia luonnossa.  

Ongelmana sekventiaalisessa uuttomenetelmässä on se, että jokaisen vaiheen 

uuttuminen saattaa riippua myös edellisen vaiheen uutosta. Lisäksi tutkimuksen 

epävarmuustekijänä on pidettävä sitä, että uuttotutkimuksiin otetaan standardien 

mukaisesti vain 1 g sivukivinäytettä, mikä ei ole täysin edustava näytemäärä koko 

materiaalimäärään verrattuna. Tulosten vaihtelevuudesta huolimatta haitta-ainei-

den liukeneminen ympäristöön voidaan tällä menetelmällä arvioida melko tarkasti 

(Kuokkanen 2007).  

5-vaiheisen sekventiaalisen uuton ensimmäisen vaiheen tuloksien voidaan to-

deta mallintavan metallien liukenemista luonnonolosuhteissa kokonaispitoisuuksia 

olennaisesti paremmin, koska tämä vaihe kuvaa nimenomaan nykyistä happamasta 

sateesta johtuvaa biosaatavuutta ja siitä aiheutuvaa ympäristö- ja terveysriskiä 

pinta- ja pohjavesiin. Kuitenkin arvioitaessa nykyisen PIMA-ohjeen mukaisesti pit-

käaikaisia vaikutuksia joudutaan määrityksissä käyttämään ohjeen mukaisesti vah-

voja happoja, jotka antavat metalleille kokonaispitoisuudet. Mahdollinen sekventi-

aalisen uuton käyttö antaa kuitenkin lainsäädäntöä ja lupamenettelyä kehitettäessä 

laajempaa tarvittavaa tietoa olosuhteiden vaikutuksista kaikissa potentiaalisissa 

luonnonolosuhteissa (Bruder-Hubscher et al. 2002, Kuokkanen & Kuokkanen 

2009). 

5.2.4 Potentiaalinen biosaatavuusaste  

Julkaisussa III esitettiin kaivosten sivukivien sisältämien metallien tutkimuksen yh-

teydessä ensimmäisen kerran käsite potentiaalinen biosaatavuusaste PBPM[%]. 

Tämä käsite kuvaa haitta-aineiden suhteellista liukenemista potentiaalisissa luon-

nonolosuhteissa pinta- ja pohjavesiin ja täten niiden liikkuvuudesta ja biosaatavuu-

desta aiheutuvaa ympäristö- ja terveysriskiä. Potentiaalinen biosaatavuusaste mää-

ritettiin kohdassa 4.4 yhtälön (7) avulla. Tulokset on esitetty Julkaisun III taulu-

koissa 2–4. Lasketut PBPM[%]-arvot osoittavat, että raskasmetallien biosaatavuus-

aste vaihtelee voimakkaasti. Tämä havainto tukee aiemmin tekemiämme havain-

toja muille jätemateriaaleille, vaikka niiden PBPM[%]-arvoja ei ole laskettu aikai-

semmin. Kaikkien kolmen kadmiumnäytteen PBPM[%]-arvot ovat lähellä 100 %:a, 

mikä osoittaa, että kadmium on biosaatava luonnonolosuhteissa, mutta sen sijaan 

arseenin PBPAs-arvot 15,3 %–32,8 % ja erityisesti kromin PBPCr-arvot 2,9 %–4,7 % 

osoittavat, että As ja Cr ovat erittäin huonosti biosaatavia (ks. myös taulukko 3). 
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5.2.5 Esimerkki sekventiaalisen uuton käytöstä ympäristöriskien 

selvittämisessä 

Pöyry Environment Oy selvitti vuonna 2007 ympäristöviranomaisten vaatimuk-

sesta Vihannin suljetun kaivoksen sivukiven raidesepelikäytöstä ja sen muusta käy-

töstä aiheutuvaa ympäristöriskiä Vihannin kunnan keskustaajamassa. Tutkimusme-

netelmänä käytettiin mm. sekventiaalista uuttoa (kuvio 3). Näiden uuttotutkimus-

ten avulla pyrittiin selvittämään näytteistä sivukiven sisältämien metallien biosaa-

tavuuden riippuvuutta luonnossa vallitsevista olosuhteista. Tutkimuksia varten 

otettiin keskustaajaman alueelta näytteitä, jotka homogenisoitiin ja murskattiin 

PIMA-standardin mukaisesti alle kahden millimetrin fraktiokokoon. Suomen Ym-

päristöpalvelu Oy:n Oulussa vuonna 2007 analysoimat sekventiaalisen 5-vaiheisen 

uuton tulokset kahdelle näytteelle on esitetty kuvioissa 10–12 (Pöyry 2007). 

 

Kuvio 10. Sinkin liukoisuus Vihaniin kaivoksen sivukivestä kahdessa näytteessä 5-vai-

heisella uutolla Vihannin keskustan pohjavesialueella (Pöyry 2007). 
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Kuvio 11. Lyijyn liukoisuus Vihannin kaivoksen sivukivestä kahdessa näytteessä 5-vai-

heisella uutolla Vihannin keskustan pohjavesialueella (Pöyry 2007). 

Kuvio 12. Kuparin liukoisuus Vihannin kaivoksen sivukivestä kahdessa näytteessä 5-

vaiheisella uutolla Vihannin keskustan pohjavesialueella (Pöyry 2007). 

Tutkimuksessa saaduista tuloksista voidaan yleisesti todeta, että näytteiden metal-

lipitoisuudet pohjavesialueella olivat suhteellisen alhaisia ja liuotusolosuhteilla on 

vaikutusta merkittävästi sivukivinäytteiden sisältämien metallien liukoisuuteen. Pi-

toisuuksia verrattaessa käytössä oleviin ohjearvoihin (ks. taulukko 2) voidaan to-

deta, että toinen näyte (KK213+PVP214) ylittää ylemmän ohjearvon vain kuparin 

ja sinkin osalta, mutta lyijy ylittää vain alemman ohjearvon. Toinen näyte 

(KK215+PVP216) puolestaan ei ylitä lainkaan ylempiä ohjearvoja, mutta alemmat 
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ohjearvot ylittyvät kuparin ja sinkin osalta. Olennaista näissä ylityksissä on se, että 

ne ovat hyvin pieniä ja liittyvät juuri sellaisiin aineisiin, jotka ovat ihmisille välttä-

mättömiä hivenaineita. Sekventiaalisen uuton vaiheista 1–4 mitatut alkuainepitoi-

suudet ovat merkittävästi pienempiä kuin kokonaispitoisuudet (ks. kuviot 10–12). 

Tämän takia tutkittujen näytteiden kokonaispitoisuuksia ei voi pitää hyvänä vertai-

lukohtana kuvattaessa alkuaineiden todellista biosaatavuutta luonnossa ja näin 

myös niiden liukenemisesta aiheutuvaa ympäristö- ja terveysriskiä. 

5-vaiheisen sekventiaalisen uuton ensimmäisen vaiheen tuloksien voidaan to-

deta mallintavan metallien liukenemista luonnonolosuhteissa kokonaispitoisuuksia 

olennaisesti paremmin, koska tämä vaihe kuvaa nimenomaan nykyistä happamasta 

sateesta johtuvaa biosaatavuutta, nykyistä ympäristö- ja terveysriskiä pinta- ja poh-

javesiin. Kuitenkin arvioitaessa nykyisen PIMA-ohjeen mukaisesti pitkäaikaisia 

vaikutuksia joudutaan määrityksissä käyttämään ohjeen mukaisesti vahvoja hap-

poja, jotka antavat metalleille kokonaispitoisuudet. Sekventiaalinen uutto antaa 

kuitenkin lainsäädäntöä ja lupamenettelyä kehitettäessä laajempaa tarvittavaa tie-

toa olosuhteiden vaikutuksista kaikissa potentiaalisissa olosuhteissa (Bruder-

Hubscher et al. 2002, Kuokkanen & Kuokkanen 2009). 

Kuokkanen (2007) on todennut konsultille laatimassa asiantuntijalausunnos-

saan, että arvioitaessa sivukiven hyödyntämistä maarakentamisessa aiheutuvaa to-

dellista liukenemista ja siitä aiheutuvaa ympäristöriskiä on huomioitava, että tutki-

musta varten kivinäytteet murskattiin, hienonnettiin ja homogenisoitiin. Niinpä 

näytteiden sisältämien metallien todellinen, luonnonolosuhteissa tapahtuva liuke-

neminen on selvästi pienempää kuin kuvioissa 10–12 annetut ensimmäisen uutto-

vaiheen arvot osoittavat. Em. kuvioista havaittavat kuparin, sinkin ja lyijyn kohon-

neet pitoisuudet ovat suhteellisen pieniä metallien kokonaistoksisuuden ollessa 

suhteellisen pieni. Huomioitavaa on myös se, että metallien ylempien raja-arvojen 

ylitykset (VNa 214/2007) kohdistuvat ensi sijassa ihmiselle pienissä määrin välttä-

mättömiin hivenaineisiin eli kupariin ja sinkkiin. Kuokkanen (2007) toteaakin, että 

sivukivien sisältämien metallien liukenemisesta johtuvaa ympäristöriskiä voidaan 

saatujen tulosten ja edellä mainittujen huomausten perusteella pitää vähäisenä. 

Tehtyjen selvitysten ja asiantuntijalausunnon perusteella valvontaviranomai-

nen on hyväksynyt raidesepelin hyödyntämisen radan tukirakenteissa ja huoltotien 

rakenteissa pohjavesialueiden ulkopuolella, mutta suositellut, että muun rakenta-

misen yhteydessä mahdollinen sivukiviaines poistetaan Vihannin pohjavesialueelta. 
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5.2.6 Standardimenetelmien vertailu raidesepelin raskasmetalli-

tutkimuksessa (Julkaisu IV) 

Julkaisun IV tavoitteena oli verrata saatuja tuloksia keskenään, kun analysoinnissa 

käytettiin Suomen ympäristöhallinnon suosittelemia määritysmenetelmiä. Saatuja 

tuloksia verrattiin annettuihin PIMA-asetuksen kynnys- ja ohjearvoihin koskien 

valtionneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämiseksi maarakentami-

sessa (MARA-asetus 591/2006). Tämä sivukivitutkimus on jatkoa aikaisempiin 

tutkimuksiin, jotka ovat käsitelleet eri jätemateriaalien sisältämien rakasmetallien 

riskinarviointia (Nurmesniemi et al. 2005b, Pöykiö et al. 2006, Nurmesniemi et al. 

2008a, Nurmesniemi et al. 2008b, Kuokkanen et al. 2008). 

Vertailu Suomen ympäristöhallinnon hyväksymien määritysmenetelmien 

käytöstä (Julkaisu IV) 

PIMA-asetuksessa todetaan, että haitallisten aineiden pitoisuudet tulee määrittää 

standardoiduilla tai yhtä luottavilla menetelmillä. Asetuksessa ei ole kuitenkaan an-

nettu tarkkaa määritysmenetelmää. Suomen ympäristökeskus on julkaissut oppaan, 

jossa suositellaan kahta menetelmää, EPA 3015 A (1997) ja ISO 11466 (Ympäris-

töministeriö 2007). Tässä työssä vertailimme menetelmillä 1 (HCl + HNO3-uutto), 

3 (HNO3-uutto) ja 4 (HNO3/HCl-mikrohajotus, ympäristöhallinnon suositus) saa-

tuja tuloksia menetelmällä 5 (HF/HNO3/HCl) saatuihin tuloksiin. Tarkemmat ku-

vaukset määritysmenetelmistä on esitetty taulukossa 4 ja tulokset taulukossa 5. 
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Taulukko 4. Suomessa käytössä olevia hyväksyttyjä, standardisoituja uuttomenetelmiä 

(Julkaisun IV mukainen esitys). 

Digestion 

Method no. 

Description Reagents Sample [g] 

1 ISO 11466 Soil quality – Extraction of trace 

elements in aqua regia . 

21 ml HCl 

7 ml HNO3  

3.0 

2 (Modified) EPA Method 3051A (aqua regia): 

Microwave-assisted acid digestion of 

sediments, sludges, soils, and oils. 

9 ml HCl 

3 ml HNO3  

0.5 

3 EPA Method 3051A (HNO3): Microwave-

assisted acid digestion of sediments, 

sludges, soils, and oils. 

10 ml HNO3 0.5 

4 EPA Method 3051A (HNO3/HCl): 

Microwave-assisted acid digestion of 

sediments, sludges, soils, and oils. 

9 ml HNO3 

3 ml HCl 

0.5 

5 SFS-EN 13656 Characterization of waste. 

Microwave-assisted digestion with a 

hydrofluoric (HF), nitric (HNO3), and 

hydrochloric (HCl) acid mixture for 

subsequent determination of elements. 

6 ml HCl 

2 ml HNO3 

2 ml HF 

0.5  

6 Fusion method with lithium tetraborate 

(Li2B4O7): 

 

ASTM C 1301 – 95, Standard Test Method 

for Major and Trace Elements in Limestone 

and Lime by Inductively Coupled Plasma 

Atomic Emission Spectroscopy and Atomic 

Absorption. 

 

CEN ENV 955-4, Chemical Analysis of 

Refractory Products – part 4: Products 

Containing Silica and/or Alumina (Analysis 

by Flame Atomic Absorption Spectrometry 

(FAAS) and Inductively Coupled Plasma 

Atomic Emission Spectrography (ICP)). 

1 g + 0.5 g Li2B4O + a few 

drops of HBr 

 

 

 

 

 

 

 

Dissolution of the fused 

residue with diluted HNO3 

(12.5 ml concentrated 

HNO3 + 40 ml H20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

Aihealueelta on aikaisemmin tehty vastaavanlaisia liukoisuustutkimuksia. Näissä 

kaivosalueisiin ja metalleilla pilaantuneisiin maa-aineksiin liittyvissä tutkimuk-

sissa on käytetty uuttoliuottimina erilaisia vahvoja happoja sekä niiden rinnalla 

muita analyysimenetelmiä (Heikkinen et al. 2008, Heikkinen et al. 2009, Tarvainen 
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et al. 2009, Kuusela-Lahtinen et al. 2012, Kauppila et al. 2013). Näistä tutkimuk-

sista yhteenvetona voidaan todeta, että liukoisuustestien käytöstä pilaantuneiden 

alueiden arviointi- ja kunnostushankkeissa on tällä hetkellä vain vähän kokemusta, 

eikä luotettavaa tutkimustietoa ole riittävästi olemassa yleisten suositusten ja oh-

jeiden antamiseksi.  

Taulukko 5. Vihannin kaivoksesta peräisin olevan raidesepelin raskasmetallipitoisuu-

det neljällä eri uuttomenetelmällä (Julkaisun IV mukainen esitys).  

Elem. Threshold 

valuea,b 

Lower 

guideline 

valuea,b 

Higher 

guideline 

valuea,b 

Digestion 

method 

1b 

Re. %c Digestion 

method 

3b 

Re. %c Digestion 

method 

4b 

Re. %c  Digestion 

method  

5b 

As 5 50 100 <3  <3  <3   <3 

Cd 1 10 20 <0.3  <0.3  <0.3   <0.3 

Co 20 100 250 18.8 37.9 16.6 33.4 23.9 48.2  49.6 

Cr 100 200 300 46.2 57.5 33 41.1 55.8 69.5  80.3 

Cu 100 150 200 50.2 102.2 37.8 77 46.2 94.1  49.1 

Ni 50 100 150 41.9 62.7 33 49.4 49.4 74  66.8 

Pb 60 200 750 <3  <3  <3    <3 

Sb 2 10 50 <4  <4  <4    5.3 

V 100 150 250 269 44.7 59.1 9.8 210 34.9  602 

Zn 200 250 400 38 42.6 24 26.8 35 39.3  89 

VNa 214/2007 
b[mg/kg] dry weight. Boldface highlights are concentrations which are higher than their higher guideline 

values in VNa 214/2007. 
cRecovery % = [measured value]/[measured value with digestion method 5] x 100 

Tuloksista havaitaan, että arseenin, kadmiumin ja lyijyn pitoisuudet ovat alle mää-

ritysrajan kaikilla menetelmillä. Antimonin pitoisuus on alle määritysrajan kaikilla 

muilla menetelmillä paitsi menetelmällä 5. Korkeat piipitoisuudet vähentävät saan-

toa muilla kuin menetelmällä 5. Yksi syy tähän voi olla liukenemattoman antimoni-

silikaatti-kompleksin muodostuminen, kun läsnä on hapettavia happoja, kuten typ-

pihappoa (Nash et al. 2000). 

Arseenin, kadmiumin, kromin, kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet jäävät 

PIMA-asetuksen kynnysarvojen alapuolelle menetelmällä 5 (HF + HNO3 + HCI). 

Koboltin, nikkelin ja antimonin pitoisuudet ovat alle alemman ohjearvon. Vain va-

nadiumin pitoisuus on menetelmillä 1 ja 5 korkeampi kuin ylempi ohjearvo. 

Menetelmä 4 antoi koboltille hieman kynnysarvoa suuremman pitoisuuden, 

mutta pitoisuus jäi alle alemman ohjearvon. Vanadiumin pitoisuus ylittää alemman 

ohjearvon menetelmällä 4, ja se on menetelmällä 1 hieman korkeampi kuin ylempi 
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ohjearvo. Muut metallipitoisuudet (As, Cd, Cr, Ni, Pb, Sb ja Zn) menetelmillä 1, 3 

ja 4 olivat alle kynnysarvon. 

Menetelmällä 3 saatiin alhaisimmat saannot kaikille metalleille. Vanadiinin 

saanto oli erityisen alhainen, koska menetelmällä saatiin vain 10 % kokonaispitoi-

suudesta. Tämä tulos viittasi siihen, että HNO3 toimii hapettavana aineena mene-

telmässä 3. Näin ollen vanadiini hapettuu V5+-arvoiseksi, minkä jälkeen se saostuu 

niukkaliukoisena vanadiinipentoksidina (V2O5). Menetelmä 1 antoi suurimman tu-

loksen vanadiinin, sinkin ja kuparin suhteen ja menetelmä 4 antoi parhaan saannon 

koboltista, kromista ja nikkelistä. Lukuun ottamatta kuparia kaikkien metallien 

saannot olivat melko alhaiset kaikilla tutkituilla menetelmillä. Kuparille menetel-

mät 1 ja 4 antoivat 102 %:n ja 94 %:n saannot ja menetelmä 3 antoi myös 77 % 

saannon. Menetelmä 4 antoi n. 70 % saannon kromista ja nikkelistä, mutta muutoin 

tutkituilla menetelmillä saannot jäivät alle arvon 65 %. Menetelmä 3 saannot jäivät 

jopa alle 50 %:n lukuun ottamatta kuparia. Tämä voi johtua siitä, että suuri määrä 

tutkituista metalleista säilyy kidehilassa mineraaleina ja kiteytyneinä oksideina ja 

tulee mobiiliksi vasta rapautumisen tai sulatteen myötä. 

Tulokset osoittavat, että Suomen lainsäädännöllinen vaatimus määritysmene-

telmän suhteen on liian yleinen, koska menetelmä 5 ja fuusiomenetelmä 6 antavat 

huomattavasti suurempia pitoisuuksina kuin muut tutkitut menetelmät (eli mene-

telmät 1, 2, 3 ja 4). 

Maarakennusasetuksen analyysimenetelmien vertailu Vihannin kaivoksen 

sivukiville (Julkaisu IV) 

Valtioneuvoston päätös maarakentamisessa hyödynnettävistä jätteistä koskee be-

toni- ja tuhkajätteitä. Asetuksen mukaan nämä jätteet voidaan hyödyntää ilman ym-

päristölupaa, jos asetuksessa asetetut kriteerit täyttyvät. Kriteereihin sisältyvät ana-

lytiikkaa koskevat vaatimukset. Asetuksen mukaan hyväksyttäviä menetelmiä ovat 

standardi SFS-EN 13656 (menetelmä 5) ja kuningasvesiuutto, standardi SFS-EN 

13657 (menetelmä 1). Vaikka kaivoksen sivukivi ei ole mukana asetuksessa, tutkit-

tiin asetuksen mukaisten analyysimenetelmien toimivuutta ko. materiaalissa.  

Tulosten mukaan (ks. taulukko 6), kun esikäsittely tehdään menetelmällä 5, 

ylittää vanadiinin pitoisuus asetuksen raja-arvon. Kuten aiemmin on esitetty, tämä 

tulos voidaan selittää johtuvan typpihaposta (HNO3), joka toimii hapettavana ai-

neena menetelmässä 5 ja näin ollen vanadiini saostuu niukkaliukoisena vanadii-

nipentoksidina (V2O5). Kaikki muut menetelmillä 1 ja 5 saadut raskasmetallipitoi-
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suudet ovat huomattavasti alhaisemmat kuin niiden raja-arvot. Arseenin, kad-

miumin ja lyijyn pitoisuudet jäivät alle määritysraja-arvojen molemmilla menetel-

millä 1 ja 5. 

Kuparin saanto menetelmällä 1 on jopa hieman korkeampi kuin menetelmällä 

5. Molybdeenin (86,3 %) saanto on myös kohtuullisen hyvä menetelmällä 1. Kui-

tenkin bariumin ja kromin saannot ovat vain 60,8 % ja 57,5 % sekä vanadiinin ja 

sinkin saannot ovat vielä alhaisempia, vain 44,7 % ja 4,6 %. Kuten edellä mainittiin, 

suuri määrä tutkituista alkuaineista todennäköisesti säilyy kidehilassa kiteytyneenä 

oksidimineraaleiksi, jotka tulevat mobiileiksi rapautumisessa tai sulatteessa. 

Vaikka kaivoksen sivukivi ei ole mukana maarakennusasetuksen soveltamisalassa, 

voidaan todeta, että sivukivestä edellä mainituilla analyysimenetelmillä tehdyt 

määritykset poikkeavat merkittävästi toisistaan. 

Sivukivien hyödyntämiselle maanrakennusmateriaalina (tuotteena) edellyttää 

kiviainesten CE-merkintää, joka muuttui pakolliseksi 1.7.2013. CE-merkinnän 

edellytyksenä on, että kyseiselle tuotteelle on voimassa eurooppalainen harmoni-

soitu tuotestandardi, eurooppalainen tekninen hyväksyntä. Suomessa ei kuitenkaan 

ole vielä päätöstä liukoisuustestistä, jolla osoitetaan haitta-ainepitoisuudet. Kiviai-

neksen haitta-ainepitoisuuksia on käsitelty mm. Pirkanmaan arseenikiviselvityk-

sessä (ASROCKS 2014). Suomessa sovelletaan edelleen raidesepelikiviainekselle 

SFS-EN-13450 -standardia, jossa on lähinnä kuvattu kiviaineksen rakennusteknisiä 

ominaisuuksia. 

Taulukko 6. Vihannin kaivoksesta peräisin olevan raidesepelin uuttotulokset menetel-

miä 1 ja 5 käyttäen (ks. taulukko 5) (Julkaisun IV mukainen esitys). 

Element Limit valuea Digestion 

 method 1b 

Recovery %c Digestion  

method 5b 

As 50 <3  <3 

Ba 3000 161 60.8 265 

Cd 15 <0.3  <0.3 

Cr 400 46.2 57.5 80.3 

Cu 400 50.2 102.2 49.1 

Mo 50 2.0 86.3 2.3 

Pb 300 <3  <3 

V 400 269 44.7 602 

Zn 2000 38 42.6 89 

aVNa 591/2006 
b[mg/kg] dry weight. Boldface highlight is a concentration which is higher than the limit value in VNa 

591/2006. 
cRecovery % = [measured value]/[measured value with digestion method 5] x 100) 
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5.2.7 Raidesepelistä tehdyn neljävaiheisen uuton tulosten vertailu 

erillisten yksittäisuuttojen tuloksiin (Julkaisu V) 

Tässä tutkimuksessa haluttiin saada lisätietoa sekventiaalisen uuton soveltuvuu-

desta kaivoksen sivukiven hyödyntämiseksi (Vihannin kaivos). Toisena tavoitteena 

oli verrata sekventiaalisen uuton tuloksia erillisuutoilla saatuihin tuloksiin. Stan-

dardien edellyttämän raekoon (alle 2 mm) lisäksi käytettiin kokeissa myös kar-

keampaa raekokoa (8–16 mm), jotta saatiin enemmän tietoa sivukiven todellisista 

ympäristövaikutuksista erityisesti sinkin, kuparin, lyijyn ja vanadiinin tapauksissa, 

koska tutkimuskohteena oli Vihannin ”sinkkikaivoksen” sivukivi. Sekventiaalisen 

uuton ja erillisuuttojen käytännön toteutus on kuvattu tarkemmin väitöskirjan jul-

kaisussa V. Analyyseissa käytetty raidesepeli testattiin myös hapontuottokyvyn 

suhteen GTK:ssa. Saatujen tulosten perustella raidesepelin hapontuottokyky ei ol-

lut merkittävää, vaan kiviaines luokiteltiin pääosin inertin jätteen kategoriaan. Ha-

pontuottokykyä on käsitelty tarkemmin mm. Kauppilan et al. (2013) MINERA-

hankkeen loppuraportissa. 

Sekventiaalisen uuton tulokset sinkille, kuparille ja lyijylle ja vanadiinille on 

esitetty kuvioissa 13 ja 14. Analyysit on tehty kahdesta eri raekoosta, eli alle 2 mm 

ja 8–16 mm. Sekventiaalisen uuton vaiheen 5 pitoisuudet cresidual (M) eri metalleille 

on laskettu 4-vaiheisen uuton tulosten perusteella käyttäen yhtälöitä (8)–(9).  

Tuloksista voidaan päätellä, että olosuhteilla on suuri vaikutus raskasmetallien 

liukenevuuteen luonnossa, sillä uuttohan on pakotettu prosessi, jolla voidaan mer-

kittävästi nopeuttaa ja täten mallintaa luonnossa tapahtuvia spontaaneja liuke-

nemisprosesseja.  
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Kuvio 13. Kuparin ja lyijyn pitoisuudet uuttovaiheissa 1–5. Vaiheet 1–4 on määritetty 4-

vaiheisella sekventiaalisella liuotuksella (raekoko < 2 mm ja 8–16 mm). Vaiheen 5 pitoi-

suus Mtot on laskettu yhtälöiden (9)–(11) avulla (Julkaisun V mukainen esitys). 

Tuloksista voidaan lisäksi havaita, että liukoisuusominaisuudet, biosaatavuus ja 

liikkuvuus vaihtelevat eri metalleilla. Nämä johtopäätökset tukevat aikaisempien 

tutkimusten eri jätemateriaaleille tehtyjä havaintoja. (Pöykiö et al. 2002, Nurmes-

niemi et al. 2005a, Nurmesniemi et al. 2005b, Pöykiö et al. 2005, Pöykiö et al. 

2006, Julkaisu III ja Kuokkanen 2013). 

On tärkeää huomata se, että sekventiaalisessa uutossa metallit uuttuvat kaikissa 

fraktioissa, mutta korkeimmat pitoisuudet saadaan jäännösfraktioista. Kuvioista 13 

ja 14 voidaan todeta, että analysoidun näytteen partikkelikoolla on suuri merkitys 

metallien uuttumiseen. Kun partikkelikoko on 8–16 mm, on jokaisen metallin pi-

toisuus suurin jäännösfraktiossa (fraktio 5). Niinpä standardimenetelmien edellyt-

tämä analytiikka (raekoko < 2 mm) ei anna todellista kuvaa raidesepelin sisältä-

mien raskasmetallien liukoisuudesta luonnonolosuhteissa. Yksittäisuutolla inertin 

fraktion (vaihe 5) sinkin pitoisuus (kuvio 14) oli karkeammasta raekoossa 97,7 %, 

kun taas se oli standardin mukaisessa raekoossa vain 33,2 %.  
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Kuvio 14. Vanadiinin ja sinkin suhteelliset osuudet uuttovaiheissa 1–5. Vaiheet 1–4 on 

määritetty 4-vaiheisella sekventiaalisella liuotuksella (raekoko < 2 mm ja 8–16 mm). Vai-

heen 5 pitoisuus Mtot on laskettu yhtälöiden (9)–(11) avulla (Julkaisun V mukainen esi-

tys). 

5.2.8 Raskasmetallien saannot nelivaiheisen uuton vaiheista 2–4 

verrattuna erillisten yksittäisten uuttojen tuloksiin (Julkaisu V) 

Koska haluttiin selvittää sekventiaalisessa uutossa käytetyn toteuttamistavan eli pe-

räkkäisuuttojen toteutuksen mielekkyys, verrattiin väitöskirjan viimeisessä julkai-

sussa (Julkaisu V) sekventiaalisen uuton eri vaiheissa saatavia tuloksia erillisten 

yksivaiheuuton tuloksiin. Tutkimus tehtiin kaivoksen sivukivillä. Tietämäni mu-

kaan tämä on ensimmäinen kerta, kun kirjallisuudessa on verrattu peräkkäisten uut-

tojen analyysituloksia vastaaviin erillisuuttojen tuloksiin. 

Kuviossa 15 on esitetty sinkkisaannot kolmella eri tavalla laskettuina: 1. kus-

sakin uuttovaiheessa saatu uuttotulos (kuviossa ”sequential leaching”), 2. kuhunkin 

vaiheeseen asti Zn:n uuttuvien konsentraatioiden summa [%]-osuuksina esitettynä 

(kuviossa ”∑ci”) ja 3. ko. uuttovaihetta vastaavalla yksivaiheisella erillisuutolla 

saatava vastaava tulos (kuviossa ”single leaching”). [%]-osuudet lasketaan jaka-

malla pitoisuudet konsentraatiolla ctot(Zn) ja kertomalla arvo sadalla. Yleisesti voi-

daan todeta, että tutkittujen raskasmetallien liukoisuudet vaihtelivat huomattavasti 

eri metalleilla, mutta uuttoprosentit uuttovaiheissa 2, 3 ja 4 olivat samankaltaisia 
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kullekin raskasmetallille kolmella edellä kuvatulla tavalla määritettyinä. Nämä tu-

lokset voidaan selittää sillä, että olosuhteet sekventiaalisessa uuttoprosessissa 

muuttuvat vaativimmiksi siirryttäessä askel askeleelta uuttovaiheesta seuraavaan. 

 

Kuvio 15. Sinkin saannot vaiheissa 2–4 4-vaiheisessa sekventiaalisessa uutossa. (Jul-

kaisun V mukainen esitys). 

 



79 

6 Johtopäätökset 

1. BOD OxiTop -menetelmä soveltuu hyvin öljyn biohajoavuustutkimuksiin ve-

sissä ja maaperässä. Lisäksi se on käyttökelpoinen myös öljyn biohajoamisre-

aktioiden monitorointiin ja mallintamiseen maaperässä. 

2. Öljy biohajoaa merkittävästi paremmin optimoiduissa luonnonolosuhteissa. 

Mineraalilisäys yksin vaikuttaa merkittävästi öljyn biohajoavuusnopeuteen, 

sen sijaan pelkän pH:n säädön ei yksin havaittu vaikuttavan polttoöljyjen bio-

hajoavuuteen.  

3. Kevyt polttoöljy biohajoaa lähes täydellisesti ajan myötä, kun olosuhteet ovat 

sopivat ja aikaa on riittävästi. Tämä positiivinen tieto on yllättävä ja poikkeaa 

aikaisemmasta perinteisellä suljetun pullon menetelmällä tehdyillä lyhytkes-

toisilla biohajoavuusmittauksilla saaduista tuloksista. 

4. Tulokset osoittavat kiistatta, että BOD OxiTop -menetelmä on käyttökelpoinen 

öljyllä saastuneen maa-aineksen biohajoavuuden mallintamiseen ja on myös 

potentiaalinen työkalu hyödynnettäväksi öljyllä pilaantuneiden maiden kun-

nostuksen lupamenettelyssä.  

5. Mikäli voidaan käyttää luontaista biohajoavuutta öljyllä pilaantuneen maan 

puhdistamisessa, saavutetaan sillä merkittäviä taloudellisia hyötyjä verrattuna 

perinteisiin puhdistusmenetelmiin. 

6. Raidesepelitutkimukset osoittavat, että monivaiheinen sekventiaalinen uutto 

antaa arvokasta tietoa ulkoisten olosuhteiden vaikutuksista haitallisten metal-

lien liukoisuudesta, liikkuvuudesta ja biosaatavuudesta. Tämä tieto on välttä-

mätöntä, kun halutaan ymmärtää metallien todelliset ympäristöriskit erilaisissa 

luonnonolosuhteissa, mikä johtopäätös on tärkeä tulevaisuutta ajatellen.  

7. Raskasmetallipitoisuuksia voidaan määrittää käyttäen useita erilaisia standar-

dimenetelmiä. Kuitenkin käytetyn menetelmän todettiin vaikuttavan merkittä-

västi saatuihin analyysituloksiin, mistä saattaa aiheutua merkittäviä lisäkustan-

nuksia kunnostuksiin ja pahimmillaan materiaalin hyödyntäminen on mahdo-

tonta, mikä puolestaan voi asettaa jätteentuottajat eriarvoiseen asemaan. 

8. PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) mukaan haitta-aineiden määrityksissä tulee 

käyttää standardoituja menetelmiä tai menetelmiä, jotka ovat yhtä luotettavia 

kuin standardoidut menetelmät. Tulokset osoittavat, että lainsäädännöllinen 

vaatimus määritysmenetelmän suhteen on liian yleinen, koska HNO3/HCI/HF-

uuttoa ja fuusiomenetelmää käyttäen saatiin huomattavasti korkeampia pitoi-

suuksia kuin muilla tässä työssä määritetyillä, PIMA-asetuksen mukaisilla 

standardimenetelmillä.  
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9. Valtioneuvoston päätöksessä eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakenta-

misessa (ns. MARA-asetus) luetellaan hyväksyttävät happouuttomenetelmät, 

joihin kuuluvat standardi SFS-EN 13656 ja kuningasvesiuuttoa koskeva stan-

dardi SFS-EN 13657. Tulokset osoittavat, että lähes poikkeuksetta ensin mai-

nittu menetelmä antaa hieman pienempiä pitoisuuksia kuin jälkimmäinen me-

netelmä. 

10. Väitöskirjatyön tulosten perusteella voidaan esittää, että saatuja sekventiaali-

sen uuton tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa etsittäessä käyttökoh-

teita mm. kaivosten sivutuotteina syntyville jätekivimateriaaleille, kuten EU:n 

nykyinen jätestrategia ja materiatehokkuusajattelu teollisuusjätteille edellyttä-

vät. 

11. Tutkimuksista yhteenvetona voidaan todeta, että liukoisuustestien käytöstä pi-

laantuneiden alueiden arviointi- ja kunnostushankkeissa on tällä hetkellä liian 

vähän kokemusta eikä luotettavaa tutkimustietoa ole riittävästi olemassa yleis-

ten suositusten ja ohjeiden antamiseksi. 

12. Yksittäiset kemikaalien määritysmenetelmät, joita käytetään EU:ssa ja Suo-

messa, tarjoavat vain vähän tietoa raskasmetallien riskinarviointiin, liukoisuu-

teen, liikkuvuuteen ja biosaatavuuteen. Siksi on tärkeää selvittää haitallisten 

metallien liukenemispotentiaali, kun arvioidaan mahdollisia ympäristövaiku-

tuksia mm. raidesepelin uudelleenkäyttöä varten. 

13. Pilaantuneen maan kunnostuksiin liittyviä viranomaisten lupamenettelyjä tulee 

yksinkertaistaa ja yhdistää. On ilmeistä, että lupaviranomaisten kemiallista tie-

tämystä on myös lisättävä, jolloin lupaviranomaisten määrää voidaan jopa vä-

hentää. Tarvitaan viranomaisten erikoistumista kunnostuksien lupamenette-

lyyn, mikä yhdenmukaistaa lupakäytäntöjä. 

14. Erityisesti kaivataan kemian osaamista ja kemiallista ajattelua pilaantuneiden 

maiden kunnostuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 
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7 Suosituksia jatkotutkimukseen  

Raskasmetallien todellisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi tulisi ottaa käyt-

töön muitakin menetelmiä kuin kokonaispitoisuusmääritykset. On ilmeistä, että 

analysoitava raekoko ja voimakkaiden happojen käyttö vaikuttavat lopputulokseen 

ja sitä kautta saadaan pitoisuuksia, jotka kuvaavat huonosti todellisia ympäristövai-

kutuksia. On selvästi tarvetta selvittää enemmän mm. analyysiin valittavan raekoon 

ja materiaalin homogenisoinnin vaikutusta analyysitulokseen. Lisäksi kannattaisi 

kehittää automaatiomenetelmiä, jolla voitaisiin määrittää pitoisuudet alkuperäi-

sestä materiaalista ilman sen murskausta ja näytteen homogenisointia. 

Riskinarviointia tulee jatkossa kehittää siten, että arvioinnissa huomioidaan pa-

remmin luonnossa vallitsevat olosuhteet. Tarvitaan lisätutkimusta BOD OxiTop -

menetelmällä erityisesti polttoöljyjen biohajoavuudesta, koska saadut tulokset 

osoittivat, että tutkitut kevyet polttoöljyt hajoavat luonnossa lähes täydellisesti. Tä-

män vuoksi luontainen biohajoaminen on potentiaalinen ja kustannustehokas kun-

nostusmenetelmä erityisesti haja-asutusalueilla. 

Luontaista biologista kunnostusta tulee suosia nykyistä enemmän, kun kunnos-

tetaan öljyhiilivedyillä pilaantuneita alueita. Raskasmetallien aiheuttaman riskin 

arvioinnissa tulee löytää muitakin menetelmiä kuin vakiouutot niiden määrityk-

sessä. Kokonaispitoisuuksien sijaan tulisi ottaa käyttöön tutkitun ja julkaistun tie-

don pohjalta muitakin määritysmenetelmiä ja niiden käytön hyväksyntä tulisi viedä 

myös ympäristölainsäädäntöön meillä ja muualla EU:ssa.  

Pilaantuneiden maiden haitta-aineiden ympäristöriskien arviointia tulisi kehit-

tää siten, että esimerkiksi raskasmetallien riskinarvioinnissa tarkastellaan enemmän 

raskasmetallien kokonaisvaikutusta, sillä yksittäisen metallin korkea pitoisuus ei 

yleensä kerro riittävästi todellisesta riskistä.  

Kaiken kaikkiaan tässä työssä käytettyjen kemiallisten työkalujen hyödyntä-

mistutkimuksia kustannustehokkaina menetelminä lienee syytä laajentaa, kun ta-

voitellaan toisaalta lupamenettelyn keventämistä ja toisaalta etsitään keinoja haas-

tavien globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. 
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